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Meksika aeroplanais 
kovos banditus

Šanchajuj komunin i Socialistai parodė 
tai vėl ėmę bruzdėti

(įueretare karo vyriausybė už
darė bažnyčias, kurias k len
kaiti maištininkai laikė susi
rinkimų vietomis

Del tos priežasties mieste ir 
apielinkėj paskelbta 
rintas karo stovis

dujia komunistams
43 žmonės prigėrė 

laivui paskendus

sustipę Y. Jaunųjų Socialistų kon-
Nelaimė įvyko dėl įvykusio lai

ve gazolino tanko sprogimo

Organizuotas darbas 
prieš inžonkšenus

Britų parlamentas 
vėl atidarytas

Liepojos Romnų ge 
ležinkelis near

domas

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 7.
Dalyvauti kampanijoje prieš 

maištininkų bandas, kurios pra
eitą sekmadienį puolė Salaman- 
cą ir Coloną, į Guanajuato ir 
Ųueretaro valstijas siunčiami 
karo aeroplanai.

Tuo tarpu prieš maištininkus 
operuoja iš Irapuato mobilizuo
tas stiprus raitelių būrys, gene
rolui Cavillo, Guanajuato vals
tijos kariuomenės vadui vado
vaujant.

Kadangi susekta, jogei Que- 
relaro mieste klerikalai vartoja 
bažnyčias sąmokslininkų susi
rinkimų vietomis, įgulos vadas, 
Dulk. Fraua. įsakė visas baž-

LONDONAS, vas. 7. —Ex- 
hange Telegrapho pranešimas 
š Šanchajaus, Kinuose, sako,

tų bruzdėjimo Šanchajaus 
niečių mieste ir apielinkėj, karo 
stovis tapęs sustiprintas.

Kaip lenkų kapitonas 
nukovė 4 plėšikus

vencija griežtai atmetė ko
munistų piršlybas dėl “vieny
bės ir bendro fronto”

vas. 7. —

ki-|Cialist Leaguc — Jaunųjų Soci- 
Lygos - - konvencija, 
Rand Scliool rūmuose, 
kad socialistai griežtai 
turėti ką nors bendra

Indo-Ki- 
upėj

Nakvynėn priimti žmogžudos 
paskerdė penkis šeimos na
rius

alistu
laikoma
parodė,
atsisako
su komunistais.

Communist Young Worker’s
Leaguc buvo atsiuntus konven- 
cijon savo atstovus, kurie pra
šėsi, kad jiems leistų kalbėti

IIANOI, Francuzų 
na i, vas. 7. — Mekongo 
paskendo pašto laivas Trenti- 
nian ir keturiasdešimt trys 
žmonės prigėrė, jų tarpe ketu
riasdešimt kiniečių ir trys Iran- 
euzų valdininkai.

Laivas paskendo dėl įvykusio 
jame gazolino tanko sprogimo. 
Tūli pasažieriai ir laivo įgulos 
žmonės buvo sužeisti.

Unijų atstovai tariasi reikalau
ti, kad kongresas 
užgintų teismų 
prieš streikininkus

įstatymu 
drausmes

LONDONAS, vas. 7. —Britų 
parlamentas šiandie, kaip pa
prastai, su didele pompa, buvo 
karaliaus Jurgio vėl atidarytas.

nvcias uždaryti.
Klerikalų maištininkai pra

dėjo veikti ypač Michaocano, 
Jalisco ir C.olimos valstijose. 
Del to tų sričių gyventojai kon
centruojami didesniuose mies
tuose, idant federalinės jėgos 
galėtų sėkmingiau gaudyti mai-

Du nelaimingi jvykiai 
Europos teatruose

Londone, vaidinant, aktorius 
mažne pasikorė; Belgrade o- 
peros dainininkė durklu pri
smeigta

VARŠAVA, vas. 7. — Iš Lvo
vo praneša apie šitokį atsitiki
mą.

J Elodovo miestą, netoli nuo 
Lvovo, automobiliu atvyko ke- 
T’ui gerai apsitaisę ir inteligen
tiškai atrodą vyrai. Sustoję pas 
dvarininką kapitoną Bilinskį, 
jie pasiprašė nakvynės, nes jų 
automobilis esąs sugedęs, o jau 
buvo vakaras.

Kapitonas Bilinskis du jų pri
ėmė, kitiem dviem patarė vyk
ti pas netoliese gyvenusius kai
mynus.

Naktį kapitonas »buvo savo 
svečių pažadintas. Jie pareika- 
avo iš jo pinigų. Prasidėjo 

va, ir abudu puolikai buvo 
šauti.

Bijodamas, kad kas blogo 
nitų atsitikę kaimynams,
inskis sėdo ant arklio ’’r nulė
kė ten. Bet jau buvo per vėlu: 
iis rado visą šeimą išžudytą — 
šeimininką, jo žmoną ir tris 
dukteris. Grįžus jam namo, ne
trukus pasirodė ir kiti du plė
šikai. Kapitonas buvo prisiren
gęs, ir abudu juos nušovė.

dėl bendro fronto prieš gresian
tį karo pavojų.”

