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Sovietai pranašauja 
karą tarp Amerikos 
ir Did. Britanijos

—-------------------------------------------------------- ■/ T72S1--------------------
Pirma darbininkij Areštai . karinome-
valdžia Norvegijoj

KOVA NEIŠVENGIAMA

MASKVA, sausio 26. So
vietų nuomone, naftos “karas” 
tarp amerikiečių Standard Oil 
kompanijos ir Royal Dutch 
kompanijos tai esąs pirmas šū
vis neišvengiamame ginkluota
me konflikte tarp Jungtinių 
Valstybių ir Didžiosios Britani
jos.

Kontradmirolo Plunketto kal
bą apie tai, kad karas esąs ne
išvengiamas, sovietų spauda 
laiko Įspėjimu Amerikai prisi
rengti karui. Maskvos laikraš
čiai sako, kad “Washingtonask 
matyt, žiuri Į Angliją kaip į 
vienintelį savo priešą/’ ir lai
vyno sekretoriaus Wilburo rei
kalavimas, kad Jungtinės Vals- 
tyl>ės įsitaisytų galingą laivy
ną — po to kai Gcnevos kon
ferencija susmuko — aiškiai 
rodąs, jogei VVashingtono val
džia suprantanti, kad susikirti
mas turės netrukus ivvkli.• *

Paikšų esą ne vien 
Amerikoje, sako 

Lloyd George
LONDONAS, sausio 26. — 

David Lloyd George, buvęs li
beralų premjeras, kuris ką tik 
grįžo iš savo kelionės Į Pietų 
Ameriką, paklaustas, ką jis ma-1 
nąs apie J. V. kimtradmirolo 
Plunketto kalbą, kad karas 
tarp Anglijos ir Amerikos esąs 
neišvengiamas, atsakė, kad 
kvailių esą ne vien Jungtinėse 
Valstybėse, jų netrūkstą ir An
glijoje ir visuose kituose Eu
ropos kraštuose.

“Aš gerokai pažįstu Ameri
ką,” pasakė Lloyd George, “ir 
žinau, kad jos žmonių masės 
nesiima atsakomumo už pana
šios rųšies kalbas.”

Nori neleisti mono 
polizuot anglies 

. pramonę
WASI1INGTONAS

26. — lowos senatorius Brook- 
hart įnešė bilių, kad preziden
tas Coolidge paskirtų tam tik
rą federalinę trijų narių komi
siją, kurios uždavinys butų 
neleisti monopolizuoti kietosios 
anglies gamybą, transportaciją 
ir pardavinėjimą.

Senatoriaus Brookharto pro
jektu, valdžia turėtų įsigyti di
delius ir anglimi turtingus že
mės plotus, kurie butų išnuo
mojami anglies kasimo tiks
lams; taipjau turėtų būt pasta
tyti arba įsigyti geležinkeliai 
anglies transportacijai iš ka
syklų į vartotojams išveŽioja- 
muosius centrus.

sausio

“Naujienų” Kon-

- testas Eina

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

Chicago, III. Penktadienis, Sausio-January 27 <1., 1928 No. 22

OSLO, Norvegija, sausio 26. 
-— Norvegijoje tapo sudarytas 
pirmas darbo kabinetas, su 
(’hristoforu Homsrudu kaip 
minisleriu pirmininku. Homs- 
rud yra stortingo (parlamento) 
jirmininkas, ūkininkas ir laik-. 
raščio redaktorius. Kaip minis-j 
eris pirmininkas jis bus taip-i 

jau ir finansų ministeris.

Persekiojami Troc 
kio draugai bėgą 

i Rumaniją
BUCU AREŠTAS, Rumanija, 

šausio 26. — Pranešimai iš Kiši- 
nevo sako, kad į ten atplau
kia daug rusų, bėgančių iš Uk
rainos.

Pabėgėliai pasakoją, kad kai 
kurie bėgusių jų draugų buvę 
bolševikų sugauti ir sušaudyti. 
Visi jie esą buvę Trockio šali
ninkai.

Trockį ir kitus opozicijos ko
munistų vadus ištrėmus, mas
kviškė sovietų valdžia dabar, 
sakų, stengiasi “kontr-revoliu- 
cininkus” išnaikinti visose so- 
vietijos dalyse.

Amerikos — Franci- 
jos arbitražo paktas

VVASHINGTONAS, sausio 
26. Naujas arbitražo pak
tas tarp Jungtinių Valstybių ir 
Francijos, kuris turės paklūsti 
žinomą Rooto sutartį, pasibai
giančią šių metu vasario 27 die
ną, tur būt bus netrukus pasi
rašytas. Derybos dėl to pakto, 
kurios traukėsi per keletą mė
nesių, dabar jau beveik pabaig
tos.

Pertraktacijos dėl visiško 
karo tarp Francijos ir Jungti
nių Valstybių atsižadėjimo kol 
kas neturėjo pasisekimo.

Bedieviškiausi vagys, 
pavogė bažnytinin

kų pietus
JOPLlN, Mo., sausio 26. —Iš 

vietos Krikščionių l>ažnyčios 
salės kažin kas pavogė keturias 
dešimtis keptų vištų, daugybę 
Dumpkin-pajų ir visokios kitos 
Dievo dovanos, kuri parapijos 
moterėlių buvo priruoštą baž
nytininkų pietums. Jau 
ra i reikėjo būt latrams, 
k į bedievišką darbą 
tų...

tai tik- 
kad to
pą dary-

Nikaraguos vulkanas 
ėmė smarkiai veikti
MANAGUA, Nikaragua, sau

sio 26. - Smarkiai ėmė veikti
Ometepe ugniakalnis Nikara
guos ežero saloj, versdamas 
tirštus pelenų ir durnų debe
sius. Salos gyventojai, išsigan
dę, kraustosi kontinentan.

Bilius prieš narkotinių 
įstatymų laužytojus

sausio
Atstovų buto imigraci-

WASHINGTONAS, 
26. 
jos komisija priėmė bilių, ku
riuo einant ateiviai, teismo ras-
ti kalti dėl narkotinių įstaty
mų peržengimo, bus deportuo
jami.

NUBAUDĖ AVIATORIŲ Už 
PER ŽEMĄ SKRIDIMĄ

NAUGATUCK, Conn., sau
sio 26. — Teismas nuteisė gar
sų aviatorių, Bertą Acostą, pen
kioms dienoms kalėjimo už 
skridimą per žemai.

Vokietijoje

SUIMTA 50 ASMENŲ

BERL1NAS, sausio 26.
i iausybė telefonu davė įsakymą 
divizijų vadyboms, į šiaurius 
nuo Maino upės, areštuoti-visus 
armijos signalinių postų radio 
eperuolojus, ir tuojau buvo su
imta ir į kalėjimus sukišta pen
kios dešimtys radio operuotoji].

Valdžios aparatai neleistoms 
radio stotims susekti buvo, 
mat, sugavę keistų šifro prane
šimų, siųstų, matyt, iš iš armi
jos signalinių postų Giessene ir 
kituose garnizonuose.

Nors vyriausybė stengiasi 
tuos areštus slėpti, teeinu nu
slėpti nepavyko. Manoma, kad 
tais areštais vyriausybė sten
giasi užkirsti kelią paplitusiam 
šnipavimui kurios nors svetimos 
valstybės naudai, o gal, rasit, 
sutrukdyti tam tikra neteisėta 
politinį judėjimą.

Meksika suėmė 20 
katalikų mokytojų

Kinai siunčia komi
siją kalbėtis dėl su

tarčių revizijos

ATVYKS Į VVASHINGTONĄ

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 
26. — Nacionalistinės Pietų 
Kinų valdžios diplomatinė komi
sija, susidedanti iš buvusio už
sienio reikalų ministerio D-ro 
C. C. Vu, buvusio finansų mi
nisterio Sun Fo ir žymaus 
Kuomintango darbuotojo Hu 
Hanmingo, vakar garlaiviu Pre- 
sident Wilson išplaukė kelionėn 
į svetimus kraštus. Komisijos 
tikslas yra atlankyti įvairių val
stybių sostines pasikalbėti su
tarčių revizijos klausimais.

Atlankiusi Afganistaną, Persi
ją, Iraką ir Turkiją, komisija 
žada padaryti vizitą Lenkijos, 
Čechoslovakijos, Vokietijos, 
Francijos ir Anglijos sostinėms, 
o paskui iš ten vykti j Wasb- 
ingtoną.

Darbo Laukas
[Atlantic mmkI Pacific Photo]

Blanche Mehaffey, 22 m., krutamųjų paveikslų žvaigždė, 
1 vaidinusi daugiausia jaunučių mergaičių roles, dabar apsivedė 
su milionierium George J. Hausen, 46 m. amžiaus.

Suimta taipjau keletas aristo-j ________ ________ ___ _______ _______ . —
k račių, kaltinamų dėl kursty
mo katalikų maištų Sovietų valdžia ko- Baisenybės J. V. ka

* A W A A V Y _ • •

MEKSIKOS MIESTAS, 
šio 26. — Meksikos 
bė areštavo visą Katalikų Jose-■ 
finos kolegijos mokytojų štabą, 
dvidešimt asmenų, ir pačią mo
kyklą uždarė. Visas areštuotas 
mokytojų štabas yra vien mo- 
’erys. Jos kaltinamos dėl su- 
’aužymo įstatymų tikybinėms, 
Įstaigoms reguliuoti, nes, da
vusios prižadėjimą vesti mo
kyklą grynai pasaulinių moky- [ 
klų pagrindu, įvedė joje tikybos 
mokymus.

Ik? to suimta dar keletas as
menų, daugiausiai aristokrati
nių sluoksnių moterų, kalti
namų dėl maištingos propagan- 
ios ir kurstymo katalikų prieš 
'aidžią. Kai kurių jų namuose 
konfiskuota daug i 
prieš valdžią atsišaukimų 
kitokios literatūros.

sau i Jonizuos žydus Sibire
vyriausv-! A1A(JIZVi ~~ ,u. wMASKVA, sausio 26. — E- 

I mes” pranešimu, sovietų vald
žia paskyrus rytų Sibire didelį 
žemės plotą žydams kolonizuo
ti. Tas plotas, viso apie pUstre- 

i čio miliono hektarų, esąs Biro 
I ir Birdžo srityse, keletą valan
dų kelionės nuo Chabarovsko ir 
apie 910 kilometrų nuo Vladi- 

; vostoko. Tame plote dabar gy
vena arti 27,000 žmonių, dau
giausiai rusų ir korėjiečių, taip 
kad dar galėsią sutilpti milionai 
žydų kolonistų, žemės dirbėjų 
Klimatas esąs geras ir žemė 
tinkama kviečiams, ryžiams ir 
vynuogėms auginti.

kurstomų Ciie užgynė naftos kon- 
inni 11 cesijas svetimšaliams

Dideli mūšiai ties 
Svatovu, Kinuose

HONKONGAS, Kinai, sausio 
26. Ties Svatovu eina stipri 
kova tarp Kuangsi kariuomenės 
r išvyto *iš Kantono gen. Li

SANTJAGO, Čilė, sausio 26.— 
Atstovų butas priėmė vyriausy
bės pasiūlytą įstatymą, kuriuo 
užginama duoti svetimų kraš
tų kapitalistams koncesijų naf
tai. Koncesijos galės būt tei
kiamos tik patiems čiliečiams.

Atstovų butas asignavo taip
jau 10 milionų pesų krašto alie-

■'uklumo j«gų. Pasak paskiau- jaus Šaltiniams tirti, 
šių pranešimų, Svatovas tebė
gąs Kuangsi kariuomenės ran-, 
koše. .Pastaroji yra ištikima 
Kantonui.

Svatovas yra didelis ir svar
bus uostas ir vienas svarbiau
sių pozicijų Kantonui ginti.

Stiprus žemės drebėji
mas Meksikoj

ro kalėjime

MĄSKVA, sausio 26. — Į 
Maskvą atvyko du amerikiečiai, 
Krutch ir Trumbell, tarnavusie
ji Jungtinių Valstybių kariuo
menėje Filipinuose.

Del komunistinės propagan
dos tarnyboje, juodu buvo nu
teisti 40 metų kariuomenės ka
lėjimo Alcatrazo saloje, San 
rrancisco įlankoje, bet po dve

jų metų buvo paleisti. Dabar 
įtvykę į Maskvą jie pasakoja 
įpie baisenybes tame Amerikos 
kariuomenės kalėjime. Jame esą 
prigrūsta iš viso 400 Jungtinių 
Valstybių armijos ir laivyno 
kareivių, kurie dėl menkiausio 
nieko esą žiauriai persekiojami, 
sodinami ląston ir duodami tik 
hienos ir vandens. Kalinių 
venimo sanlygos esą taip 
sios, ir jie taip kankinami, 
sunku esą ir apsakyti.

gy- 
bai- 
kad

Lindbergh vėl pradėjo 
oro keliones

Tekstilės darbininkai priima al
gos nukapojimą

FALL RIVEB, Mass., sausio 
26. Del Fall River Cotton 
Manufacturers asociacijos pa
skelbimo, kad nuo sausio 30 die
nos visiems tos asociacijos fa
brikų darbininkams bus nu
skeltos algos 10 nuoš. Teksti
lės darbininkų taryba paskel
bė visuotiną unijos narių balsa
vimą klausimu, ar nuskėlimą 
algos priimti, ar streikuoti. 
Raišavimas jau įvyko, tuo rezul
tatu, kad vienuolikos balsų dau
guma streikas atmestas.

Lenkijos sionistai ma
sėmis pereina į 

“Bundą”
BERLINAS, sausio 2<>. —Žy- 

dų sionistai, Poeli Čion organi
zacijos Lenkijoje nariai, masė
mis pereina į Bundą — žydų 
socialistų organizaciją.

Bundo laikraštis Folkscait- 
ung kasdiena deda laikškų Poe- 
li-cionistų, kuriuose jie pareiš
kia, kad esą visai nusivylę sio
nizmu ir dėl to pereiną į Bundo 
organizaciją.

Kinuose 4 milionai žmo
nių badauja

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 26. — Praneša, kad ()axa- 
cos valstijoj Įvykęs stiprus že
mės drebėjimas. Kai kuriuose 
miestuose daug namų gadinta.

CARTAGENA, -Kolumbija, 
sausio 26. — Amerikos lakūnas 
Charles A. Lindbergh šiandie 
kaip 2 vai. po pietų atskrido čia 
iš Colono, Panamoj.

Francuzų lakūnai skrenda i 
Guatemalą

COLON, Panama, sausio 26. 
— Francuzų lakūnai Dieudon- 
ne Costes ir Joseph LeLrix iš
skrido iš čia į Guatemalą.

Smarki audra rytuose; 
6 asmens užmušti

IT’ »

NEW YORKAS, sausio 26.— 
Rytų valstijose šiandie siautė 
smarkios vėjo audros ir sniego 
pūgos, padarydamos didelės ža
los. Kiek žinia, per audras buvo 
šeši asmens užmušti ir daug 
sužeistų.

sausioŠANCHAJUS, Kinai,
26. — Pranešimai iš šantungo 
ir čihli provincijų sako, kad, 
oaskutiniais apskaičiavimais, 
Lose provincijose 4 milionai 
žmonių badauja. Vargas esąs
neapsakomas.

Kinų tarptautinis badaujan
čių šalpos komitetas Pekine 
atsišaukė j Amerikiečių Kinų 
baduolių fondą prašydamas 2 
milionų dolerių badaujantiems
šelpti.

MIAMI, Fla., sausio 26. —i 
Bankrotavo Dade County Secu- 
rity kompanija, kurios turtas 
siekė $18,000,000.

Škuneris paskendo 
žmonės išgelbėti

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

z
Iš viso gražu; nedidele tem

peratūros atmaina; stiprokas 
žiemių vakarų ir pietų vakarų
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 8° ir 20° F.

Šiandie saulė teka 7:08, lei
džiasi 4:57. Mėnuo leidžiasi 9:53 
vakaro.

BEAUFOiRT, N. C., sausio 
26. — Praneša, kad jūrėse, aš- 
tuones mylias nuo Cape Look- 
out, paskendo škuneris Alexis 
1. Du Pont. įgulos žmonės bu
vo visi išgelbėti.

FARGO, N. D., sausio 26. — 
Mažiukas, ketverių metų am
žiaus, Robertas Vogei pasirodė 
tikras didvyris. Kai, tėvams ne-
sant namie, namuose kilo gais
ras, Robertas sugebėjo išhešti 
iš ugnies savo aštuonių mėne
sių sesutę ir paskui išvesti dve
jų metų broliuką. Namai sude-

Solonas nuteistas 15 
metų .kalėti už * 

plėšimą
DETROIT, Mieli., sausio 26. 

— Michigano legislaturos na
rys Chester A. Good šiandie 
tapo Circuit teismo nuteistas 
penkiolikai metų baudžiamojo 
kalėjimo už plėšimą. Tardyme 
buvo įrodyta, kad Good buvo 
vienas plėšikų, kurie įsilaužę. į 
vienus privačius namus išsinešė 
$1,200 vertės brangmenų.

Lietuvos žinios.
9

Trys didelės politi
nes bylos

Vilniuje leidžiamas laikraštis 
“Pirmyn” praneša iš Lietuvos:

Pastaruoju laiku sudaromos 
trys didelės politinės bylos. 
Kaune traukiama atsakomybėn 
studentas Juozas Žiurlys (s.- 
d.), stud. Armalis, karininkas 
Gražulevičius, Mečiuskas, Sta
nevičius ir daugelis kitų. Viso 
apie 15 žmonių. Jie tardomi ir 
visokiais Rudais kankinami 
nuo rugsėjo mėnesio 10 dienos. 
Kiek teko patirti tardymas už
baigtas, bet kariuomenės teis
mo prokuratūra kaltinamojo 
akto kol kas nesudaro ir bvlti 
tęsiasi.
t Šitoji byla sudaryta kokių tai 

šnipų ir yra turbut vienintelė 
fašistų laikotarpy, kuri atiduo
ta ne karo lauko, bet kariuo
menės teismui.

Antroji Alytaus (Merki
nės, Varėnos, Perlojaus) ir apy? 
linkių politinė byla. Joje trau
kiama atsakomybėn: Janulevi- 
čius, Butavičius, Plavinskas, 
Karšys ir kiti, viso 12 žmonių. 
Bylai davė pradžią kokia tai 
provokacija. Ši byla žada būti 
“nagrinėta” karo lauko teisme. 
Visi suimtieji atgabenti į Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimą ir 
Visaip provokojami. Kai kurie 
šios bylos dalyviai tardant bu
vo nugirdyti ir tuo budu pasi
stengta išgauti “medžiaga” kal
tinimui.

Trečioji Raseinių byla. 
Traukiama teisman seimo narys 
A. Žukauskas (s.-d.), A. Špukas 
(s.-d.), Pet. šiaudytis (s.-d.). 
Buvo įkinkytas ir Grigiškis 
(v.-l.), bet pastaruoju laiku 
regis jį paleido. RaseinieČius 
norima atiduoti karo lauko teis
mui, bet kol kas nesurasta pa
kankamai apkaltinimui “me
džiagos” ir nekalti žmonės jau 
ketvirtas mėnuo pūdomi kalė
jime.
Socialdemokratas nuteistas 10 

metų katorgos
Buvusi nepersenai Keidainių 

apylinkės politine byla, visai be 
jokios kaltės, karo lauko teis
mas nuteisė Liutkų (s.-d.) 16 
metų katorgos ir visą eilę kitų 
piliečių nuo 5 10 metų ka
torgos.
Kauno kalėjime laikoma 50, 

Varniuose—70 socialde
mokratų

Neskaitant daugybės politi
nių kalinių įvairių partijų, vien 
socialdemokratų Kauno kalėji
me sėdi apie 50 žmonių. Var
nių stovykloje soc.-dem. yra 
virš 70. Jų tarpe sėdi buvusieji 
seimo nariai s.-d. frakcijos Ja- 
nuškis, Jakubauskas, Markelis. 
Januškis biauriausiose sąlygo
se persirgo plaučių uždegimą. 
Markelis visai be jokios kaltės 
gavo 14 parų karcerio. Kiek 
Lenką patirti iš grįžusių, tai są
lygos Varniuose yra tiesiog ne- 
>akenčiamos. Žmonės visaip 
yčia provokuojami, mušami 

kankinami. Daugelis serga ir 
niršta. Be to šalta, nešvaru, 
žodžiu, politiniams tenka gy
venti gyvuliškose sąlygose.

’lado Romos teiti; Francijoj

Pensija gen. Woodo našlei

WASHINGTONAS, sausio 
26. — Senato pensijų komisija 
referavo bilių, kuriuo einant 
mirusio Filipinų generalguberna 
toriaus, gen. Leonardo Woodo, 
našlei butų skiriama $5,000 pen
sijos metams.

LES ANDELYS, Francija, 
.ausio 26. — Darant kasinėji- 
nus, čia tapo atkasti griuvė
siai teatro, matyt, senovės Ro
mos laikais statyto. Teatro de- 
įmetras yra arti 400 pėdų, tai
gi, kaip apskaičiuoja, teatre 
galėdavo tilpti daugiau kaip 
60,000 žmonių.
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ĮKORESPONDENCIJOŠĮ

Kenosha, Wis Kenosha “Naujienų” auto 
lį. —Muzikų Mylintis.

Visi ruošiasi prie sekmadienio

Sausio 17 d. teko užklysti į 
VVashington mokyklą pažiūrėti 
basket bąli žaidimo. Bežiūrint 
to vikraus žaidimo, pasigirsta 
iš kito kambario muzika. Mu
zika stebėtinai graži, artima 
sielai, pažįstamos melodijos, 
įsiklausęs į ją užmiršau ir žai
dimą, 
nuėjau 
kurio 
garsai, 
mačiau
griežiančių įvairiais 
strumentais: gitaromis, mondo- 
linomis, balalaikomis ir k. Jau
nuoliai pasirodė man pažįstami, 
tad jau drąsiau įžengiau ir į

o pagalios, neiškentęs, 
ir prie to kambario, iš 
liejosi gražus

Pro praviras
didelį būrelį

muzikos 
duris pa- 
jaunuolių, 
stygų in-

Detroit, Mich
Iš Am. Lietuvių Operos Choro 

veikimo

šis choras dar nesenai 
tvėrė, bet jau parode savo darb
štumą. Pirmiausia pastatė ope
rą “Birutė”, o pabaigoj perei
tų metų surengė koncertą, 
šiems gi metams yra labai pla
čiai užsibrėžęs darbuotis dailės 
srity. Lietuvių svetainė yra jau 
paimta keturiems parengi
mams.

Pirmas šio choro parengimas 
šiemet bus sausio 28 d., žemu
ti nėj Lietuvių svetainėj. Tai 
bus lietuviški šokiai ir kitokios

nes pas velionį nesurasta jokių 
žymių. Tik vakare, kada šei
myna pasigedo tėvo ir kreipė
si į policiją, liko sužinota ko- 

f kia nelaimė patiko Jarušaus- 
nįobi- ką ir kur jo kūnas randasi.

Velionis Jarušauskas paėjo 
iš Šiaulių apskr., Šaukėnų mie
stelio. Amerikon atvykęs pir
miausia gyveno Lewiston, Me., 
paskiau Pittsburgh, Pa. ir ga
ilaus Clevelande.
veno su savo žmona ir dviem|g.39—NBC Blue network program 
jau vedusiais sunais 
namuose.
nių Chjcagoje
bet daugiaukia Lietuvoje. Mė
go skaityti lietuvių laikraščius 
ir skaitė “Naujienas”, “Kelei
vį“ ir “Dirvą”.

Laidotuvės įvyko sausio 201 i—Rcšt””hour program 
d., iš jo namų.
apgailestauja
ir gero tėvelio.
ramiai svetimos šalies žemelėj!

Tariam širdingą ačiū visiems 
giminėms ir draugams, kurie 
dalyvavo laidotuvėse.

Simus Jonas Jarus.

RADIO PROGRAM | READEI^JIEN0S
(840), Torontu—En-

(950), Pittsburg—Con-
(1110), Kansas City —

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm

ATYDAI

susi-

vidų. Pasiteiravęs iš pažįstamų- lietuvių žaismės. Pradžia 7 ;30
jų sužinojau, kad tai SLA. 212 
kuopos Dailės Ratelio stygų 
orkestras laiko savo pamokas, 
o vienas orkestrininkų dar ma
ne užkvietė ateiti į Dailės Ra
telio rengiamą “linksmybių va
karą”, kuris busiąs sausio 28 
dieną, Polonia Hali.

Atsisėdęs kertelėj dar ilgai | ’strOpiai ruošiasi'ir
klausiaus šio jaunuolių būrelio 
gražaus skambinimo. Ištikrųjų,! 
tie jaunuoliai labai gražiai 1 
skambina ir jų verta pasiklau-' 
syti kiekvienam.

vai. vakaro. įžanga pigi — vy
rams 50 c., moterims 25c. Yra 
kviečiami visi gražiai pasilink
sminti.

Vasario 18 d. bus pastatyta 
operete "Prieglauda”, su sim
fonijos orkestru. Bus ir kito-1 
kių dainų. Choras prie šios ope-

Sausio 23 d. nudūlinau į 
German Home, kur Dailės, Ra
telio choras laiko savo pamo
kas. Čia radau dar didesnį būrį 
jaunimo, besimokinančio gra
žiai, sutartinai dainuoti. Moki
nosi jie visi visai naujų, dar 
pirmiau man negirdėtų dainų. 
Mokina juos J. Macnorius su 
Nora. Visi, kaip matyt, moki
nasi su dideliu atsidėjimu ir, 
kaip jie man pasigyrė, visi jie 
ruošiasi prie “linksmybių vaka
ro”.

, tikimės, kad “Prieglauda” bus 
tinkamai pastatyta, taip kad 

1 publika bus pilnai patenkinta.
Kitiems parengimams veika

lai dar nėra numatyti. Visais 
šiais .parengimais, kaįp ir cho
ru, vadovauja gerb. komp. M. 
Petrauskas.

Komp. M. Petrauskas atidarė 
konservatoriją prie 2263 — 24 
St. Turi jau gana daug moki- 

i nių, bet dar keletą galėtų pri
imti. Tad kuriems tėvų yra pa
ranku ir kurie norėtų, kad jų 
vaikai išmoktų muzikos, patar
tina pasinaudoti proga ir leisti 
juos mokintis komp. M. Petrau
sko konservatorijoje. — X. X.

CHICAGO STATIONS TODAY 
570k—- KYW-KFKX—526iiū

9 a. m.—Food talks and orchestra 
10—Markets; Ūme signals; wcather

Service (repeated at 11, 12, 1:30 
and 8)

I—Dinnėr concert 
t—AVoman’s hour program; music 

Čia iis orv-|5:30—Markets; news reports 
* - . 1(1—Bcdtime storius; Nveather

- _ 1
vienuose I 7—Retoki tales 

PuliLn Glininii mmi 7.-S0--NBC Blue network program 1 aliko taipjau gimt hj_wrigamarole 
ir Pittsburghe, | 9—Book talk; popular program;

quartet 
10:30—Wcather; orchestra; time 

signals
620k—WCFL—-484m.

10 a. m.—Municipal program 
12—Organ reųuest concert

1
Šeimyna labai 15—Twiiight organ concert 

... Į b—/Educational talk; news
savo pr&kilnaus 17-T_E(iucational talk; League 

Lai ilsis jis Women Voters 
18-12—Popular program; orchestra;

songs 
tt/Ok—WMAQ-WQJ—448m.

6:30 a. m.—Setting-up exercises 
7:30—Morning worship

I 3—L’niversity of Chicago leeture 
9—Public schools program. 
9:45—Overture hour; trio
11— Home economics^ music
12— Meiodies; farm talks; foram 
1—Club hinheon; musical potpourri 
2:30—Artist reeital 
3:15—Pianistu talk
4— -Paront-Teacher association; or

gan
5— lopsy-Turvy time
6— Organ reeital; orchestra
7— Classical prograni

n/viirrAZTTi xt. .. 18-10—Columbia chain programIOBlA(iB, Pa, Nuo sau-lpj—Chamber musifr players
šio 9 d. Portage apielinkėje111-1—Popular program; orchestra 
trys anglių kompanijos prade- L 
jo dirbti su streiiklaužių pagel-110—Home management; music 
ba. Tuoj prasidėjo ir kazokų 
puolimai streikierių ir areštai. 

Sausio 16 d. valstijos kazo
kai areštavo viena sankrovinin- 
ką, 
te

8—WTIO (560), De.s Moines—Pro
gram

8—WJZ (660), Ncw York—AVrigley 
hour

8—W()R (710), Ncwark—Columbia 
network

8— WSAI (830), Cineinnati—Sopra
no

8:30—KOA (920), Denvcr—Sunday 
schoo-1

8:30—WBAP
Songs

8:30—WEAF
Orchestra

«:3(X—WCCO
cal

9— CNRA (930), Moncton—Conccrt

(600),
(610),
(740),

Fort Worth —.
New York —.

St. Paul—Musi-

9— CNRT
semble

9—KUKA
ccrt

9—KMBC
Musical

9—KOA (920), Denvcr—Philmar- 
monic orchestra

O—^KTJIS (780), Not Springs—Ru- 
slnn music

9—WHK (1130), Cleveland—Malė 
ųuartet

9—WJZ (600), New York—-Madaine 
Galli-Curci; Pablo Casals, cellist 
to KYW

9—WOR (710). Newark—Columbia 
netvvork — Thirty-Minute Men

9—WPG (1110), Atlantic City — 
Orchestra

9:30—WCCO (740), St. Paul—Quar- 
tet

9:30—WOR (710), Ncwark—Colum
bia netvvork—Cap’n Kidd prog
ram

9:30—WSOE (1110), Milwaukee— 
Dance music

Pianų tyčeriai, mokiniai ir tė
vai, kurie nori vaikus prala- 
vinti muzikoje, tokia proga ne- 
visados pasitaiko. Del stokos 
vietos turi būti parduota už že
miausią kainą. Kožnam apsi
moka pamatyti šiuos bargenus:

of NAUJAUSIAS RADIO
Gali būti jūsų, jei veik

sit tuojau

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko
Areštai.

1!—Organ; rendings; piano; time 
signals

12-2:30—Children’s story period; 
conccrt

2:30— Travel talk; orchestra; songs
4— Artists; orchestra
5— Piano lesson; organ; time sig

nals
6— Markets; l’uneh and Judy; en- 

semble
7— Ensemblc; (fuintet; ahnanac; 

barytonc
S—Angio-Persians; theatre stage 

sho\v
9— New York program
10— Feature; Sam ‘n’ Henry; Music 

Box
11— The Hoodlums; orchestra;

songs

ModelE 
Radio Spcaker

AtwmerKent
Modelis
Vienas
Radio
Katin užbaigimo ka
binete. Mažas, ėko- 
nominiškas, $53.

37, 6 tūbų, 
Dial A. C. 

padarytas,

Schoeder Bros. Pianas No. 
53952 už ........................ $65.00

W. W. Kimball Co. pianas No.
218460 už ........................ $110.00

W. W. Kimball Co. pianas, 
No. 181116, už .............. $72.00

Kimball Grojiklis, $750.00 ver
tės, No. 344178, už ... $278.00

Kerzheim pianas No. 87888, 
už ...................................  $48.00

Vose and Sun pianas už .....  $29.00
Stark Cabinet Grand No. 47566, 

už ..................................... $95.00
Stark Pianas, No. 84426, ver

tės $700.00. už .......... $295.00
H. C. Bay Electric Reproducer 

vertės $800.00 už ......  $825.00
Victor Operadio Electric graji-

( namas, įmetant nikelį, gera- 
i me stovyje kaip naujas. No.

121241 vertės $1000, už $295.00 
Gulbransen Brojiklis už .... $295.00 

»H. C. Bay Grojiklis pianas ver
tės $600.00, už ................. $235.00

VICTROLOS

Vieną vakarą vėlai iš kaimy
nų grįždamas namo susitikau 
vieną savo pažįstamą. Paklau- 

. siau, kur jis taip vėlai vaikšti
nėja. Jis ir pasisako, kad grįž
tąs iš repeticijos, kad J. Pa- 
barška mokinąs juos vaidinti 
labai linksmią komediją, kuri 
busianti pastatyta sausio 29 d., 

, 2 vai. po piet, Polonia Hali, 
“linksmybių vakare”.

Visa tai labai mane sudomi
no. Kur 
ties prie 
Ruošiasi 
choras,
vaidintojai. Reiškia, bus dainų, 
muzikos, vaidinimas, o prie to,- 
žinoma, bus solo, duetų. ir ki
tokių pamarginimų. .įžanga ir
gi, kaip girdėjau, bus žema. 
Kas gali susilaikyti nėjęs į tokį 
vakarą? Jau dėl kiekvienos 
lies paskirtai reikėtų eiti, o 
bus visi kartu. Tikrai tame 
kare busiu; žinoma, bus ir 
si kenoshiečiai, išėmus gal
tuos, kurie yra kurčiai ir nere
giai, ar nespės sužinoti apie tą 
didelį Dailės Ratelio '‘linksmy
bių vakarą”.

Cleveland, Ohio

diena 
auto- 
Jaru

eisi, vis rasi ruošian-- 
“linksmybių vakaro”.! 
orkestras, ruošiasi

ruošiasi, pagalios, ir

Automobilius u žiu ūžė Igną 
Jarušauską.

Antradieny, sausio 17 
prie Rockefeller bulvaro 
mobilius užmušė Ignotą
šauską—Jarus, 58 mettų am
žiaus, gyvenusį prie 8813 Em- 
pire Avė.

Nelaimę velionis patiko ei
damas į darbą. Kūnas išpra- 
džių liko nuvežtas į lavoninę,

da- 
čia 
va- 
vi- 
tik

“Naujienų” konteste iš Ke
nosha dalyvauja net trys kon- 
testantai ir visi jie darbuojasi 
išsijuosę. Kaip matyt, vienam 
jų tikrai turės tekti puikiausis 
automobilis. Mažesniu laimėji
mu kenoshiečiai nepasitenkins, 
nes jie yra energingi žmonės ir 
kai tvirtai nusisprendžia, tai 
visuomet savo tikslo pasiekia.

Vieną vakarą išėjęs pasivaik
ščioti, žiuriu, Ona vaigšto iš j 
vienos sttubos į kitą, ieškoda
ma naujų skaitytojų “Naujie
noms”. Kitoj gatvėj randu Ka
zį irgi lankant lietuvius ir ieš-. 
kant skaitytojų. Dar kitoj gat
vėj užtikau ir realestatininko 
M. automobilį. Tas irgi tur būt 
dirba dėl “Naujienų”, kad užsi
dirbti sau naują automobilį. 
Kazys sakosi gaunąs skaitytojų 
“Naujienoms“ net per telefoną. 
Reiškia, visi dirba, o kas dirba, 
tas ir laimi. Taigi dirbkite, kou- 
testantai, ir tikrai parvežkite į

“CASCARETS” NUO GAL 
VOS SKAUDĖJIMO, SLO 
GĮI, VIDURIŲ UZKIETE 

JIMO
šį vakarą! Išvalykit savo žarnas 

ir sustabdykit galvos skau
dėjimą, stogas ir vidurių 

rugštumus

Nusipirkit už 10c. bakselį.
Vartok it Cascaret šį vakarą 

dėl išvalymo Kepenų, Skilvio, 
Žarnų ir jus ištikrųjų jausitės 
gerai iš ryto, .lys vyrai ir mo
terys, kurie turit galvos skau-; 
dėjimą, apsivėlusį liežuvį, dide
les slogas, raugėj imus, esate 
nervuoti, nusilpę, kankina jus, 
li^a, turit ga«ų, suirusius vidu
rius, turit galvos skaudėjimą ir 
jaučiatės visai silpnai. Ar jus 
užlaikot savo skilvį švariai su 
Cascarets — arba kankinate sa
ve kas antra diena su drusko
mis, pilėmis arba castor alyva?

Cascarets tuojau išvalo ir re
guliuoja skilvį, prašalina iš vi
durių rugštumus, nesuvirintą ir 
gendantį muistą, gasus iš vidų- i 
rių, prašalina tulžies perdidelį 
kartumą ir išvaro lauk sukietė
jusias dalis iš vidurių ir visas 
nuodingas dalis iš skilvio.

Atsiminkite, Cascarets šį va
karų pavartotas, dikčiai sustip
rins jumis iš ryto, l’ž 10 centų 
baksiukas nupirktas nuo aplic- 
koriuus, reikš sveikų vidurių 
veikimą, sveikų galvų ir smagu
mą mėnesiams. Neužmirškit ir

nes savo troką pasista- 
biskutį lig skersai vieš

kelio. Sankrovininkas liko nu
vežtas į Cresson pas skvajerį, 
kuris jį nubaudė $15.

Sausio 19 d. kazokai Portage 
miestely areštavo U. M. W. of 
A. unijos 2-ro distrikto orga-, 
nizatorių John Slifko. Jis bu
vo užėjęs į barzdaskutyklą ir 
gulėdamas kėdėj nematė įėju
sio kazoko. Gulėdamas gi ke-1 
dėj ir besikalbėdamas apie 
streiką Slifko ių^arbintai at
siliepęs apie kazoku«.'.Kazokai' 
tuoj Ji areštavo, miveze ] Grės- s—K'rus (780), Hot Springs — 
son, kur skvajeris nubaudė jį 
$15.50. —Pasaulio Vergas.

STATIONS OL’TSJDE CHICAGO
* 

Evening Frogranis
8—-CNBA (930), Moncton—Singers
8—CNRT (840), Toronto—Violin
8—KOA (920), Uenver—Aggio Ki-i 

okoffs
8—KFAB (91(1), Lincoln—Program

Band
8—WEAF (610), New York—Anglo 

Persians

Kiti Atwater
Kent Radio
Modeliai taip
pigiai kaip

$49 ‘
Lengvais 
išmokė
jimais

Groja prijungus prie 
elektros šiesos!

A;R jus žinote, kaip laikrodis subu- 
budavotas? Tas pats principas 

prie radio, , padarė Etyvater Kent 
stipriu priimtuvu mažoje vietoje. 
Jus turit pamatyti tų setų.. Jis turi 
viskų, ką geras radio turi turėti, 
gražų toną, jėgų. Bet jis yra ma
žesnis ir pigesnis negu seni su ba
terijomis setai! Mes didžiuojamės 
pardavinėdami. Jus didžiuositės nu
sipirkęs.

CENTRAL DISTRICT FURNITURE C0
• •. .1

3621-23-25 S. Halsted St.

Ar Tai Ne Iškilmingas /r Puikus Pajautimas?. BRIGGS
KUOMET JUS UŽLAIKĖ PRIE PLAUKŲ, 

SUTAISYTOJOS IR NEGALIT IŠEITI IKI 
1240

IR KUOMET JUS MISLIJOTE KAD VIS$ 
POPIETI PRALEISITE PRASTAI NEGALE“ 
DAMOS RŪKYTI CARMEN’S CIGARETĘ

A5 VISAI 
NEMĖGSTU 
ClGAkET^ NUO 
KURiy REIKIA 
KOSĖTI j---

IR jys TURIT TIK KETURES DEŠIMTIS 
PARVAŽIUOTI NAMO PER5IREN“

CARMENS PIETOJ
MIKIUCIŲ 
GTI DEL

IR KAIP TIK JUS DAVA7IAV0TE IKI 
CARMENS' OURIU JĮIS ATSIMINĖ!-.KAD 
UŽMIRŠOT NAMIE OLD GOLD CIGARETUS

IR TADA 4^5 SURANDAT KAD CARMEN 
IRGI DABAR RUKO OLD GOLD

O MERGINOS1 A« ™ 
IR PUIKUS PAJAUTIVIA5

k^J jys IRGI l 
RUKOT O G*SAKIAU 
KAOTAIP BUS

TAIP, AS 
PRIGULIU PR\E 
NEKOSEJANČiy 
DRAUGUOS.

OLDCOLD
Tai švelnesnis ir geresnis cigaretas 

Išminsi vežimu ir kosulio neturesL.. , , .

Victrola,
vertės

Victrola
vertės

Coįumbia Graforiola, 3 springsų
motoras už ........................  $)i

Victor vertės
Brunswick L.

grafas ir Radio krūvoje už $98.00
Bi-unswick Phonografas, 4

Apringsų, išgrajina 10 rekor
dų vienu užsukimu už .... $89.00

Harmony naujas garsus console
Phonografas už ............. $54.00

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

Ortophonic No. 30795, 
$125.00, už .......... $69.00
Ortophonic, No. 23537, 
$150.00, už ......... $82.00

J «oq nn 
iš $200, už ........ $62^00 
Radiola 35, Phono-

Phonografas, 4 
igrajina 10 rekor- 
žsukimu už .... $39.00

25, 6 tūbų vienu kont-
$87.00

$190.00

Radiolų
rolių, neerikia nei dratų, ver
tės $250.00, už ................. r- “

Radiola, 28, 8 tūbų, su elektra, 
už ................................ ė

Atwater Kent 20, 5 tūbų už $29.00 
Atwater Kent, 6 tūbų, su elekt

ra, vertės $150.00, už .......' $79.00
Atvvater Kent Modej 35, su vis

kuo, už .............................. $40.00
Crosley, 6 tūbų, už .............. $42.00
Crosley, 6 tūbų elektrinis už $85.00 
Freshman, 5 tūbų už .......... $19.00
Mohawk, 5 tubų už ......  $23.00
Mohavvk 6 tubų už ............... $32.00
Spartan 6 tubų už .............. $90.00
Howard 6 tubų už ........   $90.00
Columbia. Victor, Brunswick

Rekordai seni numeriai po .... 19c 
Rollės dėl Grojiklių pianų po 19c 
Radio Tūbos naujos po .......... 85c
B. Baterijos 45 volt. po ....... $1.45

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

- --- ------------------ , ...