Jaunųjų Socialistų konvenci
ja tečiau kaip vienu balsu at
metė komunistų piršlių prašy
mą ir atsisakė leisti jiems kal
bėti.

Konvencija priėmė keletą re
zoliucijų — prieš kareivybės 
lavinimą mokyklose, prieš vai
kų darbą, prieš skautų orga
nizacijas, prieš Jungtinių Vals
tybių intervenciją Nikaragvoj 
etc. Priimta taipjau rezoliucija, 
raginanti VVashįngtono valdžią 
pripažinti sovietų Rusiją.

Austrija reikalauja 
Vengrus išprašyt

Taipjau grąžinti emigrantą, 
Vengrų žandarų suimtą Aus
trijos teritorijoje

vas.

vakar perėję sieną atvyko į Au
strų anglies kasyklas Ritzinge, 
suėmė vieną angliakasį Paulą 
Rathą, Vengrijos emigrantą, 
sukaustė rankas grandiniu ir

ko-
nu-

ne-
Bi-

Meksikoje išsprogdinta 
Kristaus stovykla

Austrijos vyriausybė tuo la
bai pasipiktino. Ji tuojau pa
reikalavo, kad Vengrijos valdžia 
atsiprašytų ir grąžintų nelaisvi.

WASI1INGTONAS, 
Amerikos Darbo 
prezidentas, Wm. Green’o, pa
kvietimu šiandie įvyko organi
zuotų darbininkų vadų pasitari
mas dėl kovos su indžionkše- 
nais, kuriuos teismai duoda 
samdytojams prieš darbininkus 
streikų metu. Konferencijoj da
lyvavo kiekvienos internaciona
linės ir nacionalinės unijos at
stovai.

Kaip girdėt, organizuotas dar
bas visų pirmą ragins kongre
są priimti federalinį įstatymą, 
kuriuo teismų 
prieš darbininkus 
tų užginta.

Kongreso narys 
jau yra panašų
jektą pateikęs ir senato komi
sija svarstys jį šį trečiadienį 

atstovų 
pa-

vas. 7. — 
Federacijos

indžionkšenų 
davimas bu?

Shipstead 
įstatymo pro-

[šiandie]. Darbininkų 
konferencija veikiausiai 
skirs savo delegaciją, kuri 
įstatymo sumanymą renis 
nato komisijoje.

Kiek didieji Amerikos 
miestai išleidžia mo

kykloms

Tariama caro duktė 
Anastazija atvyko j 

Ameriką

NEVV YORKAS, vas. 7.
Laivu Berengarija, kurio lau
kiama šiandie atplaukiant j 
New Yorką, j Jungtines Valsty- 
1m*s atvyks misteringa “madam 
Čaikovskaja”, kuri sakosi, ir 
kaip kai kurie žmonės tvirtina, 
esanti didkunigaikštytė Anas
tazija Nikolajevna, vienintelė 
gyva išlikusi buvusio rusų caro 
Nikalojaus duktė. Ji atvyksta 
čia i svečius pas Mrs. VVilliam 
B. Leeds,k buvusią Graikijos

Negras veda baltą mer 
giną, nepaiso baltųjų 

grūmojimų

Kauno “Lietuva” rašo:
.Musų spaudoj jau buvo ra

šyta apie “Latvis” žinią, busią 
Lietuvos įstaigos įsakiusios nu
ardyti Liepojos Romnų geležin
kelį. Dėdamas šią žinią, laik
raštis priduria, kad toks Lietu
vos elgesys sukėlęs Liepojoj 
lidelio pasipiktinimo. Taip pat 
‘Socialdemokratas” pakartojo 

sakytą žinią įdėjęs dar grasini
mus Lietuvai imtis represijų 
prieš musų prekių išvežimą 
Latvijon. Dabar gauta žinių, 
kad Latvijos pasiuntinys įteik
siąs (pasak “Jaunakas Žinąs”, 
au net įteikęs' Lietuvos vy

riausybei net protesto notą.
Informacijos tikslais musų 

endradarbis buvo nuvykęs j 
geležinkelių valdybą sužinoti, 
ir I^atvijoj tiek triukšmo sukė- 
ęs geležinkelis tikrai yra ar
domas. Gautas atsakymas, kad 
lieko panašaus nėra. Speciali- 
iė Liepojos Romnų geležinkelio 
aka eina nuo

Jaižunų. šitas ruožas nėra nei 
kiek paliestas.
nentu, Jtai tik su Lenkija bus 
ųalima atnaujint geležinkelių 
.usisiekmas, ši linija gali pra- 
lėti veikti. Matyti, latvių infor- 
nacija apie geležinkelio ardy- 
na remiasi klaidingomis žinio
mis.