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių Beema- 
tumų i* prieinstice dantų 
Hugimo, nieko nėra geresnio 
kaip iia saugus Kūdikių 
Laxative.

Mrs. Wikslovs 
Syrup

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoraty Komisija
Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežienę, 
Jonas Degutis.

Kontesto Numeratorių.s
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijus: 
Marė Kemešienė.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio 
30, 1928

DIENOS UŽRAŠAI
Knygos

Rašo Dr. A. Montvidas

Aš žinau, kad,didžiuma kny-| 
gų yra tokios, kurias reikėtų J 
sudeginti. Nemažas skaitlius 
pleperių, pusgalvių ir idiotų 
išmoksta rašyti ir parašo ir iš
leidžia tokią 'eilię šlamšto, kad 
jau netelpa į milžiniškus kny
gynus. Pirkimui šito balasto 
išmetama tiek daug pinigų, kad 
galima butų papirkti netoli vi
są prohibicijos departamentą, 
arba išrinkti da kelis senato- 

eikvojimo 
skaitymui, 
verstinam 

greitai už- 
ir Chiniją,

Taigi ne vi-

žinojimo iš knygos. Gerų knygų 
skaitytojai šviečiami įvairiais 
klausimais: jie jgija supratimą 
ir apie istoriją, ir gamtos mo
kslus, ir kitką. Atimkite ge
ras knygas ir greitai visa civi
lizacija žlugs. Taigi kontestan
tai, kurie praplatins gerų kny
gų turėtų būti leidžiami į dan
gų be klausimo apie jų grie

bus civilizacijos mi- 
lietuvių tautos gelbė- 
protinio žlugimo.

knygų pirkimui turi

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzle 8902

MOKYKLOS NURS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 
TU ŽINOTI ŠITA

jo re-

kus. Jie
sionieriai, 
tojai nuo

Pinigų
visi. Kas atsisakys pirkti, apie 
tą praneškite protinių ligų įstai
goms. Jei žmogus nenori iš- 
syk pirkti už šimtą dolerių, lai 
jis perka nors už 10 dolerių.

Musų kontestantai

Kazys čepukas
Kontestantas Kazys čepukas, 

Northsidės lietuvių tūzas, per
eito kontesto dalyvis — prisi
rengęs į darbą, bet dar vis lau
kia tinkamos progos pradėti - 
šiame “Naujienų” konteste jis 
yra nusitaręs abu savo konku
rentus — Prusj ir Ascillą leng
vini suvaryti į ožio ragą. Gero 
pasisekimo Čepukui, kad 
žolinei ja jsigyvendintų.

rius. Jeigu vietoj 
laiko tokių knygų 
jis butų pašvęstas 
kareiviavimui, mes 
imtume ir Meksiką 
ir kitus kraštus.
šokių knygų skaitymas yra rei
kalingas ir geras.

'Pečiaus tūlos knygos yra pa
rašytos protingų ir mokytų 
žmonių. Bažnyčia, jeigu ji ne
nori įtakos netekti, turėtų da
boti, kad tokias knygas skaity
tų kiekvienas, visus gi neskai
tančius turėtų prakeikti arba 
išduoti policijai, žmonės, ku
rie neskaito gerų knygų, nėra 
pilnai civilizuoti. Su jais ir su
sikalbėti nėra galima. Kartais 
jie yra pavojingi. Nakvoti miš
ke su žmogum, kuris nėra 
skaitęs gerų knygų, nėra sau
gu. Gerai da, kad turime kalė
jimų, bažnyčių, saliunų, kitaip 
šitokie žmonės velniai žino ko
kių šposų nepridirbtų.

Kada eina Naujienų kontes
tas ir daroma pastangų išpla
tinti tarpe lietuvių gero turinio 
kyngų ir da numažinta kaina, 
aš skelbiu savo dovanas tiems 
kontestantams, kurie parduos 
daugiausiai gerų knygų ir 
tiems, kurie prisius man ilgiau
sią surašą tų lietuvių, kurie 
atsisako knygas skaityti. Vie
nos dovanų bus medicinos sri- 
tyj, kitos chirurgijos, — apie 
tai susitarsiu su kiekvienu 
kontestantu skyriumi. Ką aš 
darysiu su tais, kurie atsisakys 
imti nupiginta kaina geras kny
gas skaitymui, sužinosite vė
liau nuo kunigų ir kongresma- 
nų.

Kadangi pastaraisiais keliais 
metais knygų skaitymas pas 
lietuvius netoli visai dingo, mu
sų tautos žmonės, kurie buvo 
pradėję ypatingumu spartumu 
progresuoti, dabar ima galuti
nai išsigimti, netoli puti. Tie
sa, ekonomiškai jie pralobo: 
prisisteigė munšaino fabrikų, 
prisipirko namų ir automobilių, 
rėdosi gerai, valgo gardžiai ir 
pusę laiko būna girti. Už šitokį 
ekonomišką pakilimą juos rei
kia pagirti. Bet kad pyotu jie 
Lta.iK'ia. smilkti, __ abejonės nėra. 
Daugelis jau gyvena beprotna- 
miuose, kiti susispietę į tokias 
partijas, kokių sveiko proto lai
kais ir nebuvo, treti rašo poe
ziją arba rengia supraiz pares. 
Jau kelintas metas, kaip lietu
viai leidėjai Amerikoj dreba iš 
baimės, kada kas juos kalbina 
išleisti gerą knygą, nes publi
ka neskaito. Iš Lietuvos atve
žama gan gerų knygų ir labai 
retas jas perka. Vadinasi, visai 
mažas lietuvių skaitlius belavi- 
na savo protą, tik keli parinkt- 
tieji benori įgyti daugiau žino
jimo.

Netoli visas žinojimas, visi 
patyrimai ir prityrimai, netoli 
visa žmogaus išmintis telpa 
gerose knygose. Mokyklose 
mokinama iA knygų, mokslinin
kai ir išminčiai semia daugiau

Vincas Mankus
Kontestantas Vincas Mankus 

savo veikimą nusitaręs išplė- 
tuoti tinkamiau, negu pereita
me konteste. Pereitame kontes
te Mankus buvo '“slow”, kaip 
jo darbas eis šiame konteste, 
sunku numatyti. Dienos be va
karo nėra galima girti ar peik
ti.

Petras Vaitekūnas
Kontestantas Petras Vaitekū

nas, bridgeportietis, dalyvavęs 
ir pereitame “Naujienų” kon
teste. Visi bridgeporto lietuviai, 
“Naujienų” skaitytojai, pažįs
ta Petruką. Jis juos kasdie ap
rūpina “Naujienomis”. Petru
kas nuo anksti ryto, dar tam
soj, pradeda nešioti savo kos- 
tumeriams “Naujienas”. Turi 
kilčiausius norus, kad aprūpi
nus kiekvieną kostumerį laiku, 

i kad neruguotų — pertat jį visi 
Bridgeporto lietuviai myli, jį 
remia. Nėra abejonės, kad jis 
šiame “Naujienų” konteste 
stambią dovaną laimės — jo 
kostumeriai Petruką tinkamai 
parems už jo nuoširdų tarna
vimą jiems. Verta paremti kon- 
testantą Petruką — jo sveika
ta silpna, sunkų darbą dirbti 
negali — prijauta jam yra rei- 
galinga. Gero pasisekimo kon- 
testantui Petrukui.

• >e? greito piniginių 
►•įkalu atlikimo rd

' ietuva už pigia 
liną naudoki tis 
ai i neinu fr*»hlpgrawa

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
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Care of Babies

K ALBAI) AM A aukkUanėt mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nur.ė pasakė:

“Viens pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia atlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
ktinlmas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalai yra 
naudinga vartoti nu jo], nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo.“

Nujol galit 
rint kaip jus 
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

laukit* kieto
jo* nepadarys

nefiu-vartoti 
jaučiat*. Kick-

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

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

kūdikiams- visokio amžiaus — jau
niausiems kūdikiams. Ir kaip ja 
mėgsta jų skonį!

Vienas žodis persergėjimui; gau
kit grynų, tikrų Castirijų. Fletcher’s 
Castoria yra originalė. Tų rųši gy
dytojai pataria vartoti. Ir prie kiek 
vieno butelio duodama knygutė “Care 
and Feeding of Babies” ji verta tiek 
aukso, kiek ji sveria kiekvienai moti 
nai ar busiančiai motinai. Todėl at
siminkite ir reikalaukite nuo savo 
vaistininko Fletcher’s Castoria.

pražuvęs
Daugeli* pirmųjų ispudžiu

kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pinnin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado susieta

Children Cry foržvilgnčiai baltas maudynės 
kambarys 

ir
Nėra rūpesčio apie valymą

Užsisakyk Sau

Šiandie!

COAL- COKE-ICE. 
BUILDING MATERIAL

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atšvieži

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos 

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Mes užtikrinant jums 
gerą danty darbą 

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

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėti:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20_per 6 mėn.
Dr. C. W. l)e Roque

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė.

Kalbu lietuviškai
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Phone Boulevard 7589

Pranas Klikna
Kontestantas Pranas Klikna 

stojo “Naujienų” kontestan 
antru sykiu. Pereitame kontes
te jam pusėtinai gerai sekėsi. 
Galimas daiktas, kad jo darbo 
našumas nė kiek nenusimažins 
ir šiame “Naujienų” konteste. 
Jis turi energijos ir reikalingo 
pasiryžimo dirbamam darbui. 
Chicagos West Sidėje yra pla
tus laukas sėkmingo darbo iš
vystymui. Kontestantas Klikna, 
be abejo, mokės galimas progas 
tinkamai išnaudoti.

Izabelė Sakalauskienė
Pereitų metų kontestantė, 

p-ia Sakalauskienė, darbavosi 
nuoširdžiai ir jai sekėsi viduti
niškai. Šiame “Naujienų” kon
teste p-ia Sakalauskienė yra 
nusitarusi padirbėti dar dau
giau. negu pereitame konteste, 
kad didesnę dovaną laimėjus. 
Marąuetto apielinkėje dirva 
plati — tik reikia darbo įdėti.

k.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

'(o prašo Lietuvos žmonės'r 
taip pataria Lietuvos bankai

<<*ubs-poushL,

Turėk užtektinai gerų anglių namuose per 
visų žiemų. Tai yra geriausios rųšies apsi
draudimas.

Vieną Toną Arba Lodą
Kada tik norite galite gauti aukštos rųšies 
Anglių arba Coke, vienų tonų arba lodų.— 
Telefonuokit mums arba užeikit į vienų iš 
musų 45 anglių jardų. Maži orderiai irgi 
bus taip pat greit pristatomi ir bus grei
tas patarnavimas kaip ir didelių.

Musų Garantija
Kiekvienas tonas Consumers Anglių arba 
Coke yra garantuotas, kad yra geros rų
šies, turi Pilnų Svarumų ir Užganėdins — 
“jos turi užganėdinti arba atsiimam atgal 
ir grųžinam pinigus”. Ar gali būti da ge
resnis pasiūlymas kaip šis?
Nusipirkit Sau Anglių Del Persitikrinimo!

(cjnsiffiįgrs (ompany

CastoriA
kus nldavini» pagalios tapo ii- 
nitas.-

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pbar macai Co^ Saint

Murinę Co., Dpi. H, S., 9 B. Ohio St., Chicago

Feena'mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos .

For Cuts and Woundi
Apsisaugokit ulsikritimo! 
2ydykit kožną žaizdų ar- 

i įsibrėžimų su šiuo ne
nuodijančiu antiseptika. 
Zonite užmuša bakterijas. 
U* išgydo.

Daili

Kiekvienas
Kiekvienas
Kiekvienas

linksmų dainų

knygelS

gali 
gali 
gali

skaityti 
suprasti 
dainuoti!

mažas skaitlius

Kaina su prisiuntimu

30 centų

Rašyk:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.
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vėse). Bet nėra beveik jokių 
įrodymų,' kad tą celuliozą žmo
gaus kūnas sunaudotų maistui.

Bet grįžkime prie gamtos at
matų naikinimo. Kad gyvūno 
kūnas pranyksta, tatai visi ge
rai žino. Vienok jeigu reikė
tų nykimo procesą išaiškinti, 
tai daugelis negalėtų to pada
ryti. Paprastai sakoma, jog 
kūnas supuva. Ką tai reiškia? 
Puvimas yra toks procesas, 
kuomet milionų milionai bak
terijų pradeda naikinimo dar
bą. Jos paverčia gyvūno kū
ną dujomis ir skysčiais. Skys
čiai susimaišo su vandeniu, o 
dujos išsisklaido po orą ir to
kiu budu iš gyvūno, kaip sa
koma, nieko nebelieka. Tiks
liau, lieka tik biskutis pelenų, 
kurie susimaišo su žeme.

apie

tada, 
nuo- 

svar-
bakterijų ant žemės negalėtų 
gyventi nei augmenys, nei gy
vūnai. Tokiu budu mes tu
rime dvejopos rųšies bakteri
jas, — naudingas ir blėdingas.

Kad butų galima tinkamai 
suprasti, kaip Dr. Vinogradskio 
atrastos bakterijos augmenų 
audinius naikina, bus ne pro ša
lį su celuliozos chemiška sudė
timi susipažinti. Celulioza su
sideda iš trijų chemiškų ele
mentų : anglies, deguonio ir 
vandenilio. Vadinasi, celulio
za susideda iš tokių pat che
miškų elementų, kaip ir cuk
rus.

Jeigu augmenų audiniai su
sidėtų iš cukraus, tąsyk dėl jų 
sunaikinimo nebūtų jokios pro
blemos. Cukrus, kaip žinia, 
tirpsta vandenyj. Pirmas lie
tus sunaikintų augmenų ske- 
letonus, susidedančius iš cuk
raus. Tokie skeletonai butų 
augmenims nenaudingi.

Nors celuliozos audiniai su
sideda iš tokių pat elementų, 
kaip ir cukrus, bet jų atomai 
yra skirtingiau sutvarkyti. 
Štai kodėl celuliozos audiniai 
nebijo nei saulės, nei vėjo. Pa
vyzdžiui, Kalifornijoj yra 2,000 
metų senumo medžių.

Pakanka labai menkos che
miškos reakcijos, kad sunaikin
ti celuliozą. Ji, kaip jau bu
vo minėta, susideda iš deguo
nio, vandenilio ir anglies. Pir
mieji du elementai yra dujos. 
Kai tos dujos susijungia ata
tinkamoj proporcijoj (du van
denilio atomai su vienu deguo
nio atomomu), tai jos sudaro 
vandenį.

Nuo anglies nėra lengva pasi- 
liuosuoti. Sakysime, viena an
glies rųšis, būtent, deimantas 
gali tverti milionus metų. Tas 
pat ir su medžio anglimi. Bet 
pasaulyj grynanglio elementas 
daugiausia yra susijungęs su 
deguonį u ir sudaro dujas,J ku
rios yra žinimos kaipo anglies 
dvidegis (carbon dioxide). Kuo
met anglis dega, tai ji susijun
gia su deguohiu ir sudaro ang
lies dvidegį, kuris yra nemato
mas. Jis kartu su durnais iš
sisklaido po orą. Palieka tik 
pelenai, kurie yra anglies prie
maišai. Gryilanglis sudegtų 
nepalikdamas jokio ženklo.

Dabar bus lengviau suprasti, 
kaip bakterijos sunaikina aug
menų celuliozą. Jų svarbiau
si užduotis yra sujungti gryn
anglio elementą su deguonim 
Kai tai padaroma, tai likusie
ji elementai (deguonis ir van
denilis) susijungia ir . sudaro 
vandenį. Tokiu budu celulio
za susiskaldo į anglies dvidegį 
ir vandenį.

Kiek ankščiau buvo minėta, 
kad celulioza naikina termitai. 
Jie naikina neįmanomai įdomiu 
budu. Mat, dalykas toks, kad 
termitų kūnuose gyvena mažy
čiai gyviai, kurie tą darbą ir 
atlieka. Dr. L. R. Cleveland 
tatai .įrodė eksperimentais. Jis 
tam tikrais chemikalais nužu
dė termite gyvenančius gyvius. 
Po tokios operacijos termitas 
paprastai žūdavo, nežiūrint į tai, 
kad jis ir nepaliaudavo celu
liozą krimsti. O žūdavo jis 
todėl, kad jo viduriai nebevir- 
škindavo celuliozos. Tyrinėji
mai parodė, kad termitų kū
nuose gyvenantys mažyčiai gy
viai paverčia celuliozą į ypa
tingą 'Cukrinį produktą, kurį 
termitai jau gali maistui su
vartoti.

Sir Arbulthnot Lanc, garsus 
anglų chirurgas, yra tos nuo
monės, kad tokį dvilypį virški
nimą dalinai atlieka ir žmo
gaus sistema. Esą žmo
gaus viduriuose galima rasti 
bakterijų, kurios naikina celu
liozą. Tai senovės palaikai. 
Priešistoriški žmonės, sako Dr. 
Dane, suvalgydavo nemažai ce
luliozos, kurį tos bakterijos pa
versdavo cukriniu produktu, 
tinkamu maistui. šiandien 
žmogus irgi šiek tiek celulio
zos suvalgo, nors ir labai ma
žą kiekį (celuliozos yra daržo- ' ' , .. ....... „ .... j

J

Gamtos atmatų 
naikinimas

Be bakterijų joki gyvybė ne
būtų įmanoma. — Kaip gam
tos atmatos sunaikintų gy
vybę. — Dr. Vinogradskio 
pranešimas. — Celulioza. — 
Baltosios skruzdės. — Celu- 
liozos sudėtis. — Anglis. — 
Anglies dvidegis. — Gyviai, 
kurie gyvena termitų kūnuo
se. — Gyvūnų ir augmenų 
nykimo procesas.

kada turime tikrai 
naujo pasakyti. At- 
kad laikraštį skaito 
tūkstančių žmonių, 
musų netektume ir 
kas pastatytų mus

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams ........-...............  $7.00
Pusei tnetų ........-................ - 8.50
Trims mėnesiams ----  — 1.75 Į
Dviem mėnesiams -......... —
Vienam mėnesiui _............— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

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

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartų su užsakymu.

Musų skaitytojai jau žino, 
ką reiškia tas , keistas žodis 

. “Termidor”: tai vardas mėne- 
šio (šilumos mėnesio) Franci-
jos revoliuciniame 
je-

kalendoriu-

tik savo nesupratimą parodo, 
kad jis yra lyigus tam, 
kurį jis rašo.

Todėl — rašykime tik 
kada manomb, kad musų 
monė yra gana rimta ir
bi, kad ir daugiau žmonių ją 
žinotų ir 
rimto ir 
minkime, 
desėtkai 
Daugelis 
žado, jei
kalbėti į kelių tūkstančių žmo
nių minią ir manau, nė vienas 
nedrystų į tokią minią viso
kius tauškalus taukšti. Bet gi 
mes labai drąsus pasidarome 
taukšti niekus ir koliotis prieš 
dar didesnę minią laikrašty, 
tik, žinoma, pasislėpę už slapy
vardžio kaukės, kųi niekas mus 
nemato ir žinpme, kad skaity
tojas mus nepamatys ir nepa
žins. —Kitas Skaitytojas.

dieną (lie- 
m. įvyko 

perversmas

Termidoro 9-tą 
pos 27-tą) 1794
kontrrevoliucinis 
Franci joj e. Diktatoriaus Ro-
bespjero (Robespierre) valdžia 
buvo nuversta ir, ant rytojaus, 
pats Robespjoras su dvejetu 
dešimčių savo šalininkų buvo 
nugalabinti. Jiems nukirto 
galvas ta pati giljotina, kurią 
Francijos revoliucijos diktato
rius vartojo galvom kapoti sa
vo politiniems, priešams.

Taigi Termidoro 9-toji reiš
kia persilaužymą didžiojoje 
Francijos revoliucijoje, kurių 
pasėkoje vis labiaus ir labiaus 

žvalgybai Frakcijoje įsigalėjo buržuazi- 
ja ir laipsniškai atgavo savo uu»v mm0v.vu.vj v cv.vv^o „v*. bajorjja _ pagH-

veidmainingai apsimetęs socialdemokratu, tai jisai yra liau> generolas Napoleonas Bo-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro v*, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

NAUJA SENSACIJA

Kauno “Liettivis” 4-am numeryje rašo, kad “garsu
sis” Plečkaitis 1922 ir 1923 m., būdamas Seimo nariu, 
kartu tarnavo žvalgyboje už atlyginimą ir ypatingas jo 
uždavinys buvęs “teikti žinių apie Lietuvos socialdemo
kratus ir komunistus”. Sausio 9 d. “Lietuvis” tą savo 
tvirtinimą dar pakartoja, kaip neužginčijamą faktą.

Tai jau yra sensacija, kokios dar iki šiol Lietuva 
neturėjo.

Jeigu Plečkaitis už atlyginimą tarnavo 
(tai buvo krikščionių valdžios laikais) ir kartu buvo ja ir laipsniškai atgavo savo

provokatorius. Tautininkų laikraštis, numaskuodamas 
tokį gaivalą, turėtų be atidėliojimo paskelbti dokumen-' 
tus, kad visuomenė žinotų, kaip į jį žiūrėti.

Valdžios partijos organas, skelbdamas tokį didelį 
apkaltinimą prieš žmogų, turi turėt aiškius įrodymus.! . . „ 

- i . . • • i i nai kalbama sąryšyje su sovie-Visuomene nekantriai jų lauks.
Pasitvirtinus “L.” žodžiams, bus galima pasakyti,. l,rieša,» bet ir i)atys bolševi- 

kad Lietuva “neatsilieka” nuo rusų, kurie turėjo Azefą, V .sJau^a dabai

Mahnovski ir eilę kitų didesnių ir mažesnių judosių. dama kIausimus> del kurių ei- 
Į na ginčas tarp įvairių bolševiz
mo frakcijų. Paskutiniame 

PABALTĖS DARBININKAI ATMETĖ MASKVĄ Rusijos komunistų partijos su
važiavime, kuris įvyko pereitą 

1 gruodžio mėnesį, Stalinas ir jo 
Sausio 7 d. Estijos sostinėje Taline įvyko Pabaltės pab”in.kai. l^iko pašventė 

valstybių centralinės darbininkų sąjungos kongresas 
kuriame dalyvavo Estijos, Latvijos, Suomijos ir Švedi
jos atstovai, viso 150. • • • ■

Kongrese kilo labai karšti] ginčų del klausimo, prie 
kurio profesinio Internacionalo prisidėti, prie Amster-i 
damo ar prie Maskvos. Milžiniška balsu dauguma nu-i ... „ . . „ .. . . . .
tarta dėtis prie Amsterdavo profesinių sąjungų susivie
nijimo. Už Maskvą balsavo iš 150 atstovų tik 27.

Reikia čia pastebėti, kad bolševikuojantys elemen- 
tai Pabaltės valstybių darbininkų judėjime iki šiol dar kad”^qėgatu7s7 kildavo' didėiis 
turėjo gana didelės įtakos. Unijų centrą Suomijoje da ] entuziazmas tais momentais, 
ir dabar tebekontroliuoja komunistai. Estijos sąjungose kai užeidavo kalba apie buvu- 
komunistai taip pat stiprus. Dar tik keletas metų atgal! 
komunistų rankose buvo ir vadovybė Rygos profesinė
se sąjungose.

Taigi tas kongresas Taline,rodo, kad dabar darbi
ninkų judėjimas Pabaltės kraštuose jau griežtai pakry
po į kitą vagą — nuo bolševizmo prie socializmo. Atėjo 
prasiblaivėjimas.

napartas, buvęs geras Robes- 
pjero draugas, pasigrobė val- 

| džią į savo rankas ir pasiskel- 
* bė imperatorium.

Apie “termidorą” šiandie daž

tų Rusija. Ne tik bolševizmo

i pasiteisinimams, kad šių dienų 
’ i sovietų politika neturinti nie- 

i ko bendra su “termidoru” ir 
tvirtino, kad jai visai negra
sinąs “termidoro” pavojus.

Kusi jos socialdemokratų or
ganas “Socialističeskij Vest-

no kitaip. Aprašydamas minė
tąjį komunistų suvažiavimą, 
jisai tarp kitko rašo apie su
važiavimo “dvasią” ir pažymi-

I šiųjų vadų, vakarykščių dievai
čių — Trockio, Zinovjevo, Ka
mane vo, Radeko ir t. t. — iš
metimą, atstatymą iš vietos ar
ba ištrėmimą. Laikraštis pa
stebi :

LENKAI VAŽIUOJA Į MASKVĄ
dvasią 

patogiai
tos so 
įsitaisiu

dir-Lenkų delegatai išvažiavo ’ Maskvą prirengti 
vą prekybos sutarčiai. Senai buvo numatoma, kad ru
sai su lenkais galų gale susitars; ir kai jie susitars, tai 
visas bolševikų riksmas apie Varšavos imperializmą 
nutils. Pasibaigs ir rusų “advokatavimas” Lietuvai.

Biznis yra biznis.

“GEROS VALIOS” PROCESIJA

Jungtinės Valstijos pernai paskyrė savo ambasado
rium Meksikai bankinės Morgano firmos narį, p. Mor- 
row.

Nuvykęs Meksikon, ambasadorius tuojaus ėmė lai
kyti su prezidentu Calles’u prieteliškus pasikalbėjimus 
ir taikyti jį su amerikoniškomis kompanijomis, kurios 
tenai yra investavusios savo kapitalus.

Paskui ’Meksikon nulėkė “geros valios ambasado
rius” Lindbergas, ir jo atsilankymas buvo panaudotas 
tam, kad Meksikos kongresas atšauktų tam tikrus įsta
tymus, nemalonius Jungtinių Valstijų biznieriams.

Dabar iš Meksikos Miesto pranešama, kad tenai 
esąs laukiamas “pats” J. P. Morganas su buriu palydo
vų. Jie jau pasiekę Meksikos sieną ir sekmadienyje bu
sią pietų respublikos sostinėje.

“Geros valios” procesija prasidėjo iš Morgano ofi
so ir — jame baigsis.

“šis entuziazmo šaltinis 
geriaus, negu kas kita, 
apibudina suvažiavimo ‘dva
sia’ 

, čios
sios miesčionijos, kuri nuo
širdžiai džiaugtis sugeba tik
tai tuomet, kai kalbama a- 
pie ‘įgytųjų gėrybių’ apsau
gojimą ir kurią apima tik
ras pasiutimas, kuomet kas 
nors stato į pavojų jų užsi
pelnytąjį gerbūvį. ši tikro
ji dvasia ‘termidoro’, kurio 
nė su žiburiu dieną negali 
surasti Stalinas ir Buchari- 
nas, visą laiką skraidė ant 
partinių sovietų valdininkų 
suvažiavimo.’’
Rusijos komunistų partijos 

vadovaujantis elementas tai į- 
sitaisę. šiltose valstybės vietose 
Činovninkai, kuriems rupi nebe 
revoliucija arba proletariato 
ateitis, bet tik savoji gerovė.

Panašus elementas viešpata
vo ir Francijos “jakobiniečiuo- 
se” (revoliucinėje partijoje), 
besiartinant Termidoro 9-jai. 
Jisai nušlavė teroristinę Ro- 
■besrfjero diktatūrą ir patį dik
tatorių, kai pastarasis pasida
rė nepatogus jo tolimesnei ge
rovei.

|domus šiandie yra klausi
mas: ar teks Stalinui susilauk
ti Robespiero likimo — ar gal 
pats Stalinas patįaps rusiško 
“termidoro” vadu?

Mažytės bakterijos, kurių 
be padidinamų stiklų negalima 
matyti, yra aršiausi žmogaus 
priešai. Jos pagimdo įvairias 
ligas. Net žmogui mirus jos 
nepalieka jį ramybėj, — sunai
kina jo kūną. O vienok žmo
gus greit pranyktų nuo žemės 
kamuolio, jeigu nebūtų kai ku
rių bakterijų. Tiesą sakant, 
jeigu tos bakterijos nustotų 
veikusios, tai ant žemės nega
lėtų gyventi nei gyvūnai, nei 
augmenys. Kalbant apie bak
terijas, čia reikia turėti gal
voj tą jų rųšį, kuri naikina cc- 
luliozą, medžių ir augmenų au
dinius. Jeigu tos bakterijos 
pranyktų arba sustreikuotų, tai 
palyginamai į trumpą laiką že
mė apsidengtų nupuolusiais la
pais, nuvitusiais medžiais ir 
nuvytusiais augmenimis. Me
džiai, lapai ir visokie augme
nys gulėtų per metų metus ne- 
sunykdami.

Aišku, kad ilgai taip tęstis 
negalėtų. Per keletą metų že
mė butų to šlamšto tiek už
teršta, jog augti naujiems aug
menims nebebūtų vietos. O 
tai privestų prie to, kad visi 
gyvūnai badu išgaištų.

žmogus gali gyventi ant že
mės tik ačiū bilionų bilionams 
darbininkų, kurie sunaikina vi
sokias atmatas. Tie darbinin
kai yra bakterijos, kurių ne
suskaitoma daugybė gyvena 
žemėj.

Kai medis nuvysta ir nuvir
sta ant žemės, tai bakterijos 
pradeda savo darbą. Jų pa
reiga yra sunaikinti medį, — 
kamieną, šakas ir t.t. Jei 
tai nebūtų daroma, tąsyk nu
griuvę medžiai ir nuvytę aug
menys niekuomet nesuniktų.

Prieš kiek laiko Franci jos 
Mokslo Akademijai Dr. S. Vi- 
nogradskis, vienas žymiausių 
pasaulio bakteriologų, padarė 
pranešimą apie bakterijas, ku
rias jis surado žemėj. Tų bak
terijų pareiga yra naikinti 
augmenų audinius, kuriuos che
mikai vadina celulioza.

Iš medienos (medžio audi
nių) yra padaromas popieras. 
Chemikalų pagalba mediena y- 
ra paverčiama tyrele, iš ku
rios jau paskui tam tikromis 
mašinomis yra popieris daro
mas.

Tenka pažymėti, kad iš celu- 
liozos susideda ne tik medžiai, 
bet ir įvairus augmenys. Ce
lulioza pas augmenis lošia to
kią pat rolę, kaip kaulai pas 
gyvūnus, t. y. sudaro jų ske
letą.

žemės bakterija, kurią at
rado Dr. Vinogradskis, toli 
gražu nėra vienintėlė celuliu- 
zos naikintoja. Yra žinoma a- 
pie dvylika tos rųšies bakteri
jų. Jos celuliozą paprastai pa
verčia dujomis arba vandenyj 
tirpstančiais junginiais.

Yra dar ir kitokių bakterijų, 
kurios sunaikina žuvusių y gy
vūnų kimus. Kai kurie mik
roskopiški augmenys irgi nai
kina celuliozą. Daugiau to, 
Baltųjų skruzdžių (termitų) 
kūnuose gyvena mažyčiai gy
viai, kurie duoda galimybės 
termitams sunaudoti celuliozą 
maistui.

Tiesa, kai kurios bakterijos 
pagimdo įvairias ligas. Jos y- 
ra aršiausias žmogaus priešas, 
su kurinę mokslas visą laiką 
be atlaidos kovoja. Liet iš ki
tos pusės, kaip jau buvo nuro
dyta, be celuliozą naikinančių

Reiškia, kaip atgyvenę savo 
dienas gyvūnai, taip ir aug
menys pranyksta, kad užleidus 
savo vietą naujai gyvybei. Ir 
kaip matėme, visa tai atsitin
ka ačiū bakterijoms, be kurių 
joki gyvybė negalėtų pasilai
kyti ant musų žemės.

—K. A.

Skaitytojų Balsai
[l/ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija ne.atshko}

Naudokimės, bet pro
tingai

pilniausią 
jąja kuo-

tokis en-

Vienas skaitytojas džiaugia
si, kad daugiau straipsnių tel
pa “Skaitytojų Balsuose”. Jis 
skaito tai geru ženklu ir en
tuziastingai šaukia, kad tai y- 
ra musų tribūna, kur kiekvie
nas skaitytojas turi 
žodžio laisvę ir turi 
plačiausia naudotis.

Gaila, bet aš nesu
tuziastas. “Skaitytojų Balsai” 
ir laisvė žodžio skaitytojams y- 
ra labai geras dalykas, bet 
jeigu juo protingai naudojamą- 
si. .Juk visam kam yra rybos. 
Turi būti rybos ir laisvei žo
džio; Jei visiems leisti laisvai 
plepėti, kas tik užeina ant sei
lės; jėi butų leista malti palai
du liežuviu, kaip kad malama 
gyvoj kalboj, tai kas iš to iš
eis? Iš to jokios naudos nie
kam nebus, o išeis vien mali- 
malienė. Kas iš tokių “apsi- 
mainymų nuomonėmis”, ko
kios buvo nesenai apie trum
pus ir ilgus sijonus? Juk daug 
buvo rašyta apie tai, daug gin
čytųsi, - iki redakcija nesu
stabdė, bet ar buvo kam iš to 
naudos? Tik bereikalingai laik
rašty užėmė vietą, kuri butų 
buvusi sunaudota geresniems 
dalykams.

Gerai yra pareikšti savo nuo
monę, bet tik tuomet, kuomet 
ta nuomonė yra rimta, kalba
masis dalykas yra svarbus ir 
jei iš pareikštosios nuomonės 
kam nors bus naudos, šiaip gi 
bile rašyti, bile plepėti, tai ne
apsimoka, — laikrašty vieta 
yra brangi ir visuomet sunau
dojama geresniems dalykams, 
negu , plepalams. Laisvė žo
džio yra geras dalykas tik tuo
met, kuomet juo naudojama
si išmintingai. Jei visi pasi
naudodami laisve žodžio imtų 
plepėti kas jiems ant seilės už
eina, tai bematant redakcija 
butų priversta tą laisvę žodžio 
suvaikyti, kad nepavertus pa
tį laikraštį į niekus. Kas iš 
tokio “apsimainimo nuomonė
mis”, kaip pasikoliojimas 
“kvailiais” ir “asilais” (kalbu 
apie Zabulionio “kritikas”) ? 
Juk tokie pasikoliojimai aiš
kiausiai apibudina ne kolioja- 
mąjį asmenį, o patį rašytoją. 
Ir kas atsitiktų su laikraščiu, 
jei tokiems asmenims butų 
duotu pilna laisvė? Koliojimąsis 
kvailiais ir asilais tik aiškiau
sia parodo patį rašytoją ir jo 
menką protavimą. Jei yra 
verta apie ką rašyti, tai verta 
rašyti rimtai, o jei dalykas ver
tas apibudinimo tik “asilais” ir 
“kvailais sumanymais” tai vi
sai apie jį neverta rašyti. Jei
gu nežiūrint to visko, vistiek 
rašo, nors ir koliodaniasis, tai

UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
“BAYER ASPIRIN”

Vartoki t be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

baye

Does not af fect 
theHeart '

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

Slogų
Meuritis , 
Dantų gėlimo 
Neuralgia

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

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMU

Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
ChirafO, III.

* I
Tel. Buulevard 3669

Skaitykit
Ir patarkit
Savo
Draugams
Skaityti
GYVENIMĄ

Prenumerata metama 
Pusėj metu
Kopija .............. -......

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai

PIRMYN naujas Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
ilina gauti Naujienose. Kai
na 10 centų.
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i kiaulių. Jus žinote, kad kai kata tirpsta, tai tik parašyk, 
i viena kiaulė pasispraudžia po o mes prisiusime adresus visų 

bolševikų fondų—galėsi aukau-

Žodis vierniems 
Padaužoms

Įvedamasis raštas j

Turbūt jus, vierni Padaužos, 
pastebėjote, kad musų organas 
nepasirodė i>er ilgesnį ar trum
pesnį laiką. Už musų organo 
nepasirodymą nekaltinkite mus, 
o kaltinkite cenzorių ir jam už 
tai dėkokite. Lietuvos cenzo
rius kai cenzūruoja laikraščius, 
Ui nors mažą plyšiuką palie
ka, tad matyti, kad toj vietoj 
buvo kas, bet Padaužų cenzo
rius kai cenzūruoja, tai nė 
ženklo nelieka.

Tokioms aplinkybėms gyvuo
jant, mes nutarėm cenzorių pa
bandyti prigauti — pamainėm 
dienas; vietoj suimtos, paėmėm 
pėtnyčią. Jei cenzorius dasi- 
protės kame dalykas, tai mes 
vėl subaton kelsimės et cetera. 
Nors ir prie sunkių gyvenimo 
aplinkybių vistik savo darbo 
ir idėjų nemanome išsižadėti. 
Padaužiškas žodis turi būti gir
dimas visam pasauly. Laisvas

Steigs kiaulėms farmą
Anose dienose, šiais metais, 

kai kurie Padaužos turėjo su
sirinkimą, arba geriau sakant 
skodą. Tikrą skodo tikslą sun
ku pasakyti. Kiek atsimenu, 
tai rodos, kad buvo rinktasi pa
sitarti dėl sudarymo koalicijos. 
Mat, po įvykusio perversmo 
Padaužų Respublikoj dalykai 
ne taip jau gerai stovi, kaip 
kam atrodo, tad ir bandoma 
susitarti su partijų vadais. Bet 
kadangi prie nieko tikro ne
prieita, tat apie tai čia man 
nei neteks žiopsėti. Taigi grį
šiu prie kiaulių farmos.

Padaužoms begyvenant šiam 
krikščioniškam pasaulyj vis 
dažniau ir dažniau tenka susi
durti su kiauliškai nusistačiu
siais piliečiais. Savo laiku bu
vo minėta, kad net bolševikų 
partija turi įrašiusi į savo'te
žins kiauliškus principus. Gi jų 
nariai uoliai prisilaiko kiauliš
kų principų ir prie kiekvienos 
progos bando jus taikinti gy
venimam Be to, Padaužų žem
dirbystės ministeris pereitą va-

tvora ir ima rėkti šaukti pa- 
gelbos, tai visos kiaulės, išgir
dę riksmą subėga gelbėti pa- 
sispraudusiąją savo draugę 
kiaulę. O mes ar taip darome?

Jau aš čia užtektinai pada
viau pavyzdžių ir faktų, kad 
kiaulės pateisina savo egzisten
ciją ir kiaulių farmos steigimą. 
Kiaulės, matote, turi ir savo
tiškų kultūrą. Taigi, kad pra
platinti kiaulių veislę, mes ma
nome, kad yra reikalinga far- 
ma. šituo reikalu Padaužos 
rimtai susidomėjo ir mano pa
gelbėti visiems kiaulininkams, 
kurie verčiasi ir mano verstis 
kiaulių kultūra.

Visi kiauliškųjų idėjų ir nu
sistatymo piliečiai prašomi 
kreipti paskirtu laikų į Padau
žų Kiaulių Departamento sky
rių dėl visokių informacijų. Pa
tarnavimas veltui. Kolektų ne
bus. P. Kiaulių Depart.

ti kiek drūtas.
Tai tiktai keli geri dalykai 

musų inšurino. Dar yra ir 
daugiau, ale inšiurino direkto
rius silpnas po Kalėdų, tai aš 
tiktai tiek galėjau sugraibyti. 
Jisai, kai pasveiks ir praregės, 
tai jums pats daugiau parašys. 
Tuo tarpu kreipkitės į

p. e. Padaužų lušiureno sek
retorius,

Padaužų sostinės kanceliarija.

Šiupinys

žodis ir laisva spauda turi gy
vuoti !

KUNIGŲ “DRAUGAS” bai
siai išsigando Visuomio ir jo 
skelbiamosios religijos. Jis ma
no, kad parapijonai atsilankę į 
Visuomio prakalbas tuoj gali 
prarasti savo biednas dūšias, 
tad persergsti juos neiti į pra
kalbas. Būt reikia “Draugui” 
atiduoti kreditas už paaukavi- 
mą savo reporterio sielos, kad 
išgelbėjus kitus katalikus ir 
parapijonus nuo pražuvimo. 
“Draugo” reporteris dažnai lan
ko Visuomio prakalbas ir pra
žudęs savo sielą iš pirmo atsi
lankymo, dabar jis jaučiasai 
ten kaip prie mamos andaroko.

sąrą pats sutikęs nemažai kiau
liškų piliečių, kurie lindę per 
apačia tvoros prie Padaužų 
valstybinio lovio. Be to, daž
nai ir žiemos metu pasitaiko 
Padaužoms sutikti kiauliškai 
nusistačiusių piliečių. Taigi 
rekomenduojant Padaužų agri
kultūros ministeriui ir mano
ma steigti kiaulėms farmą. Kai 
kurie musų piliečiai šiuo klau
simu yra labai optimistiški. Jie 
sako, kad tik farmos reikia, o 
kiaulių yra užtektinai. Gi kiti 
musų piliečiai tečiaus mano, 
f<ad reikia pirmiausia suorgani- 
zavoti kiaules, o jau paskui 
pirkti farmą. Bet tai vistik 
mažmožiai, dėl kurių nereikės 
nei vienam eiti pasikarti.