Kaišiadorių ikiL

LONDONAS, vas. 7. —Dvie
jų Europos sostinių teatruose 
vakar buvo du nelaimingi atsi
tikimai, kurių vienas vos nepa
sibaigė aktoriaus mirtimi.

Londone, Garrick teatre, vai
dinant veikalu “Skardiniai die
vai”, kuriame yra korimo sce
na, pei‘ neatsargumą aktorius 
\Valter Sondes vos ištikrųjų ne- 
pasikorė, pakibęs ant virvės. 
Kai jį išpainiojo iš kartuvių, jis 
buvo be sąmonės. Tik didelėmis 
gydytojų pastangomis pavyko 
jis atgaivinti.

Antras incidentas ivvko Bel
grade, Jugoslavijoje. Operoje 
Jautos Teatre, primadonai Zla- 
tai Gavėtai dainuojant scenoje 
kur vienas tarnų meta į ją 
durklą, gramėzdiškai mestas 
durklas prismeigė dainininkės

Suėmė 5 imigrantus, 
bet jie pabėgo

EI PASO, Tex., vaj;. 7.
Penki svetimšaliai, kurie ban
dė iš Meksikos įeiti į Jungtines 
Valstybes, bet buvo imigracijos 
vyriausybės suimti deportavi
mui, ištruko iš jos nagų. Jie 
nuveikė pastatytą juos daboti 
sargybą, surišo ją su sudrasky
ta paklode ir pabėgo.

žiūrint baisaus skausmo, artis
tė baigė dainuot savo ariją, ir 

uždanga buvo nuleista ir 
koja paliuosuota, daininin- 

nualpo dėl kraujo nubėgi-

Britų aviatorius mažu 
aeroplanu skrenda j 

Australiją

jos

mo.

Žada balso teisę anglų 
moterims 21 metų amž.

CROYDON, Anglija, vas. 7.
Britų aviatorius Bert Hink- 

ler skrenda mažiuku aeroplanu 
j Australiją. Jis išskrido iš čia 
šiandie, tikėdamas pirmą susto
jimą padaryti Romoj.

Praeitą lapkričio mėnesį Hin- 
klcr ir kap.

LONDONAS, vas. 7. — Vi
daus reikalų ministeris Joyn- 
son-IIicks pareiškė, kad netru
kus busiąs pasiūlytas parlamen
tui įstatymo projektą^, kuriuo 
suteikiama balso teisė mote
rims, sukakusioms 21 metus 
amžiaus. Dabar balsavimo teisę 
turi lik 30 metų amžiaus mote-

ją, bet buvo 
Ii I/enk i joj.

Macintosh bandė 
nuskristi į Indi- 
priversti nusileis-

Mažesnio formato po
pierinius pinigus gau

sime apie metų galą

Naujas Graikijos kabi
netas sudarytas

Ministeris pirmininkas Zaimis, 
kurio kabinetas praeitą savaitę 
atsistatydino, nesusitaikydamas 
dėl kelių statybos kontraktų, 
sudarė naują kabinetą. Nauja- 
sai kabinetas nutarė kelių sta
tybos klausimą pavesti atstovų 
butui.

WASHINGTONAS, vas. 7.— 
Iždo Sekretorius-asistentas 
šiandie pranešė atstovų buto 
komisijai, kad naujieji, mažes
nio formato, popieriniai pini
gai bus išleisti dar prieš šių 
metų pabaigą.

Sudegė fabrikas
SOUTH BEL01T, III., vas. 7.
Gaisras sunaikino čia Dupke 

Paint Products Manufacturing 
kompanijos įmonę, 
siekia $75,000.

Nuostoliai

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
7. —Iš Siloa, Guanajuato vals
tijoj, praneša, kad dinamitu ta
pus išsprogdinta Kristaus sto- 
vyla, stovėjusi kalne netoli nuo 
Siloa. Kaltę dėl jos išsprogdini
mo katalikai verčia katalikybės 
priešams.

[Bet kažin, ar nebus tai dar
bas pačių klerikalų, norinčių 
tuo budu išprovokuoti tamsiąją 
liaudį prieš esamąją valdžią, 
prieš kurią jie veda atkaklią ko
vą, nevengdami nė jokių prie
monių.]

Užpuolė karo sandėlius
Vilniuje

Amerikos nacionalinių 
bankų resursai

VARŠAVA, sausio 16. (El
ta“.— “Iliustnnvany Kurjer (’o- 
dzienny’L praneša apie šiomis 
dienomis darytą pasikėsinimą 
užpulti karo sandėlius Vilniuj. 
Sargybinis, pastebėjęs naktį du 
žmones, slinkusius prie vieno 
sandėlių trobesių, , sušuko 
“stok”, tačiau nežinomieji krito 
ant ženės ir pradėjo šaudyti. 
Viena kulka kareiviui pataikė 
į koją. [ šūvius ir sužeisto ka
reivio šauksmus atsiljepė kitos 
sargybos* ir pradėjo užpuolikus 
vytis, bet dėl nakties tamsumos 
jie suimti nepavykę.

WASiriNGTONAS, vas. 7.— 
Prekybos Departamento prane
šimu, Jungtinių Valstybių mies
tai šiandie viešosioms mokyk
loms išleidžia daugiau kaip vie
ną trečdali visų savo išlaidų. 
250 miestų, turinčių po dau
giau kaip 30,000 gyventojų, 
1925 metais viešosioms mokyk
loms išleido bendrai $007,059, 
853, arba 37 nuoš. bendrų visų 
tų miestų išlaidų.

ROGKVILLE, Conn., vas. 7. 
— Jaunas negras, Clarence 
Keliem, susižiedavo sU balta 
mergina, Beatriče Fuller, 19 me
tų amžiaus, gryna janke. Pas
klidus žiniai apie tai, Keliem 
gavo grumojamų laiškų ir įspė
jimų telefonu, o ku-klux-kla- 
niečiai praeitą naktį kalvoje, 
netoli nuo negro namų, kaip 
įspėjimą, uždegė kryžių.

To neveizint ir Keliem ir jo 
baltoji mergina, nepabojo jokių 
gąsdinimų ir šiandie įvyko jų 
vestuvės.

Kiekvienu mo-

Keista tiktai, kode! latviai iš 
jepatikrintos informacijos da- 
o tokias rimtas išvadas, kaip, 
•ntai, represijas prieš Lietuvos 
ksportą, iššaukimą ekonomi

niam karui ir tt.

Lenkų šnipų byla
GAISRAS DIRVIŠKIUOSE

PASMAUGĖ SAVO KŪDIKĮ

WASHINGTONAS, vas. 7.— 
Oficialėmis žiniomis, Jungtinių 
Valstybių nacionalinių bankų 
icsursai 1927 m. gruodžio 31 
dieną bendrai siekė $28,164,- 
219,000, arba $950,395,000 dau
giau nei tą. pačią dieną 1926 
metų.

GELEŽINKELIŲ VALDYBOS 
PAJAMOS PER GRUODŽIO 

MĖNESĮ

CLEVELAND, Ohio, vas. 7. 
— Moteriškė Eleanora Presley, 
32 metų amžiaus, policijos su- 
i nta, oris pažino pasmaugusi 
savo trijų savaičių kūdiki. Ji 
sakosi j <»y aštuonerius metus 
kentėjus vargę ir skurdą ir ne
norėjus, kad vaikas taipjau; 
skurstų.

Dirviškių k. įSmalvų vai. Eže- 
lėnų apskr. Antanas Glušako- 
vas vakare ėjo su žibintu klo
jimam Ten bebūnant, žibintas 
kaž kaip apvirto ir uždegė šali
mais gulėjusius šiaudus. Lieps
na apėmė visą Ikojimą ir tvąr- 
tus, kurie buvo įm> tuo pačiu 
stogu. Sudegė: kumelė, ketu
rios karvės, telyčia, keturios 
avys ir visi javai.

Vienas nuteistas mirti, kitas— 
iki gyvos galvos kalėjimo ir 
trečias — 15 metų kalėjimo.

Du studentai užmušti,
4 sužeisti

ITHACA, N. Y., vas. 7. — 
Praeitą naktį automobilių koli
zijoj buvo du Cornell Universi
teto studentai užmušti, o ketu
ri kiti pavojingai sužeisti. Už
mušti buvo L. Franz ir R. 
Courson, abudu iš Wulliamsport, 
Pa. Nelaimė atsitiko apie mylią 
j pietus nuo šio miesto.

KAUNAS. — Geležinkelių 
valdyba per gruodžio mėn. tu
rėjo 2,880,000 • litų pajamų. Iš 
jų platiesiems geležinkeliams 
tenka 2,640,000 J i tų ir siaurie
siems 210,000. litų.

Be to, už įvairius krovinius 
pervežimus hargan, geležinke
lių valdyba turi gauti 240,000 
itų. Tuo budu per gruodžio m. 
1927 m. Lietuvos geležinkeliai 
davė 3,300,000 litų pajamų.

Ispanijoj rado senovės 
romėnų teatrą

MER1DA, Ispanija, vas. 7.— 
Darant kasinėjimus pietų va
karų Meridos daly atkasta, vi
sai gerai dar išsilaikęs senovės 
romėnų amfiteatras, kuriame 
galėdavo tilpti daugiau kaip 
5,380 žmonių.

Acosta planuoja skristi 
į Romą

Rašytoja De Jeans nusižudė
DOVER, Ohio, vas. 7. — Va

tai’ čia nusižudė, paleisdama 
sau kulipką į galvą, Mrs. Eliza- 
>eth De Jeans, rašytoja . pasa- 
sakojimų žurnalams.