Reikia pasakyti, kad kiaulė,

KALBĖT
Jis yra malo-

PADAUŽAI TEKO 
su p. Visuomiu. 
nūs, nuoširdus žmogus, su au- 
gštais siekiais. Neatrodo, kad 
jis butų perkūnų ar velnių ap
sėstas. Jis daugiau panašus 
padaužų piliečiui, negu kam ki
tam. šiuomi rekomenduojame 
visiems para pi jonams pamatyti 
Visuomį ir išgirsti apie jo reli
giją. Sielos neliečiamybę ga
rantuojame kiekvienam.

Padaužos rengia eilę 
prelekcijų

Padaužos, turėdami savo gal
voj tamsumą kai kurių piliečių, 
rengia eilę prelekcijų, 
skaitys savo 
specialistai.

Padaužų inšiurinas
Gerbiami padaužų prieteliai ii 
visi geri ir blogi žmonės:—

Šiuomi padaužos jums, ger
biamieji ir gerbiamos, praneša 
linksmą naujieną, ot kokią. 
Pradedant nuo Naujų Metų 
(1928) ir tęsiant iki sudilai die
nai, padaužos suteikia visiems 
inšiuriną, lietuviškai sakant, ap
draudžia visus free, tai yra

[T.J Gal jau jums ir nusi
bodo vis klausytis štivo godų, 
kaip pasauly jis gyvena, ką nu
veikia ir ką mano? Bet kai 
kas ir štivą giria ir rašyti laiš
kus spiria. Tad ir drįstu dar 
prabilti, kad žmonių tų neap
vilti.

Buvo, žinote., nelaime mano 
gimtajame kaime. Nuvažiavo 
gražią dienų*pas kaimyną La
pu lėnų mano kūmas šepšeliu- 
kas kų į ponus vis taip bru
kąs ir pirktinius rubus dėvi, 
nors kiekvienas tuoj storžievį 
jo esybėje numato Laputėnas 
ir suprato šepšeliuką esant 
kiaule ir jam pramušė makau
lę, vos tasai kiek įsigėręs, La- 
putėno dukrą stvėręs, pasiryžo 
ją apglėbti. Jis galėjo lengviau

ka. Tad, kas turi kokį broką, 
tuoj pas Krumplį skųstis eina 
ir nors užmokėt prisieina, bet 
sugrįžta sveikutėlis. Kad ir kū
mas nabagėlis: žmonai liepė 
Krumplį šaukti, vos iš skaus
mo liovės kaukti. “Beikia krau
ją užkalbėti ir žaizdas moliu 
apdėti”; tuoj Krumplys jiems 
taip pasakė, kiek primerkęs 
kairę akį, o paskui, sutaisęs 
molio, žengė tuoj prie gurno 
guolio, galvą juo jam aplipdi- 
no, nors ir vargšą prikankino 
bevartydamas į šonus. Baigęs 
tai paprašė duonos ir pas
kui, kiek patylėjęs, arčiau kū
mo prisišliejęs, ėmė kažką jam 
šnibždėti, kraują, girdi, kalbi
nėti. Visi gryčioj mes nutilom 
ir nustebę net sušilom Krump
lio monų sužavėti, pasinešę jam 
padėti.

Pakalbėjo, pamarmėjo, o pa
skui duonos padėjo ant kak
tos mus šepšeliuko. Tas iš 
striuko net sušuko — manė 
vargšas, kad jau miršta, nes 
sudžiūvo košė tiršta, kuria gal
vą jam lipdino, o jis lupti ją 
mėgino. Bet užtai kai jis pa
gijo, tuoj iš gryčios lauk iš
vijo musų Krumplį išmintingą 
ir pasakė neteisingai, kad 
Krumplys yra apgavikas, kad 
tik vaikšto sau vis dykas, ge
rus žmones tik apgauna ir net 
litų už tai gauna.

š t i v a s.

Nuotykis

Namų šeimininkė pasakoja 
svečiui baisų nuotykį.

—- Išgirdau įtartiną triukš
mą ir iššokau iš lovos. Staiga 
matau baisų daiktą: iš po lo
vos kyšo paro kojų..

Viešpatie! Tai jau vidu
je buvo plėšikas?

— Ne, tai buvo mano vy
ras, jis irgi išgirdo triukšmą.

Tel. Bouievard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvio, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4M4 So. Pailina St„ Chicago, III.
.....— ■ , ,i J
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2 Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja 

skolina pinigus ant lengvų išlygų 
Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas

■ 2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887 J
■ £!«■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
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Da yra laiko prisidėti prie musų

KALĖDINIO TAUPYMO KLIUBO
I

Remkime savo kaimyniškų banką

Brighton Park Stale Bank
Archer and Kedzie Avės.

dykai arba veltui, darmai—vi
si suprantate, ar ne? Gerai, 
broliai ir sesutes, prisiųskite 
padaužų inšiureno direktoriui 
savo vardą ir pavardę, o jisai 
jums tuojaus atsiųs reikalingas 
popieras. Sykį pas padaužas 
įsišiurinęs paliksi įšiurintas vi
są amželį.

Padaužų inšiurinas inšiuriną 
jus nuo sekamų nelaimingų at
sitikimų, kaitaip sakant, nuo 
šit ko:

1. Jei tamistai prisieitų 
šokti per langą iš kaimyno bed- 
riiimio ir nusilaužtum kojas, 
tai prisiusime gerus kriukius.

2. Jei gerdamas medinį alko
holių sugadinsi savo akis, tai 
prisiųsim sąrašą geriausių ka
pinių.

žiebti, bet mat taip jau pasi
taikė, kad nieks smūgio nesu
laikė. Tad mus poną šepšeliu- 

1 ką najno atvežė kaip muką: 
Šlajuos guli išsimėtęs, gklvų pli
ką kiek užrietęs; iš po ūsų 
vos kvėpuoja ir gailiai vis taip 

I dejuoja. Tris savaites išgulė
jo, kol vėl vaikščioti pradėjo. 
Ir po to jau, pamokytas, tapo 
jis rods žmogus kitas — toks 
malonus, mandagiausias; kaip 
a viii kas nekalčiausias.

Butų kūmas iiOpagijęs, kad 
būt Krumplys neužėjęs. Mat 
Krumplys, nors prastas vyras, 
yra daktaras patyręs. Klasių 
nėjo jisai jokių, bet išgydyt 
nuo visokių negalavimų jis mo

NEURALGIJOS KENTĖTO
JAI SKAITYKITE S)

Nėra reikalo ilgiaus kentėt 
šiuos Baisius

Siausmus

Del greičiausios, pastoviausios pa- 
gelbos dėl neuralgijos skausmų, var
tok Johfison’s Red Cross Plasterį. Jis 
pašalina šių agonizuojančių priepuo
lių skausmus tarsi magiškai. Per 40 
metų ši gelbstanti niekuomet neap
gaunanti gyduolė, yra komfortas ken
tėtojams dėl Reumatizmo ir Padag- 
ros, suirusių nervų, uždegimų etc. sa
vo umiu ir tikru veikimu.

Čia apie jį nėra jokios paslapties 
— gyduolė pašalina skausmus. Ir 
kiekvienas Red Cross Kidney Plaster 
tojamas plasteris butų Johnson’s. 
Parduodamas visose vaistinėse.

Resursų virš $1,300,000.00

3. Jei tamistos vaikų plaukų, 
jei vieno

kaip ji negraži ir nešvari butų, 
yra musų tautos, taip sakant,1 spalva nevienokia — 
simbolis. Jeigu kiaulių ^nebu-^uodi plaukai, kito raudoni 
tų, nežinia kaip lietuviai gyven- tai mes prisiusime listą mote
tų. Kiaulė ir bagoto ir biedno rų, kurios plaukus nupentuoja. 
piliečio yra geriausia prietelis.
Kad ir biedniausias žmogus' mistos dantis, 
Lietuvoj, bet paršiuką vis tik šilkinę skarelę dantims susivy
tu ri. Kiekvienas bolševikiškas nioti.
proletarijušas be paršiuko ne- 
apseina. Ir pats prezidentas ’ tai prisiusime visokių zaboyd 
Smetona ėda kiaulieną, ir kle- ir virvių. /

6. Jei vaikščiojai su mergina 
kupai nuo kiaulienos neatsisa- porą metų ir nė bučkio negavai, 
ko. Jeigu nebūtų kiaulių, no- tai prisiusime padaužų poetus 
rėčiau žinoti, ką musų tauta eiles “Laukas gimė, laukas 
darytų? Tai tik iš simboliško dvės, laifko nė šunys neišės”. 
atžvilgio kiaulės pateisina savoj 7. Jei burdingierius pavilios 
gyvenimą šiame pasaulyj. Bet pačią, tai ęrisiųsime antrašų į- 
yra ir kitų dalykų kas yra sek- vairių gyvnašlių.
tina nuo kiaulių. Sakoma, kad 8. Jei kartias visai numir- 
nup kiaulių ir tauta gali šio to tum, tai atsišauk, o mes grei- 
pasimokinti. P-as B. Balutis, tai prisiusime sąrašą gerų gra-

4. Jei mergina išmuštų ta
tai prisiusime

5. Kai išsikraustysi iš proto,

bonas, ir visi kunigai, ir vys-

kurias 
šakose tikiJj 

Pirmųjų dviejų
prelekcijų bus šios temos: (buvęs chicagietis, o dabar Lietu-

“Andriukaitis antrą pačią, o voj vakarų politikos departa- 
ame- 

prakalbą ir liepęs 
kiau-

aš durnas vis tą pačią”. Skai
tys draugas Kvailonis. Draugas 
Kvailoms šiame klausime yra 
tikras mechanikas. Niekas ge
riau negalėtų šią lekcija skai
tyti, kaip draugas Kvailonis.

Kita dar įdomesnė prelekcija 
bus skaitoma trumpoj ateityj, 
ši prelekcija labai atatinka 
tiems, kurie yra kiauliškai nu
sistatę.

“Žmogus kiaulišku žvilgsniu 
žiūrint”. Skaitys bolševikų 
partijos kiauliškiausias žmogus 
draugas Kuprelis. Kas į šitą 
prelekciją neatsilankys, tas pa
darys didžiausią gėdą visam 
komunistiškam judėjimui.

Prelekcijos prasideda papras
tu laiku ir paprastoj vietoj, ir 
tęsiasi iki pasibaigia.—P. š. K

mento direktorius, sakęs
rikiečiams
mokintis tautiškumo nuo 
lių. Jis sakęs maždaug taip:
Mokinkimės, gerbiamieji, nuo

borių.
9. Jei munšaino 

sprogdamas nosį nuneštų, tai 
prisiusime plesterio ir galėsi

katiliukas

10. Jei neturi kur pinigus 
padėti ir dėl to tamistos svei-

Skauduliai
Pagydomi tuoj. Išvengia 
autuvo spaudimą.
Aptiekoac, autuvo ir dept. 

krautuvėse 35c.

^DlSchoIls Uždekite 
vieną— 

Skausmo nif!

REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos
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Stiprus Kaulai
Kiekvienas kūdikis reikalauja 

užtektinai kaulų suminkštėjimo 
apsaugojančių vitaminų, ir jeigu 

kasdieninis maistas nėra užtenkamai 
geras, susiformavimas stiprių kaulų 

yra negalimas.
SCOTT’S EMULSION

yra puikus grynas cod-liver oil kuris turi savyje bū
tinus vitaminus apsaugojimui kaulų suminkštėjimo, 
ir turėtų būti duodamas jūsų kūdikiui kasdie, kaipo 
maisto dadėčkas.

Duokit savo kūdikiui gardžiai sutaisytą 
Scott’s Emulsion reguliariai per žiemą.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J, 27-37

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

Lietuvių Judamų Paveikslų Korp. 
ekskursija.

“Estonia” — 2 Gegužės-May
“Vienybes? ekskursija.

“Lituania” — 29 Gegužės-May
Lietuviu Darbininkų Sąjungos ekskursija.
“Estonia” — 16 Birželio-June

Lietuvos Vyčių ekskursija.
KAINOS LAIVAKORČIŲ 

į KLAIPĖDĄ 
Trečia klesa ...............

Ten ir atgal tiktai .« 
Turistinė III klesa ......

Ten ir atgal tiktai ... 
Valdžios taksai atskirai

$107.00
$181.00
$122.00
$203.50

“LITUANIA” .... Jan. 
“ESTONIA” .... Febr. 
“LITUANIA” March

31
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Žiniom kreipkitės j bendrovę:
BALTIC AMERICA LINE 

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

3327 S. Halstcd St., Chicago, UI.
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 Weat 33rd St., Chicago, III.
809 West 35th St., Chicago, UI.
1723 West 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halstcd St., Chicago, III.
726 VVest 18th St., Chicago, III.
3255 So. Halstcd St., Chicago, III.
3252 So. Halstcd St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St., Chicago, III,

2201 AV. 22 St., Chicago, 111.
1103 — 4th St., Sioiix City, Iowa.

Del Keliavimo Lietuvon
Perskaityk šį pranešimą ir

5 veik tuojaus
Kad galėjus keliauti Lietuvon, reikia iš anksto 

prisirengti. Reikia turėti užsienio pasą, Lietuvos 
ar Jungtinių Valstijų, tų šalių vizas, per kurias 
keliaujate; jeigu Lietuvos pilietis ir nori grįžti čion 

. atgal, reikia gauti sugrįžimui leidimas. Pagaliaus 
reikia turėti laivakortę ir gelžkelio tikietą.

Gavimas aukščiau paminėtų dokumentų užima 
daug laiko ir todėl prie tokios kelionės reikia pra
dėti rengtis iš anksto.

Delei gavimo kai kurių dokumentų dar reikia 
turėti pagelbiniai dokumentai, būtent: dėl Lietuvos 
paso reikalinga turėti gimimo metrikos iš to vals
čiaus, kuriame asmuo gimęs; dėl pakvitavimo įei- 
gos taksų (income tax), reikia turėti taksų mokė
jimo kvitas arba darbdavio liudijimą už paskuti
nius penkis metus, įskaitant įdirbtą laiką 1928 me
tų. Darbdavio liudijime turi būt parašyta kiek kat
rą metą asmuo yra uždirbęs. Del gavimo leidimo 
sugrįžti reikia žinoti ir paduoti savo vardą ir pa
vardę raide į raidę, taip kaip rašėties įvažiuoda
mas, taipgi įvažiavimo dieną ir, jei galima, laivo 
vardą.

Parupinimas visų dokumentų ir prirengimas 
asmemj į kelionę reikalauja gero patyrimo ir atsa- 

• kančių tame reikale žinovų darbo. Taigi, jei mano
te keliauti Lietuvon šį metą, ir norite, kad jūsų ke
lionės reikalai butų tinkamai aprūpinti, tuojau 
kreipkitės į “Naujienas”. Musų asmeniškas patar
navimas yra taip pat geras, kaip ir per laiškus.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Bus Gegužio 29 d. iš New Yorko <
Rašyk arba atsilankyk! — “NAUJIENOS” \
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bombos politikieriams
UŽpereitą naktį liko padėta 

bomba prie miesto kontrolie
riaus, pirmiau gi buvusio poli
cijos viršininko (pirmojoj 
i hompsono administracijoj) 
Charles C. Fitzmorris namų 
5535 Įlydė Park Avė. Už kelių 
minučių po to mesta bomba į 
namus buvusio (pirmojoj H. 
Thompsono administracijoj) 
durnų inspektoriaus l)r. Reid, 
1257 Garfield Blvd. Spėjama, 
kad tai darbas tos pačios šai
pos. Bomba Fitzmorris namui 
padarė nemažų nuostolių, bet 
Dr. Beid namui tik stiklus 
išbarstė. Spėjama, kad tai pa
daryta gemblerių, kurių gem- 
leriavimo urvai liko uždaryti. 
Fitzmorris ir Dr. Reid esą poli
tiniai bosai South Sidėj ir jie 
esą vieni tų, kurie reikalavo 
gembleriavimo urvus uždaryti

Sarvšy su tomis bombomis 
jau tapo areštuoti du vyrai ir 
dvi merginos iš garsios \Ves4 
Sidės “42” šaikos.

Pieno ūkininkai rengia
si streikuoti

su Chicagos pieniny- 
kurios atsisakė daugiau 
už pieną, negu mokėjo 
Ūkininkai gi reikalau-

Pieno ūkininkai, susivieniję 
į Milk Producers Ass'n, kurie 
pristatinėja pieną Chicagai, nu 
tarė streikuoti, nepavykus de
ryboms 
čiomis, 
mokėti 
ikišiol.
ja $3 už 100 svarų pieno, vie
ton dabar mokamų $2.50. Jeigu 
derybos nebus atnaujintos, tai 
ūkininkų streikas prasidės su 
pabaiga šio mėnesio.

Kita ūkininkų asociacija, Pu
re Milk Ass’n, betgi sako, kad 
didelio trukumo pieno Chicago 
je nebusią, nes jų asociacija 
prie streiko neprisideda, o ji su
teikianti Chicagai pieno iki 75 
n u oš. Ji pri pažysta, kad ūkinin
kai labai mažai gauna už sa
vo pieną, bet ji norinti išrišti 
visus nesusipratimus derybomis 
su Chicagos pieninyčiomis.

Gal užmušė merginą

pasivažinėt’ 
šiais laikais 
ir munšaino 
Halsted gat-

Margaret O’Connor, 19 metų, 
telefonistė, 5321 So. Halsted St. 
su kita mergina ir dviem vai
kinais išvažiavo 
automobiliu. Kaip 
priprasta, aplankė 
urvus. Prie X0 ir
vių, Margaret iškrito ar liko iš
mesta iš greitai lekiančio au
tomobilio, kuris nesustojo ir nu
leki1 savo keliais. Margaret gi 
liko sunkiai sužeista ir guli ar
ti mirties Auburn Park ligo
ninėje. Ji mirsianti. Vienas 
vaikinas ir mergina liko areš
tuoti, bet jie užsigina, kad jie 
pirmiau sugryžę namo ir pali
kę ją su kitu vaikinu, kurio 
policija dabar ieško.

Šerno Fondo Kon 
certas

vėl vieni dainuoja savo, o kiti 
savo, bet visi kartu duoda su-į 
derintą kurinį. Smagu buvo 
klausyti, tikrai smagu.

Atamanec — solistas, Zimba- 
list — solistė, Kostelnink — so
listas. Rodos, klausytume! jų ir 
klausytume!.

Sabonis. Kiekvieną kartą, kai 
girdžiu p. Sabonį dainuojant, 
jis man labiau ir labiau patin
ka. Vienok jo poza pagrindose 
man nepatinka. Perdaug įtemp
ta rodosi. Norėtųsi matyti ją 
liuosesnę. —Reporteris.

Tikriems lietuviams 
žodis!

pu ll-
Pi r- 
gan-

moteriškių; iš 
galima buvo 
randasi vidu- 

stadijoje; kad

jos 
to-

pa*

akomponuotoja 
dar tik mergšės.

pianu. 
Jos 
jos 
Bet 
tik

ta mergaitė ge-

žmogus, kuris
muziką ir teat-

ne sve-

dainininkė
Iručiene gavo

V. Bručienė gavo 
perskiras

Vakar žinom 
p-nia Valerija
perskilus nuo savo vyro P. Bru- 
čo, žinomo Bridgeporto biznie
riaus, auksinių daiktų sankro
vos savininko, 3321 So. Halsted

Roseland
Kaip komunistai verbuoja 

sekėjus

P-jnas Sadula 9 dieną sausio 
lietuvių republikonų 
užsimokėdamas įstoji-kliuban, 

mo ir metapis laiko narinės 
mokestius.

M. Pusžemaiti! Juk tau Sa- 
dula ilgą nosį parodo.

—žvalgas.

Brighton Park
California Upholstering Shop.

--- (-------------------------- --------------------------

Kad galėtumėt persitikrinti 
mano žodžių teisybe, meldžiu 
kreiptis su reikalu į mane, o 
aš. visuomet pasiryžęs kaip ge
riausia galėdamas jums patar
nauti. J

D. Kissel, savininkas Ųalifor- 
nia Upholstering Shop, 3327 
Archer 
Archer 
8936.

mą.
Tolinus pranešiu daugiau a- 

pie paros. —Ilganosis.

Zuikio koja neturi 
tokios galybės

Avė., Show Boom, 3306
Avė. Tek Lafayette

Yra sakoma, kad užpakaline kai
rioji zuikio koja turinti didelę įtek
mę dėl gero, kuomet ją nutveri mė
nulio tamsoje. O jeigu ją įsigysi 
kapinėse, tai tuomet jos galė esanti 
be galo didelė. Jei ji galėtų atitai- 
«yti kreivas, silpnas ir perdaug nu
vargintas akis, nuo kurių pareina 
dažnai galvos skaudėjimai, tai aš 
patarčiau kiekvienam, kuris turi gal
vos skaudėjimus, įsigyti tokią koją; 
bet žinodamas, kad zuikio koja ne
turi tokios galybės, į jos vietą pa- 

\ i gerai pritaikinuts 
akinius. Dr. G. Serner.

So. EnglewoodSi dirbtuvė randasi adresu 
3327 Archer Avenue. Jau ke
letas metų ji išdirba seklyčių 
rakandus ir biznis jai vyksta 
labai gerai, dėl to kad vien tuo 
užsiima.

Didelį skaičių setų esame 
pardavę taip lietuviams, kaip 
svetimtaučiams. Visi liko už
ganėdinti įgaudami gerinusį iš- 
dirbimą už prieinamiausią kai
na.

Yra buvę tokių atsitikimų, 
kad kostumeriai, buvusieji mu
sų dirbtuvėje, nueidavo pažiū
rėti kitur ir ve! sugrįždavo pas 
mus. Kai kurie net yra sakę 
mums, buk mes pardavinėja 
taip pigiai, kad perką atlikusį 
tavorą. Galiu užtikrinti, kad 
nesu pirkęs netik atlikusio ta- 
voro, bet nei vieno jardo ma
terijos, nei vieno siūlo galo, 
net nesu buvęs jų šapose.

Manoji dirbtuvė, California 
Upholstering Shop, yra seniau
sia biznyje toje apielinkėje. 
Patyrimas yra mokytojas. Kaip 
senai besiverčiąs tuo bizniu, 
aš žinau kur pirkti materiolą 
ir kaip pirkti jį. Aš turiu pa
sakyti visiems mano busipnr 
tiems kostumeriams apie savo 
biznį štai ką: X

California Uphodstering Shop 
randasi 3327 Archer Avė. Dir
btuvės parodos sandėliai ran
dasi 3306 Archer Avė. šioje 
apielinkėje yra didesnės ar ma
žesnės dirbtuvės, todėl rendos 
labai pigios. Pas mane nėra 
karpetų ant grinddžių išklotų, 
nei veidrodžių ant sienų iška
binėtų, ir nedega tuzinai lem
pų per naktis dirbtuvėje. Ačiū 
tam man nereikalinga padeng
ti didelių iškasčių. O kadangi 
išlaidos palyginamai mažos, tai 
aš galiu parduoti savo tavorą 
taip prieinama kaina.

Aš nemoku niekam jokių di
videndų, nei komišenų, nei ma- 
hedžieriams bonų, nei ofiso 
darbininkams algų. Visk- pats 
atlieku ir pelno man nereikia 
dalintis. Todėl ir galiu tokį 
gerą tavorą taip pigiai parduo
ti.

Ilganosis turi svarbiu reika- 
lu atsišaukti j engl«woodie-; "Jį“’
čius. Išklausykite, ką jis tu
ri pasakyti.

South Englevvoode yra ren
giamos net dvi siurpraiz parės. 
Viena rengiama poniai Kiršie
nei, o kita ponai Kundrotienei.

Susiedėliai neprivalėtų atsi
sakyti nei vienai rengėjai duo-1 
ti almužnos, nes penkinėje 
turi svarbią vietą, ypač parė
ję.

Tik girdėtis nusiskundimų, 
kad kai ateinama į stubą ko- 
tektuofi, tai almužnos davėjai 
suranda visokių visokiausių 
kliūčių. Vieni sako, kad visai 
ma’zai dirbdami jie negalintys 
duoti, o kiti kad ubagui tai 
duotų, o dabar visai neprita
riantys. Ir vėl dėl tokių kliū
čių rengėjos turi 
smagumo.

l'

Englewoodiečiai, 
si te rengėjas per 
kišant,

Roselandas yra lietuvių ko
munistų tvirtovė. Komunistų 
organizatoriais ilgą laiką buvo 
M. Bacevičius ir Šarkiunas. Ba
cevičius dabar apleido Roselan- 
dą, liko vienas šarkiunas, ku
ris ir yra komunistų vadas šio
je kol ioni joje.

Kai kurie komunistai giria
si, kad šarkiunas esąs “Vil
nies” korespondentas Roselan- 
de ir kad jis pasirašąs slapy
vardžiu: M. Pusžcmaitis. Aš 
manau, kad bus ne pro šalį pa
pasakoti “Naujienų” skaityto
jams, koks paukštis yra tas 
komunistų korespondentas ir 

vėlei arba J‘s verbuoja sau sekėjus, 
jo taipgi — kiek jis laimi kai 
kada.

Jo parotis yra pirmiausia 
supikinti žmones vienus su ki
tais. ’ Po to jisai ima rašinė
ti “Vilniai” — vienus piekda- 
mas, kitus girdamas. Ir raši
nėdamas vartoja tokią nešva
rią kalbą, kad skaitant reikia 
rausti iš gėdos.

štai pavyzdis, kaip jis supi- 
kino pp. Sadulus su jų drau
gais. “Vilnies” No. 81-me, 
1927, M. Pusžemaitis taip ra
šo:

“Jau ir pas mus visi švares
ni žmonės pradeda atsikratyti 
menševikų čigonų. Mat, šitie 
demokratiškų senvičių maumo- 
tojai moka prikibt prie žmo
nių, kaip lapas prie tos vietos, 
kur nugara pasibaigia; jie lai
kosi prikibę iki juos nubrau
kia šalin, ir vandenio rankutę 
paspaudžia. Ne labai senai d. 
Sadulai paleido į surpaipę Ci
bus ir K-nę. Aš sakau, taip 
reikėjo padaryti senai; jie bu
vo to verti, ką patys Sadulai 
mato dabar. ' Dabar šitų “sur- 
paipės traicė” galės orą gadin
ti nesidengdami bepartyvišku- 
mu. Tokių spicbukų, kaip 
traicė, randasi pas mus dar a- 
pie keturi—penki. Kas jie
per vieni, roselandiečiai žino, 
žino taipgi ir tie, prie kurių 
jie yra prilipę. Imkite ir pa
darykite tiems lapams tokią 
kelionę, kaip Sadulai padarė 
G-bams, o pamatysite, kiek jie 
nekulturiškos smarvės turi’’.

Tai šitaip rašo Pusžemaitis, 
kuris, sakoma, yra ne kas ki
tas, kaip šarkiunas. Tai šito
kie yra komunistiškos “litera
tūros perlai”, kuriais jie maiti
na savo skaitytojus, 
padaviau čia kelis 
Pusžemaičio rašinio 
Taip jis rašė, Kad 
Sadulus su G-bais ir
paskui gavus Sadulus į komu
nistų partiją.

Man rodosi, kad M. Pusže
maitis mažai laimėjo, nes Sa
dutes jau vėl draugauja su G- 
bais, nepaisydami visų šarkiu- 
no pastangų, kurias jis dėjo, 
idant supikinus senus draūgus.

prieš 
deja, 

sutriuškino 
amžiams

Lietuva buvo galinga 
penkis šimtus metų, bet, 
iškilusios audros 
jos galybę. Ilgiems 
nustojom nepriklausomybės, ta- 
nome vergais, buvom, anot Vy
kino, ne sau žmonės, Tani skau 
Ižiam įvykiui buvo daug prie- 
nsčių, bet viena svarbiausiųjų, 
lai vaidai ir nesutikimai tarpe 
Tavęs. Keistučio 
“iant: “Vaidintis 
nine savo.

Čia su Jegaila,
Ten Narimants 

Skirgaila,
Ir taip dienos
O vokietelis sėdi 

sprando
Ir traukia naudą, 

hesipjaunant.”
įvyko stebuklas, 

’aikai, štai ir vėl rengiamės iš
kilmingai apvaikščioti 10 metų 
itgijusios, nepriklausomos Lie- 
luvos sukaktuves. Per klaidas 
žmonija mokinas, tobulinąs, to
dėl ir mes, lietuviai, jau gyveni
mo pamokinti, atmeskime vai
dus ir nesutikimus, kurie praei
tyje skaudžiai nubaudė mus ir 
šiandien dar ardo lietuvių bu
rių eiles, žygiuojančias prie 
musų tautos gerovės, tobulybes 
ir išganymo. Sužadinkim savo 
sielos gelmėse didvyrių dvasią, 
apsišarvuokime gilesnio pntrio- 
tingumo jausmais, -šauksmais 
“Valio, Nepriklausoma Lietu
va”, pajudinkim'žemę, tegul mu
sų balsai susilieja į vieną ga
lingą šauksmą: “Pasaulio galiū
nai grąžinkit mums Vilnių.”

Tais jausmais pasipuošę, ap
vaikščiok im 10 metų Nepriklau
somybės sukaktuves.

Pirmos sukaktuvių apvaikš- 
čiojimo iškilmes įvyks centre 
miesto, garsiame Goodman Te
atre, Art Institute, East Mon- 
roe, at So. Parkvvay, kur Vaič
kaus teatras stato “Keistutį”, 
istorišką penkių aklų tragediją. 
Tai bus nedėlioj, vasario (Feb- 
ruary) 12 dieną. Pradžia lygiai 
7:30 v. vakaro.

Keliaukite valdžios laivais — “Po 
Amerikos Vėliava”. Klauskite savo 
vietos agentų dėl kainų ir žinių 
arba rašykite pas
United States Lines

110 8. Dearborn St., Chicago, III.

žodžiais "ta
rei k ia su gi

plaukia, 
ant mus

daug ne-

čia mums

persimainė

OldGold
JUOKAI

lietuvis Kontraktonus

jei pamaty- 
duris galvą 

tai greitai griebkite 
penkinėlę ir į delną įspauskite.
Tuomet rengėjoms bus leng
viau kolektuoti ir daugiau pa- 
rių jos galės surengti.

O ir baderioti rengėjos ilgai 
jūsų nebaderios. Teisybę pa
sakius, rengėjoms jūsų reika
lai nerupi. Su anais, kaip Die
vas duos, taip ir bus. Jeigu 
jus nedirbate, tai ne rengėjų 
kaltė.

Ilganosis prašo rengėjas tuo- 
jaus jam pranešti, kai tik ku
ri iš jų sumano rengti kam pa- 
rę. Jis paskelbs laikraštyje 
ir palengvins almužnos rinki-

■uvedam ■ tvlesaa ( 
■lektron jieg’ą | nau- 
•jb ir nenui namui 
nainoni naujas lian> 
as j senas; duodam 

'ong-vo i*mok*j

Metropohlan hieciri<
Shop

A 22nd Mno*
PLont < anai

OUrEyES
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book 

M»rineCo^I>eĮM. B.S.,9 B. OkioSt.,Chic»£o k

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

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
............................................................................ ......... ' 1 ------------------------- " ■ -------------------------------------- —------------------------------------------------------ ■

SU PRIZAIS
Sof. — “Juozas visuomet yra di

delis užuomarša?”
Omer. — “Kodėl?”
Sof. — “Pereitą naktį jis važiavo 

su tėvais nuošaliu keliu ir privažia
vęs labai nuošalią, vietą, be niekur 
niekti sustabdė karą.”

— Penn Punch Bowl.

KEPURINIS ŠOKIS 
I 

rengiamas

LIET. PILIEČIŲ DAR. PAS. KLIUB0
CHICAGOJE

Trečiadienyje, sausio 25 d., 
duota koncertas, kurį surengė 
šerno Fondas. Pelnas iš kon
certo — o jo liko $100 — eis 
pastatymui paminklo dėdei šer
nui.

Programą išpildė Pirmyn 
mišrus choras, smuikininkė p- 
lė Cepukiutė, dainininkė p-nia 
Krasauskienė, p-lė Sadauskaitė, 
ukrainiečių choras, dainininkas 
Otomanee,' dainininkė (operos) 
M. Zimbalist (ji dainavo ir uk
rainiečiu chore). M. Kastelniuk 
ir p. Sabonis.

Pirmas siurprizas buvo 
likai, kai pasirodė scenoj 
myn choras. Mat, sklido
Jai, kad tas choras jau merdi- 
jęs, džiuvęs. O tuo tarpu pub- 
ika pamatė, kad jam priklau
so skaitlingas būrys dainuoto 
ų — vyrų ir 
horo gi dainų 
pręsti, kad jis 
inio tvirtėjimo

su kiekviena repeticija, su kiek
vienu pasirodymu scenoje iš 
jo galima tikėtis daugiau ir 
daugiau. Klausant Pirmyn 
choro trečiadienio vakare, jau
tei žmogus, kad stoka jam ilg 
Irąsos, bet neabejojai, kad 
leužilgo atsiras, jei tik jis 
Julės kaip iki šiam laikui, 
ioma, kad iš seno negalima
laryti naujo.... well, išrodo, kad 
kai kuriuose atsitikimuose ga
lima.

P-lė čepukiutė — smuikas, 
r jos 
Abi —
pačios gali vaizduotis, kad 
Jau suaugusios mergos, 
mes, seniai, žinome, kad 
mergaitės. Ir žinodami tai —
ir galime reikalauti, ar galime 
tikėtis daugiau?

Aš ne vienas taip manau, 
štai, koncertui pasibaigus, klau
sia mane žinomas lietuviams 
cenos darbuotojas: “Kas yra 

.a mergaitė, kuri smuikavo?”
—O ką ? — užklausiu jo 
—žihai, kad 

i ai smuikuoja!
Ir sako taip 

nusivokia apie
ą. Bet užteks girti p-lę čepu- 

kiutę. Perdaug pagirimų irgi 
nesveika.

P-lė Sadauskaitė; jai pianas, 
matyti, kasdieninis draugas 
(gal artesnis negu draugas),' 
kuriam ji išpasakoja savo pa
slaptis. Taip, pianas jai 
timas.

Musų Krasauskienė, kaip ir 
visuomet, pasiekė mus. 
padėkavojome jai, ir plojome 
kol delnai ėmė skaudėti.

Ukrainiečių choras. Vyrų 
balsai, ypatingai storieji, — ga
lingi. Moteriškių balsais choras 
silpnesnis. Bet susimokinimas, 
susimokinimas! Išrodo, kad jie 
iš mažų dienų visi gyveno vie
noje šeimynoje, dainavo kartu, 
liūdėjo ir džiaugėsi, pažįsta 
vienas kitą, kaip brolis brolį. 
Paskutinė jų daina, ilga, įvai
ri: čia ir solistai, ir soistės, čia 
meliodijos be žodžių, čia dalis 
choro dainuoja, čia visas, čia

Tat ir
Sėdėdami patogiausiose, re

zervuotose sedyncse, pamatysit 
Lietuvą prieš 500 metų, su jos 
garbingais karžygiais, kunigai
kščiais, Keistučiu, Birute, Vy
tautu ir Lietuvos išdavėju Ja- 
gaila. Iš musų žilos praeities pa- 
sisemsime spėkų kovai už Lietu
vos gerovę. Bus meno ir isto
rijos šventė. Pradėsime apvaik
ščioti 10 metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuves.

Todėl kiekvieno lietuvio pa
reiga tose iškilmėse dalyvauti.

Tikietus išanksto galima įsi
gyti Universal State Bahk, Brid- 
geporte. — Rengėjai.

Aš tik 
šarkiuno- 
sakinius. 

supikinus 
K-kais ir

Profesorius (inžinierių klesoje).
— “Kas tai yra sausa antis?”
Studentas — “Gydytojas kuris ne

išrašo tam tikrų receptų?’ šeštadienio vakare, sausio 28, 1928 
M. MELDAŽI0 SVET.

2242 West 23rd Place
Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 50c.
Pirma dovana $10, o kitos dovanos pagal apsirėdy- 

. mo. Muzika Nario J. Philips. Kviečia visus 
KOMITETAS.

Nori pralenkti kramtomos gumos 
išdirbinėtoją. Raportuojama, kad 
Harry Lauder siūlo prizą $100,000 
pirmutiniam kuris perplauks Atlan- 
tiko Okeaną. — Wall Street Journal.

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

Statys operos namą

‘BILLY’STUNCLE

Samuel Insull paskelbė, kad 
Chicagos opera greitai turės 
naują, didelį ir gražų namą 
Namas bus prie Madison ii 
Markei gatvių, užimsiąs visą 
bloką ir kainuosiąs $20,000,- 
000. Namas busiąs pradėtas sta
tyti dar šį pavasarį. Pirma jo 
dalis busianti užbaigta į rude
nį kitais metai, o žiemą 1929 
metais j jį persi kelsianti ir 
opera. Tečiaus visa statyba 
užsibaigsianti tik 1930 metų 
vasarą. Jau išdalinta bankams 
parduoti už $10,000,000 to na
mo “preferred” serų.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo

Nedėldženiais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai po piet.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie P. Grigaičio 
paskaita

Apie Termidoro pervartų ---- iŠ
Francijot* revoliucijos

* Bus nupiešta, kaip įsigalėjo 
kruvino teroro sistema Didžio- 

. joje Francuzų Revoliucijoje ir 
kaip ji susmuko, kuomet 1791 
m. Termidoro 9-tą dienų (liepos 
27) buvo nuversta Robespiero 
valdžia.

Paskaitą laikys “Naujienų” 
redaktorius, P. Grigaitis, Lietu
vių Auditorijoje (mažojoje sve
tainėje) šiandie, sausio 27 die
nų. Pradžia 8 vai. vakaro.

Atsilankykite visi pasiklausy
ti apie šį įdomų laikotarpį Fran
ci jos revoliucijoj. v

Domo Šidlausko 
paskaita

Atradienyje, sausio 21 d., 
Mildos svetainėje, Domas Šid
lauskas kritikavo krikŠčionybęs 
ir tūlas kitas oficialių tikybų.

Kalba buvo įdomi. Ir susi
rinkusi atidžiai klausėsi. Kal
bai pasibaigus, duota kalbėto
jui daug klausimų. Paskiau iš
kilo diskusijos.

Kaip susidomėjusi iškeltais 
klausimais publika buvo, rodo 
tas faktas, kad paskaita, klausi
mai ir diskusijos užsibaigė tik 
11:30 vai. vakaro.

Kad tikybos klausiniais domi
si Chicagos lietuviai, matyt iš 
to, jog žmonių susirinko dau
giau kaip 130, nors buvo papra
stos darbo dienos vakaras.

Pirmininkavo “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis. — X.

džia sumažėjusią apyvarta. Dar
bininkai aimanuoja, kad dar
bo sunku gauti. žinoma, yra 
tame daug teisybės.

Bet D. L. K. Vytauto spul- 
ka visai nejaučia sunkių lai
kų. Ji žengia pirmyn, plečia
si. Ji prie senųjų, jau buvu
sių skyrių dar vienų, būtent 
Kalėdinį taupymo kliubą, už
dėjo. Tas kliubas pritaikytas 
taip vaikuma, kaip ir suaugu- 
siems. Jame gulima taupyti 
pinigus pradedant 25 centais 
savaitėje ir didesnėmis sumo
mis.

Nors Kalėdinis taupymo kliu
bas (Christmas Savings Club) 
kiek pavėluota sutverti, mat, 
jis buvo paskubomis, prieš pa
čias Kalėdas atidarytas, bet 
girdėjau, kad pusėtinas skai
čius taip suaugusiųjų, kaip vai
kų taupina pinigus šiame kliu- 
be, kad turėjus linksmas atei
nančias Kalėdas.

Dar nėra vėlu pradėti tau- 
pinti, ir dabar, jeigu žmogus j 
taupins pinigus kokiam metlai- Į

kiui ar kokiai šventei, tai ro- dų skyriuje pe keturis nuošim- Lietuviai Daktarai 
dosi, kad smagu to laiko ir lau- čius.
kti. | Įstoti kliuban. galima kiek

vieną dieną J. J. Zolp rašting- 
je, 4559 So. Paulina Street, o! 
ypač trečiadienių vakarais, kai 
esti spulkos direktorių susirin
kimai. —F. T. P.

Reikia dar primitnti, kad D. 
L. K. Vytauto apulka už tau
pomus pinigus moka taip ki
tuose skyriuose, kaip ir Kalč-

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO. ILL.

Advokatai
CL^SSIFIED ADS.

Miscelianeous
127 1111

piet

Town of Lake
D. L. K. Vytauto spulka 

progresuoja.
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1ZI DORI LIS D A N A (J S K A S’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 25 dieną, 8:30 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 46 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Šiaulių apskričio, Pakapės pa
rapijos, Pagervenes viensėdžio. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Petronėlę po tėvais Cir- 
vinskaitę, sūnų Titus, brolį Ka
zimierą, Lietuvoj 2 broliu ir 5 
seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3610 Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
sausio 30 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į ( 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Iz. Danausko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Simus ir Giminės.
Laidotuvės patarnauja gra

bo rius S. P. Mažeikų. Tel. 
Yards 1138.