Naujas bibliografijos 
žurnalas

TRYS MOTERYS PRIGĖRĖ 
AUTOMOBILIUI NUGRIMZ

DUS PO LEDU

OAKLAND, Me., vas. 7. — 
Trys moterys prigėrė Messalo- 
neskee ežere ledui įlužus ir jų 
automobiliui nugrimzdus. Vy
ras, kuris šoferiavo, 
išsigelbėti.

sugebėjo

Mirė nuo žiovulio

KAUNAS, sausio 17. Ka
riuomenės teismo sesija, sausio 

12 14 d. Ukmergėje nagrinė
jo keletą bylų, tarp jų ir kelių 
’enkų šnipų bylą.

Kariuomenės teismas išna
grinėjęs kaltinamąją medžiagą, 
kurioj pakankamai buvo įrody
ta lenkų šnipų žalinga# veiki
mas Lietuvos valstybei, nuteisė 
šnipą Juozą Domeiką (kuris 
dangstėsi Pancerka slapyvarde) 
mirties bausmę sušaudant, šni- 
)ą Vilkevičių — sunkiųjų dar

bų kalėjiman iki gyvos galvos 
ir Antaną Suchockį 15 metų 
unkiųjų darbų kalėjimo.
Kaltinamieji: Bukėnas, Dai- 

idėnas, šazevičius Kazys, ša- 
jevičius Pranas ir Kamsiukas 
išteisinti.

BBIDGEPORT, Conn., vas. 7. 
— Lakūnas Bert Acosta pla
nuoja ateinant; gegužes mėne
sį skristi iš Amerikos į Romą. 
Jis vartos Fokkero aeroplaną 
su trimis motorais.

Negrei šokikei siūlo $10,000 
mėnesiui

VIENA, Austrija, vas. 7. — 
Josephine Baker, Amerikos ne
grė šokėja, kviečiama į Buda
peštą šokti. Jai siūloma $10,000 
mėnesiui. Austrų sostines teat
ruose jai neleido šokti.

įORH
Chicagai ir apielinkei Tedera- 

inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedrėja; truputį 
stiprokas, daugiausiai 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 43° ir 50® F.

šiandie saulė teka 6:56, lei
džiasi 5:12. Mėnuo teka 8:02 
vakaro.

šalčiau;
žiemių

buvo

“Bibliografijos žinios”
KAUNAS. — Lietuvos bib

liografijos institutas, vasario 
mėn. pradeda leisti bibliografi
jos žurnalą — “Bibliografijos 
žinios”, kuriame bus spausdi
nama visa einamoji bibliograff- 
ja, svarbesniųjų žurnalų biblio
grafija, trum;>os recenzijos ir 
straipsniai apie knygą ir bib
liotekas. žurnalą redaguoti pa
siėmė prof. Vaclovas Biržiška, 
leidėjas — kopėyatyvas—“Spau
dos Fondas.’’

Apiplėšė banką
GOOD THUNDER, Minn., 

vas. 7. — Trys kaukėti banditai 
puolė Good Thunder State ban
ką ir išsigabeno tarp $4,000 ir 
$5,000 pinigais.

UOKSE GAVĘ, Ky., vas. 7.— 
Vietos gyventojas J. McFar- 
land mirė dėl to, kad išsižiojęs 
nusižiovauti nebegalėjo daugiau 
žandų suverti .

MONTGOMERY, Ala., vas. 7. 
— Del stipraus lietaus, francu- 
zų aviatoriai Dieudonne ir 
Lebrix skridimą iš čia į Wash- 
ingtoną atidėjo rytdienai.

Praus Laisvės stovylą
NEW YORKAS, vas. 7. — 

Karo Departamentas įsakė nu
prausti Laisvės stovylą Nevv 
Yorko uoste. Nuo laiko, kai 
prieš keturiasdešimt dvejus me
tus ji buvo pastatyta, dar 
pirmą kartą bus nuprausta.

r

“Naujieną” Kon 

testas Eina

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosžmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

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 kuodi- 
džiausiąs dovanas.
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Dar apie mėsos pa 
kavimo industriją
Jau buvo rašyta apie mūsos 

pakavimo industrijos išsivys
tymą, kiaulių skerdimo ir pa
kavimo budus ir valdžios prie
žiūrą. Dabar trumpai pažy
mėsime kitų gyvulių skerdimą 
ir jų mėsų pakavimo budus.

Mėsos industrijoj sekama 
trys mėsos sūdymo budai. Pir
mas yra saldaus rauginimo bū
das, sulig kurio mėsą įdeda į 
didelius, vandens neperlei- 
džiančius, kubilus, į kuriuos į- 
pila mišinį sūdyto vandens, 
cukraus, ar kurio kito panašaus 
saldaus daikto ir mažą dalelę 
azotrugšties druskos (nitrate), 
arba “nitrate of soda“. Sūdy
mo kambaris laikomas vienodoj 
temperatūroj, tarpe 36 ir 40 
laipsnių. šitas būdas vartoja
mas, maždaug, sūdyti kumpius, 
pečių šmotus ir vidutinio svo
rio pilvus. Sūdymas ima nuo 
20 iki 75 dienų, tas priguli nuo 
kiek mėsa sveria ir kokio stip 
rūmo reikalaujama.