♦

A ;h A
ANTANAS DALBUKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 24 dieną, 5:20 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 
apie 49 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Kėdainių apskričio, 
Krakių parapijos ir Norkūnų 
kaimo, paliko dideliame nuliū
dime moterį Kazimierą (po tė
vais Klibaitė) 4 dukteris, Ale
ną, Oną, Joanną ir Marijoną 
ir sūnų Antaną Anierikoje, 
Lietuvoje paliko brolį Jeroni
mą ir Scotlande brolį Tadeušą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
3009 So. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks subirtoje, 
sausio 28 diena, 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Dalbuko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį pataranvimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Žentas, Anūkai ir Gimines.

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

Akių Gydytojai
uTj~Ln-ru*u-L*u*u*~.-

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South We«tern Avenue l'el. l.afuyette 4140 

Valandos
nuo 8 iki H ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofiaaa

N. Dearborn St., Rooin
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 131$

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kif&vieną 
vakarą, išskyrus ketvfergą.

KJedeliomi» nuo O iki 12 ryto.

KRAUTUVIŲ F1KČER1AI 
Grosemių, Bučer- 
nte, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 

* Beke1^’ Mo-
sų specialumas. Ge- 

patarnavimag, žemos 
kainos. 

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patam avima* 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet o a t i 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių. \

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

S. 0. LACHAVICZ

Kai kurie dejuoja, kad blogi 
laikai. Biznieriai nusiskun-

PRANEŠIMAI PlTSM ET1N Ef M i RTI ES 
SUKAKTUVĖS

Koseland. — “Kalvio Duktė” repe- 
tija bus šiandie vakare, Strumilo 
svetainei. Visi artistai prašomi bū
tinai dalyvauti. — Valdyba.

Kensington. — Dr-jos I). L. K. 
Gedimino metinis susirinkimas bus 
ši vakarą, Shedvvilo svetainėj, 341 E. 
Kensington Avė. Visi nariai prašo
mi būtinai susirinkti, nes yra labai 
svarbių reikalų. — Valdyba.

Koncertą ir Balių rengia Lietuvių 
Kriaučių lokalas subatoj, sausio 28 
d., Amalgameitų Unijos svetainėj, 
1564 N. Robey St., kampas Mihvau- 
kee. Pradžia 6:30. jžanga visai 
maža. širdingai kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti. — Komitetas.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj metinis susirinkimas įvyks 
sausio 29 d., Mildos svetainėj, 1 vai. 
po pietų. Bukite Paiku visi ir nau
jų narių atsiveskite ir malonėkite už
vilktas duokles apsimokėti.

— A. Zalogenas, sekr.

North Side. — A. L. T. Sandaros 
Į^J-čios kuopos metinis susirinkimas 
įvyks, penktadienio vakare, sausio 27 
d„ pradžia 7:30 vai., IJuosybės sa
lėje. Gerbiami nariai malonėkite vi
si liaku atsilankyti, nes bus įvairių 
komisijų raportai ir šiaip organiza
cijos klausymų. Kuopos Sekr.

Draugystės šv. Petronėlės narės 
malonėkit susirinkti j šv. Jurgio' 
svetainę, penktadienyj, sausio 27 d.' 
8 vai. iš ryto. Iš tenai eisim su vė-' 
Kavom pasitikti narės ant 36-tos ir 
Auburn Avė. Pirm. O. Taupenienė.

Naują Tyrą Tikybą 
pažįsi nusipirkęs už $1 224; 
pusi, knygą “VISUOMY 
BĘ”. Gaunama “Naujieno 
še”, 1739 S. Halsted St.

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
I NAUJIENŲ SPULK4 
20 serija prasideda nuo 

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

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.

11 m. amžiaus jau 6 mėnesiai 
kaip guli šaltoj žemelėj. Koks 
tai yra išrdies skausmas, kad 
dukrelė susilaukė nelaimingos 
mirties — persiskyrė su šiuo 
pasauliu liepos 29 d., 1927 m., 
palaidota iš namų 3335 Douglas 
Boulevard ir nulydėta į šv. 
Agotos pa r. Bažnyčią ir palai
dota Šv. Kazimiero kapinėse.

Ilgai sirgo, nes gydytojai 
neatspėjo jos ligos, ir ant galo 
turėjo mirti be to, kad atsi
sveikinti su mumis. Operacija 
darė du sykiu ant gerklės Nuo 
antros pavojingos operacijos 
mirė nuo hemo r rage

Mums labai gaila, kad per 
musų visų ir ypatingai jos dė
dės storonę, negalėjome jos iš
gelbėti. Atlikdama bažnyčios 
apeigas drąsiai pasidavė gydy
tojams. Mes norėdami dukre
lei pagelbėti, nežinojome, kad 
sutiks ją nelaimė, per nelaimin
gus gydytojus.

Del jos 6 mėnesių mirties 
sukaktuvių, įvyks gedulingos 
pamaldos už dukrelės sielą pa
nedėlyj, sausio 30 d., 1928, Dię- 
vo Apveizdos Parapijos Bažny
čioj, 7:30 vai. ryto.

Antros Mišios įvyks utarnin- 
ke, sausio 31 d., 1928, 6:30 ry
to Šv. Agnios Bažnyčioj, Ked- 
zie ir Douglas Boulevard.

Kviečiame visus giminės, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti ant pamaldų.

Ilsėkis musų mylima Frany- 
tę prirengto j vietelei:

“Kur vėjelis neužpūs — 
Žodelei neužklius,
Nei skausmai širdies negrauš 
Nei vargai galvos nelauž”. 
Lauk mus ateinant. 
Paliekame nuliūdę,

Tėvai ir Seserys,
3335 Douglas Boulevard, 

Chicago, III.

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojaa

2314 W 23rd PL 
dūlavo. I1L

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

J. F. BADŽIUS '
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victorv 4088

Akušeres

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- __
rijos koleg i j ą; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
ni jos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja. 
visokiose ligose ■ J
pi i( Š )■ inul. Ilių IBT 
laike gimdy m 
" po gimdymo \
Už dyka patari 
inas, dar ir ki 
tokiuose reikn Br 
luose motenmsBpj^s’tJ 
ir inergi n o m 
kreipkitės, o ra 
šito pagelbą. gS 

Valandos nuo ĮSį
ryto iki 2 v. poWj 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Unlversa]
Stalo Bank .... 

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
-eikalais nuo 12 iki 
3 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai-, 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri-1

DR. MARGIRIS
8421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

iki

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

. - Ofiso Valandos:
rengia teisingai akinius. Visuose at-.. piki 12, 1 iki 8 dieną ir 6:80 iki 9:30 ▼. 

įsitikimuose egzaminavimas daromas /z>z'z' ™ A A --------
1 su elektra, parodančia mažiausias 
į klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Oiki 12, 1 iki 8 diena ir b:du iki ▼.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Ctecago, III.

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

OPTOMETRIST

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai

Phone Bodlevard 6487
4649 South Ashland Avenne 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenvvood 1752
Praktikuoja 20 metu

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

Felephono Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St.

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 ' 
Valandos

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.

Business Service
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

elektros 
___uo, muuviuo, elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.

užganėdinirųą. Įvvedam 
dratus, motorus, taisom

W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 
2522 ’So. Halsted St., Chicago.

Phone Victory 7452

190 1$12

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

Ofisas
4729 South Ashland Avenjie, 2 labos 

i 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 8:30 vai 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
North State St., Room 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab 

Bruktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
1 pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Makvojam ir popieruojam. Užlal- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

EKSPERTAI taisymo plumbingo 
arba steam fitingų. Labai pigi kai
na, šaukit, Gilchnst Diversey 0137 
arba Hemlock 2937.

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

Cor. VVashington and Clarks Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.:*Hyde Park 3895

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

Hemlock 7^17.

50% PIGIAU už sausį ir vasari. 
Pleitseriavimas, popieravimas, cal- 
cim, malevojimas. Matyk mus šian
die,

Brunswick 5023.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Dre.xe) 9191

DR. Ą. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 8102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3lst Street

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adam? St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—1 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

9

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calc.—geras darbas, pigi kaina grei
tas dailus darbas, greitas apskaitlia- 
vimas. Mr. Foster. Kevstone 1782.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

M

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
9241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio 

Pėtnyčios.

MALEVOJIMAS, popieravimas, cal- 
cimining, darbas garantuotas 4 kamb. 
apt. $32. Materiolą teikiam. Apskait- 
liavimas veltui. Darė, Tel. Ke<|zie 4391

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

ir

DB. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110 

Naktį So. Shore 2238, Bouievard 6488

SLIP covers, 3 šmdtų visokių 
spalvų, $10. Taipgi 8 šmotu setui, 
Belgian /druželėmis, $18. Tel. Sun- 
nyside 4248 ar Lincoln 2911.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
: senas žaizdas, ligas recta)

DR. J. W. BEAUDETTE
nuo 9 iki 11 vai. ryte; i VIRŠUIl ASHLAND STATE BANKO 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10.

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 ▼. po pietų
TELEFONAS CANAL 0464

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekoa 
CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Blue Island Ava 
Vai.'2—4 po piet. ir 7—3 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

[ciASSIFiEI) ttbsTĮ

Miscelianeous
(vairus

KARPENTERIS. Taisau namus, 
porčius, garažus, 1198 ir daugiau, 
kainos nebrangios. Tel. Bittersweet 
5168.

KAM MOKĖTI daugiau už dhglis. 
kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
šmotais.

Boulevard 1036

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži
nok it su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321
, MR. PARIS

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8790

Chicago

Auto Travel 
AĮitomobUjais Kelione 

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai i 
............. DETROIT ............... $4 
............. ST. LOUIS ............... $4
Checker Coach Lines, Ine.

Planters Hotel
19 N. Clark St., 

Randolph 4800

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. Iki 12:00
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M.

CHICAGO
--------- . -f--------------------------—--- ■

Off. & rėk. Yards 8557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 8200

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washington 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 T1KIETA1. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutes arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railvvay, 
St. Paul, Minn.

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti. 

Du syk j dieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare

DETROIT ......................Z........ $4.00
ST. LOUIS .............................. $4.00
KANSAS CITY ....................... $8.00

DE LUXE MOTOR STAGES
3 So. Jefferson 

Tel. Dearbom 0681

Financial
Finansai-Paskolos

Advokatai
JOSEPH J. GRISK 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

Ros. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chkaio, 111

James M. Burke
Bes. Tel. Stevvart 1713 
GEORGE M. CRANE 

Bes. Tel. Saginavv 9528 

Burke ir Crane
Advokatai

Ofisas Tel. State 5368—1731 
155 N. Clark 8L

Rouni 1002

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

ANTRIEJI morglčiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti ( vieną dia 
r.ą, geromis sąlygomis. Famatykit 
nane pirmiausia.

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 82t Cęntral 6264

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

AR jums reikia pinigų? Privatiš; 
kas žmogus turi pinigų investuoti i 
real estate 2 morgiČius. 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 607 
Dearbom 4020.

SOL ELLIS & SONS iniin>imn iv norlr-imn 1 O iv ‘l mnr gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mer
gišius ir kontraktus, Rm. 2016, 134 
N. La .Šalie ~ ‘ ‘
6347 So. 
2636.

Plumbingas, namų apšildymo ir 
elektros reikmenys

State St, Chicago 
4606-06 W. 22nd St. 
2154. Lasvndale 2154

gaminame ir perkame 1, 2 ir 3^ mor- 

le: Randolph 4210 arba 
VVeslcrn Avė. Hemlock

2118-20-22 So.
Cicero Brapch
Phone Victory (Cuntiuued on page 8) .
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C L A S S I F I E D ADVERTIS EMENTS
Financial

Finanaai-Paakolos
Help Wanted—Female

Darbininkų Reikia
Help Wanted—Malė

Darbininkių Reikia
Furniture & Fixtures

Rakandai-Įtsisai

((!ontinued from page 7)

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor

/ Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant

Lmo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kas

vakaras

REIKIA MOTERŲ kurios nori 
tapti Beauti specialistėmis. Gera 
alga mokama tame biznyje, ir proga 
atsidaryti savo šapą. Reikia tik ke
letą mėnesių dėl išmokimo. Klesos 
dienomis arba vakarais. Reikia tu
rėti pradinės mokyklos mokslą. At- 
sišaulite. Moler Collage, 512 North 
State St.

REIKALINGAS kriaučius prie v; 
riškų kotų. 3 lubos. J. Sholis, 31! 
So. Halsted St.

'V- šis skelbimas yra vertas pinigų 
83 dėl jūsų. Atsineškit jį su savim ir 

mes

Furnished Rooms

REIKIA patyrusių moterų opera
torių prie power siuvamų mašinų.

RENDON kambarys dviem vaiki
nams arba vedusiai porai, jei reika
las bus duosiu ir 2 fomiŠiuotus kam
barius, 1821 W. 15 St.

T ADAI A TTATNTA Nuolat darbas, gera mokestis. Atsi-
-Lirl-D/A.! ZulLlVlrA. jaukit j superitendento ofisą. Oppen-
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa- heimer Cacing Co. 1020-26 W. 36 St. 
tamvimas — Construction paskolos. ---------- ------------------------------------

For Rent

Metropolitan Bond & 
Mtge. Co.

134 N. La Šalie St
Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

REIKIA INDŲ PLOVĖJŲ 
Patyrusių

4169 So. Halsted St.

RENDON kampinė krautuvė, 4 
kamb. flatas užpakalyj, tinkama dėl 
rūbų krautuvės ir bučemės, savinin
kas, lafayette 4395.

jums nuteisime
10% pigiau

FRIEZE PARLOR SĖT.... 
MOIIAIR PARLOR SĖT 
WALNUT BEDROOM SĖT 

DIN. RM SĖT 
TON RUG .......

$60 COXWELL CIIAIR ...........
Daugelis kitų bargenų bus išpar

duota tuojau
Available Storage 

7732 Stony Island 
Atdara vakarais iki 10 vai. Nedė- 

liomis iki 6 vakaro.

Business Chances

PARDAVIMUI groseris ir kendžių 
krautuve. Greitam pardavimui, iš
važiuoju ant farmos. 1733 Ruble St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

REIKIA jaunos merginos narni) 
darbui. Turi turėt paliudymą. 
Kedzie 4002.

$300
$250
$200
$150 WALNUT
$75 9x12 yvii;

$79 
$58 
$18 
$38 
$22 
$17

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Musical Instruments
________ Muzikos Instrumentai

Bubnai, Banjos, 
Smuikus 

25c. į savaitę 
O r gani zo j ame 

kliubą, naru

Sewing Machine
Siuvamog Mašinos

SINGER “dropheads”, elektrinės, 
portable, $22.50 ir daugiau, iš 400 
pasirinkimas. Paterson Bros., 1952 
Irving Park-blvd.

CAB DRAIVERIŲ
Mes turime 50 cabs. Visi nauji 

limozinai. Jus galit patys įstoti į 
biznį su vienu tų karų, tik biskj 
įmokėjus ir kasdieniniai įmokėjima) 
irgi maži. J tuos {mokėjimus įei
na paprastas užbonsavimas cab — 
plūs pilna apdrauda, kas 24 valan
dos nuplovimas, storage ir telefonas. 
Pilniausi pagelba teikia kiekviename 
atsitikime, 3 dideli garažai ir sura
šąs nuolatinių važinėtojų — dalis 
musų pasiūlymo — apžiurėkit.

UNITED TAXICAB ASSN. 
2620 So. Mochigan Blvd. 

2538 W. Chicago Avė. 
5057 Broadway

PARDAVIMUI saliunas, labai pi
giai, yra geroj vietoj, tarp svetim
taučių. 461 W. 43rd St.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
TINKANTIEMS VY-

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.

25 VYKŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
1NG AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GEBA MOKE
STIS
RAMS. UNIJOS INSTKUKTO- 
1UAI. UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 HYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS yVELDING WORKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi-
,3 . naują instrumentų pjrkti sau siuvamos mašinos. Turime 
kliubą, nariai gauna instrukcijas po- pj|n« pasirinkimą Singer siuvamų 
puliarėmis kainomis ir instnimentus; maginų demonstratorių ir pertaisv- 
už J^nka-xv®rtės ,,nKtruJ"enH I tų, $10 ir daugiau arba išmokėjimais.
už $30, išmokėjimais net po 25c. ) 
savaitę.

Mumford Music
Studios,

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

tų, $10 ir daugiau arba n 
4251 Cottage Grove Avė.

Automobiles
MOKAM GERAS CASH KAINAS už 
visokių išdirbysčių karus, junk ar 
sulaužymui. 3515 Ogden avė. Craw- 
ford 3664

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

ateikite pasikalbėti pas mus; gau
site teisingą patarimą ir patarnavi
mą.

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

Tel. Canal 1678

REIKIA VYRŲ dėl išsimokinimo 
barberiavimo. Didelės algos vy- 

i rams šiame biznyje, su puikia užtik
rinta ateičia. Tik reikia kelių mė- 
neshi dėl išmokimo. Klesos aieno- 
mis ir vakarais. Reikia turėti pra
dinės mokyklos mokslą. Atsišau
kite. Moler College, 512 N. State 
Street.

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žnionCms parduosiu 
ui $125, cash $50, o kitus po $10 j 
mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor. ■

TURIU parduoti savo gražų ir be
veik naują grojikl) piana už $150. 
Cash $50, o kitus išmokėjimais po $10 
| mėnesį. Mr. Kujawski, 1723 South 
Ashland Avė.

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

$10 IKI $20 ĮMOKĖTI
Kitus 12 iki 18 mėnesių. Visi ga
rantuoti automobiliai visokių iš- 
<iirbysčių ir modelių, 1OO karų pa
sirinkimui. Montrosc Motor Sales, ■ 
3106 Montrose Avė.

CASH UŽ KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau.

Mokam aukščiausias kainas. 6707 S. 
State St. Went. 1974.

MOON automobilius 640 — nese
nai pertaisytas, nauji tajerai, daug 
ekstra dalių. Matykit šį karą suba
toj arba nedėlioj po pietų. 4342 So. 
Campbell Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, 6 metai ant vietos, labai geras 
bargenas, priežastis — nesutikimas 
partnerių, parduosiu viena arba dvi 
dalis, 10742 So. Michigan Avė. 
Phone Pullman 6762.

DU BIZNIAI parsiduoda ant iš
mokėjimo. Kas nori biznio, nepra
leiskite šios progos.

Bučernė su groseme ant Tovvn of 
Ijike, parduosiu su mažu {mokėji
mu.

Grosemę Braighton Parke taipgi 
varduosiu lengvomis sąlygomis ar
ia mainysiu ąbu bizniu ant automo- 
liliaus arba lotų.

STANKO & CO. 
5097 Archer Avė. 

Tel. Laffayette 6036

PARDAVIMUI barbemė 3 krėslų 
ir beauty parlor. Gera vieta ir ge
ras biznis. Tikslas, važiuoju Lietu
von, kaina $1500, lysas 314 metams. 
A. S. Box 1316, Detroit, Mich.

PARDAVIMUI soft drink parlo
ris lietuvių apgyyentoj apielinkėi. 
Senai išdirbtas biznis. 4533 South 
Hermitage Avė.

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMCT JUMS REIKIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas: 

Eighteenth Bond &A va * |

Mortgage Organization
1618 W. 18th St.

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

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Be jokio komišmo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St 

Tel Armitage 1199.

Personal
____________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Aš Dominikas Žebutis ieškau 
pusbrolio Prančiškaus Stupurio. 
Paeina iš Žilių kaimo. Kas žino, 
ar jį pažįstanti, meldžiu atsišaukti.

DOMINIK ŽEBUTIS 
4120 Artesian Avė. 

Chicago, III.

PAIEšKAU savo pusbrolio Juozo 
Danieliaus ir pusseserės Onos Da
nieliūtės, girdėjau, jog gyvena Bal- 
timore, Md. Turiu svarbų reikalą. 
Prašau jų pačių arba kas apie juos 
žino, pranešti, busiu dėkinga. Mari
jona Muraškiutė, po vyru — Judic- 
kienė, 3125 Kendelvvood Avė., Ber- 
vyn, III.

NEPRALEISKIT šios progos. 
Kam nusibodo pas svetimus vergau
ti, eikit į pusininkus ant farmos su 
$1600 kapitalo, butų gerai nevedęs 
arba su maža šeimyna. Platesnių 
žinių suteiksiu laišku.

J.. DERMEITIS, 
2252 — 24 St., Detroit, Mich.