Antras procesas yra sausos 
druskos procesas, fcuris varto 
jamas sunkensnėms, ir ne taip 
daug vartojamoms, mėsoms 
Druską deda mėsos tarpais, kas 
išdžiovina ir sukietina mėsą.

Trečias būdas vadinamas sau
sas būdas, kuris vartojamai 
lašiniams ir kitoms mėsoms 
kurios reikalauja stiprų sūdy
mą. Mėsa supakuojama į ku
bilus labai drūčiai. Apibarsty-. 
ta druska, cukrum ir azotrugš 
te druska (nitrate), arba sa 
lietruota rūgšties druska (nit 
rite), šituo bodu, mėsa save 
skystimu sudosi.

Druska tinkamai užlaiko mė 
są ir neduoda sugesti. Cukrus 
sunaikina druskos priešingai 
ypatybes; azotrugštė druską 
arba salietruota rūgšties drus , 
ka neduoda mėsos spalvai mai 
nytis ir turi kitas svarbia 
ypatybes.

Mėsos rūkymas seka sudy 
ma. Kieto medžio durnai ne 
tik prisideda prie mėsos sko 
nio, bet suteikia gražią rud.' 
spalvą ir toliaus prezervuoj; 
mėsą. Beveik 80 nuošimtis vi 
sos sūdytos kiaulienos yra ru 
kyta.

Taukų gaminimas yra kitai 
svarbus pakavimo industrijo 
darbas. Taukams, kiaulės tau 
kai vartojami. Taip vadinam 
“leaf“ taukai padaro geriau 
sius taukus. Yra keli tauki 
spirginimo budai, bet neuž 
dengto katilo ir garo spaudi 
mo budai yra paprasčiausi. Iš 
spirginus prašalina mėsos ma 
žučius šmotelius nuo taukų 
Procesas susideda iš virinimo 
persunkimo ir atšaldymo.

Kuomet taukai išspirginti, Ii 
kę spirgučiai vartojami gyvu 
lių ir naminių paukščių paša 
rui.

Galvijų pjovimas, kaip pir- 
miaus buvo rašyta, nors pana 
šus mažų gyvulių plovimui, be' 
žymiai kitoniškas, negu kiau 
lių skerdimas.

Galvijus nuveža ant pat vir
šaus pakaimės, suvaro j siau 
rus gardus, kur sunkiu kujv 
galvon muša. Po to pakeli! 
užpakalinėmis kojomis pasker 
dimui. Tad nupjauna galvą ii 
nuplauna peržiūrėjimui. Kiek l 
vieno gyvulio dalys laikomos 
tvarkoj, kol peržiūrėjimas už 
si baigia.

Galvą nuplovus, gyvulį nu 
leižia ant grindų, nupiaum 
kojas ir nulupa odą nuo šonų 
Gyvulį tada vėl pakelia nu< 
grindų, išima vidurius ir pa
lieka juos peržiūrėjimui.

Po to visą odą nulupa ir gy 
vulį ilgu kapotoji: perskeli? 
per pečius iki kaklo. Perskel 
tos dalys važiuoja mažu kariu 
ku kitam nuplovimui ir toles 
niam peržiūrėjimui. Vėliauf 
siunčia vėsintojui, kur vėsina 
ma nuo 24 iki 36 valandų. Vi
sas procesas trunka mažiaus- 
kaip valandą laiko.

Mėsos peržiūrėjimas ■
Peržiūrėjimas mėsos yra la

bai svarbi pakavimo procedūra. 
Jeigu pakuotojai veda tarp- 
valstijų biznį, peržiūrėjimas 
atliekama valdžios inspektorių, 
po priežiūra Su v. Valstijų žem
dirbystės Departamento Gyvu
lių Industrijos Biuro, šie in
spektoriai yra gerai išsilavinę 
ir jų peržiūrėjimas yra kuoaš- 
triausias. Kuoniet visos gy
vulio dalys lieka peržiūrėtos, 
mažas purpurinis ženklelis su 
numeru uždedamas ant gyvu
lio. šitas ženklelis skaito “U. S. 
Insp’d & Passed”. Įstaigos 
oficiališkas numeris, valdžios 
duotas tai įstaigai, taipgi ūž
ėdamas ant gyvulio. Tas per

žiūrėjimas yra taip puikiai at
liekama, kad net daugelis sve
timų šalių leidžia įgabenti 
Amerikos mėsą be tolesnio per
žiūrėjimo.