REIKALINGAS partneris į saliu- 
no įstaigą, galiu parduoti, kuris no
rėtų pats vienas būti tame biznyje, 
gera vieta, tarpe maišytų tautų, 
3418 Armitage Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEšKAU darbo į bučemę. Ge
rai patyręs bučemės darba, kalbu 
lietuviškai, angliškai, vokiškai, poliš
kai, ruskai ir latviškai. G. Bush, 
Phone Victory 4835.

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

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojiklį piana su ben- 
čiupji ir roleiiais už $65 cash.

M R. JARTZ,
2918 Milwaukee Avė., Ist floor

PARDAVIMUI upright pianas la
bai gerame stovyje, turi gražų to
ną. Mrs. Emma Sack. 1211 W. 31 
St. 2 fl. rear. Tel. Lafayette 4610.

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai 

KAM MOKĖT daugiau už kiauši
nius ir sviestą. Kiaušiniai 60c. tuzi
nui, sviestas, 58c. svarui. Olselis ir 
retail. Dastatom bile kur Chicagoj. 
Sellig, 2516 Hamlin Avė. Telefonas 
Lawndale 4417.

**■

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gei 
lietuvių salesmanų pardavinėti’ 
dovaujančius produkus General 
tors Corporation. Saiesmanai 
gerai kalbėti lietuviškai, kad 
karnai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
VVestern Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd„ 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, III.

Radio
RADIOS, $2 i savaitę. Geras 5 tu-

bų radio setas, pilnai garantuotas, 
■ tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 j 

ra progą dėl savaitę. M r. Kujawski, 1723 South 
rdavmėti va- Ashland Avė.

Mo-' 
turi . 
tin- ‘

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

Lietuvių Atydon
Tik $15 įmokėti 

Dirbtuvės Aptuštinimas 
Dynatrope Visi Elektriniai 

Radio Setai
Dcmonstoratriai ir vertelgų sam- 

peliai labai pigiomis kainomis. At
važiuokit tiesiai į dirbtuvę,

4403 S. 141 Šalie St. 
Phone Boulevard 0265 

Galit gauti išmokėjimais.

The Dynatrope Co. 
Išdirbinėtojai originalių elektrinių 

Radio.

MOTpRYSI
štai Jums gi os nariniams ir siu 

vinė.jiiiiams Vi nonės: 4 incijų mot 
kas nuo 25 ik 40 centų; marško 
nės 1,000 yardų 10 iki 35 centų 
Taipgi vilnonės ^skiautės audeklų 
kelnėms, kelnaitėms, dresiukėms ii 
lumberdžiakianis. Nepraleiskit pro. 
gos! Atdara kasdieni) ir vakarais, o 
sekmadieniais po pietų.

F. SELEMONAIČIA
504 W. 33rd St., prie Normai Avė 

Chicago, 111.

štai Jums gi 
vinėjiiiiams Vi

PARDAVIMUI Police šuniukai, 3 
mėnesių senumo, 11125 S. Troy Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PASTABA

PARDAVIMUI delikatesen, gro
semė ir saldainių kampine krautu
vė, geri fikčeriai? daug stako, renda 
$55, 4 kambariai gyvenimui, pigiai, 
pabandykit. 1259 E. 75’St.

KRIAUČIAI pasinaudokit. Parda
vimui kriaučių šapa, yra Hoffman 
mašina, Siuvamu eiminue masina 
ir t. t. ‘už $550. Tel. Lafayette 8857.

4-5-6-7-8 tūbų radio setai pardavi
mui, garantuoti. Išparduodame, . kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP
8428 W. 63rd St. Hemlock 3352

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

NACIONALĖ IŠTAIGA REIKA
LAUJA 3 “SALE DISTRI- 

BUTORS”
Illinois, Indiana ir Michigan val

stijose, 1,000 parduota Califomijoj 
ir 5,000 užsakyta per kitus dastaty- 
tojus. Galima darodyti, kad keturi 
garažai iš penkių pirks. Šis invest- 
mentas reikalauja geriausių vyrų, 
dar labiau negu sumos pinigų. Vyrai 
turi turėti vadovaujamų gabumų ir 
organizacinių gabumų, investuoti pi-

Sterling Shop Radio
įsigyk Crosley

Mes turime visus modelius Crosley 
setu. Atsilankykit ir išgirskit 

PERSITIKRINKIT 
jo gerumu ir jo balsu

Sterling šapa stovi užpakalyj 
kiekvieno Crosley seto. Mes jums 
parduosime ir garantuosime užganė- 
dinimą. Jums yra užtikrinta ge
riausia balsas ir rųšis.

MUSŲ CROSLEY SETŲ
Sterling sapos radio ekspertai yra 

jūsų užtikrinimu puikiausių radio 
priimtuvų. Atsilankykit šiandie ir 
daleiskit jums parodyti. Crosley ra
dio yra jūsų radio setas ir Sterling 
šapos patarnavimas garantuoja.

UŽGANĖDINANTI PIRKINI 
STERLING SHOP RADIO 

4828 Lincoln av. 8243 N. Ashland 
Phone Buckingham 3800

Proga kurios neturėtu
mėt praleisti

Tai yra proga asmenims įvestuoti sa
vo pinigus kaip ir į banką, valstijos 
ir valdžios priežiūroj, dėl apsaugoji
mo savo pinigų.

Jūsų investmentai jums atneš 
6H%.

J keletą metų jūsų pinigai bus grą
žinti ir jus gausite užtektinai pinigų 
visam savo amžiui.

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit.

Be jokios atsakomybės.
Atsiųskit savo vardą ir adresą, 

Naujienos,
1789 So. Halsted St 

Box 1026.

SPECIAL! SPECIALI SPECIALI
Didelė Muzikos ir radio krautuvė 

North Side. — Parduosime šių sa
vaitę tik naujus Standard garantuo
tus radio nupgintomis kainomis. 
Veikit tuoj, sutaupykit pinigų ant 
naujo radio.

Johnson’^ Music & Radio Shop 
2772 Lincoln Avė. 
Buckingham 6358

BARGENAS. Pardavimui groser- 
nė ir bučernė su namu arba be na
mo, i pietus nuo Ashland Avė. šau
kit Hemlock 3180.

nigai pilnai apsaugoti.
AL. ROBINSON, 
Morrison Hotel.

REIKALINGAS veiteris, darbas 
vakarais ir visada; gera mokestis. 
Atsišaukit tuojau.

UN1VERSAL RESTAURANT 
750 W. 31 St. 
Victory 5371 

Pas Norkų.
/

REIKALINGA patyręs nevartojąs 
alkoholio buČerys. Lietuvių ir anglų 
kalba reikalaujama. 1907 S. Halsted 
Street.

GAUTI i mainus ir sampeliai bus 
išparduoti pigiauiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą, gausit pi
giau.

WONDER RADIO SALES CO.
8152 Irvink Pk. blvd. Key 2499

Furniture
■ Rakam

& Fixtures

8 ŠMOTŲ parloros se 
šmotų valgomo kambarį* 
gasinis pečius, $6, pasta 
gos, $15 ir daugiau. Sct 

to rage, 640 E. 61 st St.

stas, $35, 7 
o setas, $15 
lomos liam- 
rvyartz_ Bros.

KAM prisigauti. ir mokėti daugiau ? 
2 šmotų parloro setas padarytas 
ant orderio, garantuotas, įmokėti
$66 ir daugiau. Coxwell krėslai, $24. 
Sutaupykit $50 iki $150. Atdara

‘ ■ iki
sutaupyki! $50 iki $150. 
utarninke, ketverge ir subatoj 
nedėlioj iki 6.

Wholesale Furn. 
3837 Greenview Avė. 

Tel. Buckingham 6764

9,

PARDAVIMUI lunch room ir 
soft drink parlor vieta ant biznia- 
vos gatvės ir visokių tautų apgyven
ta. Parduosiu pigiai, nes turiu du 
bizniu ir vieną parduosiu:

JOE YANUŠAUSKIS, 
8818 So. Halsted St.

Phone Boulevard 3202

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, biznis geras* parduosiu pigiai už 
pirmą pasiūlymą, priežastį pardavi
mo patirsit ant xdetos. Turi būt par
duota greit, 814 E. Kensington Avė. 
Pullman 6421.

REIKALINGAS partneris j bučer- 
nę ir grosemę, ant didelės gatvės 
Michigan Avė. Vienam persunku. Tu
ru būt nevedęs, patyrimo nereikia, 
šaukit Pullman 4228.

PARDAVIMUI barbemė, 2 balti 
krėslai ir kiti balti fikčeriai. Lietu
vių kolonijoj, už $300, atdara vaka
rais nuo 6 vai. 1711 Hermitage Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė .Pardavimui

7 GYVENIMŲ mūrinis namus ir
4 karų mūrinis apšildomas garažas,, mirties namą ir loti), 
randasi Marųuette Manor, netoli ir delikatesen, 1' ' 
vienuolyno, mainysiu ant 2 gyveni-i 2216 \V. 22 St. 
mų namo arba bungalow šioj apie-! 
linkčj.

Atsišaukit tuojau.
A. VISBARAS, 

6409 So. Kedzie Avė.
Tel. Hemlock 3825

TURU parduoti iš priežasties 
su grostrne 

lietuvių apielinkėj..

TURIU parduoti iš priežasties I 
mirties namą ir lotą su groseme ir 
delikattcssen lietuviu apielinkėj, 
2216 W. 22nd St.

PARDAVIMUI namas su bizniu 
arba saliunas rendon. 4405 South 
Wood St.

PARDAVIMUI arba mainymui' 
lotai Harvey, III. ant Chicagos pro- 
perties, Juozapas VasiliausKas, 160 
Lincoln St. Harvey, III.

Ekstra Specialis 
Bargenas

Labai modemiškas 2 flatų namas 
prie 8344 S. May St., 3 karų mūri
nis garažas. Tas namas vienas pui
kiausių South Side. Pilnai įrengtas 
su moderniškais įtaisymais, tile sie
nos maudynėj, lietaus lašų vana, 
įmūryta vana, su $5,000 cash galit 
veikti. Apžiurėkit tą puikų bargeną 
šiandie kol jis bus parduotas. Tikras 
esu, kad jums patiks.

Šaukit
M R SWEENEY,

• Saginaw 7900

PARDAVIMUI arba rendoji- 
’ mui 20 akrų fruktų farma, ge
roje lietuvių apielinkėje, netoli 

46x125, S. E. kampas South llaven. Turiu parduoti 
- „„ -----b j pigiai, šaukite Mrs. Lederer, bi-

------------------------- Ii kada nedėlioj, Englewood 8693

BARGENAS. Pardavimui kerti
nis lotas, 
Campbell Avė. ir 56 St. Tel. Trian- 
gle 2901.

MAINYSIU savo 2 pagyvenimų, 
4-5 kamabrių mūrinį namą į bučer- 
nę arba grosemę. Atsišaukit. 3156 
So. Wallace St.

LOTAS 50x135 ant 
tus nuo 69 St. karų 

su puse cesh.

REZIDENCIJOS lotų ant gražaus 
kalniuko mainysiu ant biznio, nes 
nedirbu.

L. Msevičia.
Lafayette 6036

: $5,000 
tai.

H.

Wabash i pie- 
linijos, kaina 
Išimtini agen-

AND CO.J. COLEMAN
129 E. Pershing Road 

Tel. Boulevard 7769.

ŠTAI BARGENAS
Aukštos klesos, tikrai modemiŠ- 

NAMAS su saliunu ant Town of'kas» KU atdaru sun porčium, namas 
1 turi 15 apt. po 4 kambarius, randa
si netoli 47 St. ir Champlain (Juo- 

________________  daspalvių distrikte), rendų virfi $11,- 
...______... . .’ 00°. Kaht Ji nupirkti už $51,000.

DIDELIS medinis namas risimai*! Namas turi pirmus mo^gičius $23,- 
no ant bučernės ar saliuno. , 000 dviem metam, galima padidinti 

GERAS medinis namas ant Town ' iki $30,000. Galima įmokėti $15,000, 
of luike su vienu nemokamu mort-1 kitus antru morgičiu. Galite gauti 
gičiu, mainysiu ant 2 flatų muro 88%% už savo investmentą.
namo. • j

SARMATA net garsinti už kiek ' 
parsiduoda naujas 2 flatų imi 4 kam- j 
įtarius muro namas, bet pasisku-1 
binkit ateiti pirmas su depozitu. 
Tikrai gausit bargeną. 

STANKd & COMPANY 
5097 Archer Avė. 
'tel. Lafayettte 6036

Lake. Mainysiu ant privatiško na
mo. P. Vaičaitis. Lafayette 60.36.

M r. Scherer
H. J. COLEMAN AND CO.

4705 S. State St.
Drexel 1800.

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

EKSTRA SPECIALI S 
BARGENAS

2 Flatų namas, 50x125 lotas, 5-6 
kambarių, 2 karų mūrinis garažas, 
karštu vandeniu šildomas, 1 blokas

tiktai $1,000 cash, išmokėjimais.
šaukit

M R. SVVEENEY,
i Tel. Saginaw 7901.

6 KAMBARIŲ BEVERLY hun- 
galow? didelis lotas, tai k ta i $8700, 
Savininkas Beverly 7330.

. t —«—, i . _ —Karsiu vanueniu bhuoiiiun, i unmns
i T ofea I nuo 69 SL ir Ashland Avė., $13,000,

PARDAVIMUI Public Meat Mar- 
ket ir grosemė. Cash biznis, pigiai, 
prašome pasiskubinti, nepraleiskite 
progos. 2409 W. 47 St.

PARDAVIMUI soft drink parloris, 
geroj apielinkėj, geras biznis, 6133 
\Ventworth Avė.

PARDAVIMUI pekarnė, netoli 
nuo Wilkes Barre, Pa. čia apgy
venta tūkstančiais lietuvių šeimy
nų, o lietuviška pekarnė tik viena. 
Proga apsukriam vyrui uždirbti pi
nigų. Del daugiau informacijų 
kreipkitės asmeniškai ar per laišką. 
C. S., 60 Lincoln st., Excter Boro, 
Pa.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė. Turiu du bizniu, negaliu vie
na apsidirbti. Biznis geras ir pel
ningas, parduosiu ant išmokėjimo 
arba mainysiu į mažų namų. Ran
dasi geroj apielinkėj. Nemokantį 
pamokysiu. 2624 W. 60 St. Lafa
yette 5351. Hemlock 1340.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
notion krautuvė, gera, pelninga vie
ta, labai pigiai, 2755 W. 38 St.

PARSIDUODA restaurantas arba 
priimsiu partnerį Geras biznis. Ge
roj transportacijoj. Priežastį patir
si! ant vietos. 6909 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI BARBERNĖ.
802 W. 78th St.

PARDAVIMUI beauty shop par- 
lor. Parduosiu labai pigiai. 2 lubos. 
3138 So. Halsted St.

SOFT DRINK parloras pardavi
mui, geras bargenas, 1928 metų lais- 
nis. 842 W. 59 St.

GREITAM pardavimud dry good 
krautuvė nebrangiai — noriu greit 
apleisti miestą. 1978 Canalport Avė.

PARSIDUODA mažas groserukas, 
saldainių ir tabokos krautuvė, neto
li car-barn, 4 kambariai pagyveni
mui, beismantas su visais patogu
mais, pigiai. 2139 W. 24th St.

PARDAVIMUI bučemės fixtures 
vertės $900, tik už $350. 6237 South 
Francisco Avė.

KENDŽIŲ Štoriukas ir grosemė 
parsiduoda pigiai. Geriausia vieta 
daryti visaip pinigą. Atsišaukit, 627 
W. 14 St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namų į farma lotą, biznį 
ar kitą, 2031 W. 35 St. Tel. Lafavtte 
0909.

NAUDOKITĖS PROGA
Nes «esui farmeris, nemoku biznio 

varyti, turi bizniavą namą su gro
semę. Mainysiu ant bile ko, 
ką turit nepaisant apielirtkės.

Agentams komišinas.
2122 West 18 St

&T>D&
2822 Emerald Avė.
Tel. Michigan 0879

kas

DIDELIS bargenas, turiu parduoti 
tuojau, dėl užbaigimo reikalų, dvigu- 
bas namas 11 apt garu šildomas, 
prieš Douglas parka.

1217-21 So. Califomia Avė.
Phone Mr. Neel, Haymarket 3000

BARGENAS, 6 flatų mūrinis 
inas, po 6 kambarius kiekvienas, 
čium ir furnas šildomas, 2 karų 
ražas, 50 zpėdų kampinis lotas, $255 
mėnesinių įplaukų, viskas išrenduota, 
kaina tik $27,000, savininkas, 

5542 So. Aberdeen, 
Ist flat.

na- 
pe- 
ga-

bungalows budayotojo 
lengvais išmokėjimais.

NAUJI 
kainomis, 
5616 Grace St. Kild. 3695.

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

DIDELIS BARGENAS 
Brighton Parke

6 KAMBARIŲ namas, yra sudėti 
visi reikalingi įtaisymai ir apmokėti, 
taipgi vėliausios mados fikčeriai. *4 
bloko nuo Archer ir Kedzie gatve
karių, 1 blokas nuo mokyklos. Savi
ninkas parduoda labai pigiai — už 
$5,000 ir ant lengvų išmokėsimų.

Del platesnių informacijų kriepki- 
tės pas
J. N. Zewert and Co. 

4377 Archer Avė.

GERAS INVESTMENTAS 
Pardavimui naujas mūrinis namas 

tų arti Halsted ir 79th, parduosiu 
arba mainysiu bile | 1?(> kaipo dalį 
kėjirno. VVALTEH J. PAUL. 0001 
We»torn Avė.. Tel. Kepublic 4170.

n fla- 
plKiai.
Innio- 
South

PARDAVIMUI didelis mūrinis na
mas ir krautuvė ir flatai, Milwau- 
kee, netoli Ix)gan blvd. Geras dėl 
bile kokio biznio. Tuoj galit kraus
tytis, bargenas, $25,000, cash $7,000.

Savininkas
Tel. Keyatone 2044 arba 4465

7 KAMBARIŲ FRONTAS MURO 
KAINA $6,540

Visas plieno konstrukcijos, 2 auk
štų, tile vana, įmūryta vana, pentrė, 
3 miegruimiai, ugnavietč, ekstra toi- 
letas, aržuolo grindys, furnas, pas
tatytas ant jūsų loto lengvomis są
lygomis. Apžiurėkit namus,

8 So. Deaybom, 
Room 701, 

Central 2364

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

GRAŽUS 2 flatų namas prie 7012 
S. Artesion Avė. 6-G kambarių, karš
ti? vandeniu šildomas, namas 1 me
tų senumo, turiu parduoti, kaina 
$19,000, įmokėti $1200, kitus $125, 
įskaitant nuošimčius. Savininkas 
7012 S. Artesian Avė. 2 lubos, arba 
Prospect 1177, po 6 vakare. Taipgi 
5 kambarių medinė cottage, kaina 
$3000, įmokėti $500.

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

TIKTAI sausio mėnesyj — 25% 
pigiau namų ir kaminų taisymo ir 
pleisteriavimo. Veikit tuojau. Phone 
VVellington 7473.

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

’.ijų kreipkitės
6409 So. Kedzie Avenue

3% PIGIAU ŠIĄ SAVAITĘ
8 FLATŲ namas, 5-6 kambarių, 

garu šildomas, 2^ bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10.000, $50 į 
mėnesi, rendos $510 į mėnesį.

2 flatų mūrinis, 6-6 kambariu, 
karštu vandeniu šildomas, garažas, 2 
blokai iki 63 St. ir Halsted St $8,000 
cash, $100 i mėnesį, rendų $125 į 
mėnesį, savininkas. Radcliffe 2520. 
7519 So. Halsted St.

2 FLATŲ. 6-0 kambarių, miegojimui por
ėtai. nu Htikiaia. karAtu vandeniu AUdoman, 2 
karų garažas, lotas 33x126. Artesian, netoli 
Dcvon, kaina $1(1.000. Tiktai biakį įmokėti, 
kitus lengvais išmokėjimais. Puikus barte- 
genas. T. H. Evans, 7100 N. Western Avė. 
Uogera Park 2787.

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiurėkit 
prie 6647 So. Talman Avė. šaukit 
savininką, Rainbow Electric, Hyde 
Park 2976.

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
bungalow, $7500. Galit pamatyti 
prie 1621 So. 56 Avė. Cicero. Netoli 
nuo 12 St. karų ir Douglas Park 
elevatorio. Cash reikia $2000.

Atsišaukit
ED. DUBSKY, 

2135 So. 56 Avė.

PARDAVIMUI 15 apt. namas, N. 
W. kampas 80 St. ir Paulina. Mai
nysiu. Agentų nereikia. Phone Be- 
verly 9510.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nė bungalow su miegamais porčiais, 
Moderniška. Greitam pardavimui, 
extra bargenas dėl ligos šeimynoj. 
6236 So. Rockwell St.