Šitas peržiūrėjimas atlieka
mas tik tose įstaigose, kurios 
/ėda tarpvalstijinę prekybą. 
Kitų pakuotojų mėsa yra per- 
Žiurima valstijų, miestų arba 
privatiškų inspektorių, kurių 
darbas panašus į valdžios in
spektorių darbą.

Briediniai produktai
Beveik visi yra apsipažinę 

su šios industrijos priediniais 
produktais, tarpe kurių svar- 
oiausi yra kailiai, klijai, kau
kai ir trąšos. Yra apie 140 
produktų, kuriuos galima va
dinti šios industrijos priedi
niais produktais. Daugelis iš 
jų yra labai svarbus žmonijai 
*r keli, kaip tai “insulin” ir 
‘pepsin” labai plačiai vartoj a- 

*ni gydytojų ir chirurgų.
Beveik visa mėsa produktuo- 

jama Su v. Valstijose, apart tos, 
Kuri lieka eksportuota, ar 
gaminta ant ūkių, tampa par
duota smulkių (retail) mėsos 
pardavinėtojų, kurie perka tie
siog nuo pakuotojo arba parda'-Į 
/ėjo urmu (wholesaler). Pa- 
.uotojas išdalina mėsą iš pa
avimo įstaigos arba iš savo 

skyrių automobilių trekais, va
gonais, geležinkeliais ir t.t., 
*rba gera karų kelio sistema. 
karų kelio sistema patarnau- 
a pirkėjams, kurie labai toli 
.yvena nuo įstaigų ir skyrių, 
ie keliai randasi netoli gelc- 
nkelių linijų. Ir kiekvienam, 

aiestui pristatoma kiek jami 
eikalinga mėsos. Tokiu budu, 
rkėjai gauna šviežios mėsos 

įbai tankiai, kartais net sykį 
dieną ir paprastai du syk i 

avaitę.
Del rimtos konkurencijos, 

tiri randasi mūsos industrijoj 
arpe mėsos pakuotojų ir smul
kų pardavėjų pelnas labai ma- 
as. Su v. Valstijų žemdirbys- 
»s Departamento tyrinėjimas, 
estas 1925 ir 1926 m., parodo, 
.ad paprastas pelnas smulkaus 
retail) pardavėjo yra mažiau 
;aip trys centai iš kiek- 
ieno dolerio, arba nedaugiau 
aip centas už svarą. Rapor- 
as Suv. Vai. žemdirbystės De- 
>artamento Packers ir Stock- 
ards Administration praneša, 

;ad 1925 m., 514 pakavimo į- 
taigų paprastas pelnas yra 

1.6999 centai iš kiekvieno do- 
erio.

Mėsos vieta valgyje
Per amžius mėsa sudarė 

svarbią dalį žmoguas maisto. 
Labai daug žmonių vartojo tik 
■nesą ir gyvulių produktus. 
Valgių žinovai pripažysta mė- 
;os svarbumą valgyje. Yra 
tunui naudinga dėl jos riebu
lio, geležies, fosforo, ir vita
minų. Tyrinėjimas rodo, kad 
nesą lengvai virškinama, net 
16 nuošimtis suvalgytos mėsos 
/ra kūno suvartojama. (FLIS).

Nauja Lietuviška 
Valgykla

Pranešame Bridgeporto ir apielin- 
lietuviams, kad mes atpirkome 

zalgyklą ilgą laiką buvusią svetim
taučių rankose ir nuo dabar gami
name skanius lietuviškus valgius. 
Sanatoriškas įrengimas. Greitas ir 
mandagus patarnavimas. Mes patys 
turim platų patyrimą tame biznyj.

Skaniausi Valgiai Bridgeporto 
Apielinkčj”

3457 So. Halsted Street 
1G. BARTKUS ir WM. PAUKŠTYS 

Savininkai.

Apsimokanti Kelionė
Pastaruoju laiku žinios labai 

lankiai mini Lietuvą. Aš gi 
nesenai sugryžau iš jos sosti
nės Kauno, tad 
papasakoti apie

gal bus vietoj 
tenai tinę pade

Kauną, perva-Važiuojant į 
žiavus sieną Virbaly, man te
ko prisižiūrėti kaip tinkamai 
Lietuvos valdininkai ėjo savo
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CHICAGO STATIONS TODAY 
570k—KYW-KFKX

9a. m.—Food talks and orchestra
10—Markcts; time signals; vveathcr 

service repealcd at 11, 12, 
and 3.)

1—Dinner concert
5:39—Markcts; sport ncws
6—Bedtime story; sveathcr; 

chestra

1:30

or-

pareigas. Jie nekratė mano ba-’ Jį./• nctwo,’k program 
gažo, pasitikėdami, kad as ne- 8—N. B. C. bhie nelwork program; 
vežu j Lietuvą muitu apdeda- 
mų daiktų; paso formalumai

7:30—Sy Ivania Foresters

variety
9—Trombone soloist; string 

frolic
trio;

soloists

245j,M“NLV.rrUkarJil,1±WEV8D- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIB 
1220 KC

1:00—Joe Zlmmerman, piano
30—Norman Allcn, baritone
50—Elsie Duffield, soprano
10—M>ra Norton, piano
30—Rosalie Erck, contralto
50—Rocco Rcscigno, violin

1 ATYDAI

buvo greitai atlikti. Valdiniu-! 
kai tankiausia kalba keliomis ‘ ’ 
kalbomis, yra/mandagus ir ma- 10 a. .... ........ .

o.„.z;,, I 12—Organ concert
Būdamas Lietuvoj negalėjau 15—Jh’gan concert 

nepastebėti, kad Lietuva daro 
didelį progresą visose kriply- 
se. Gatvės yra taisomos, įve
dama kanalizacija, mokyklos 
statomos, omnibusų linijos pra
plečiamos j tolimiausius Lie
tuvos kampelius, vykinami aš
trus sanilacijos įstatymai ir vi
sur pastebiamas didelis veiklu
mas. Svetis negali nepastebėti 
to fakto, kad Lietuvos valdžia 
daro viską, kad padaryti gy
venimą Lietuvoj kuopatogiausį 
ir kuomaloniausį.

Jei esi lietuvis, ar kilęs iš 
lietuvių, kad ir neturtingaš, 
mano patarimas yra: susikrauk 
savo daiktus ir važiuok j Lie
tuvą. Ta kelionė jums pilnai 
apsimokės.

Ten galima labai patogiai 
gyventi. Mėsa, sviestas, kiauši
niai ir visokis kitokis maistas 
yra šviežias, geras ir skanus 
(ten jokio “cold storage” mai
sto nerasite), o ir galima pirk
ti jj už nepaprastai žemą kai
ną. Darbas irgi labai pigus. 
Plaukų kirpimas ir skutimas, 
už kurį New Yorke reikia mo
kėti $1.25, Kaune man kaina
vo 3 litus (30c), įskaitant ir 
“tipsą”. Už Įiataisimą akinių 
romelių ir įdėjimą akmenio 
laikrodėliui jie atėmė nuo ma
nęs tris litus ir 50 centų (35c 
Amerikos pinigais). Jei kur 
galima gauti pigiąu, aš norė
čiau sužinoti tokią vietą.

Baigdamas aš pakartoju: va
žiuokit į Lietuvą. Pasiimkit ir 
savo vaikus. Jiems patiks ska
nus Lietuvos saldainiai, kurie 
irgi nėra brangus. Suaugusiems 
irgi patiks: visokio skonio ir 
didžio bonkučių yra užtekti
nai. — Theodore Chirin.

orchestra;
signals

620—WCFL—484 m.
m.—Municipai program

time

I* • •• v* _ •» • j • i 14.——n*111 1 viii n tomai priima svečią Lietuvoj. i_Hcst hour program
■ ■ _ ~ _ —m ~ ~ ■ — A . » _ »   . . 1 5c « . . * > , ■

uv/ntvii

’ (i—Talks; news; music
7—Popular program; talks; songs 
8-11—Popular program; songs;

chestra
11—Dance program

670k—WMAQ-WQJ—448m.
(5:30 it. m. —l£xercises 
7:3O—Moi'iiing worship
8- U. of Chicago ledure
9- Public school program 
9:45—Ovcrture hour; trio;
11— Home cconomics hour
12— Melodious; farm talk;

tion of connnerce luncheon 
1:15—Musical potpourri 
2:30—Artist recital; bridge 
3:45—Mothers in council;

study: pianist
5— 'lopšy Turvy time
6— Organ recital; concert orchestra
7— Nortsvestern U. ledure
8— 10—Columbia chain program
10- 1— Dance program; songs

7220—WGN-WLIB—416m.
9 a. m.—Ne\vs digest
10— Home management; shul-in 

program
11— Organ; good health; time sig-

or-

talk
music 

associa-

game 
child

12—Children’s 
cert

2:30—Recital;
chestra

4— Orchestra;
5— Organ recital;

signals
6— Markcts; Punch and .Indy; 

cert
7— Almanac; New York recital
8:30—New York prognnn; Zippers
10- Featnre; Sam ’n’ Henry; mu

sic box
11- 12:30—Iloodlums; dance pro

gram
770k—WBBM-WJBT—389m.

I— Dance program; pianist; songs
3:30—Sports review
5— Organ recital
6— Orchestra; songs
7— Dance program; organ concert
8— Artist recital; orchestra; pianist
9— Popular program; orchestra; 

ųuartet
10— Dance prograųj
10—Orchestra; vocal seleelions
12- 1:30—Midnight frolic.

820k—WJJ 1)-WEBH—366m.
10 a. m.—Bętty Crocker talk;

household institute; organ pro
gram

II— \Voman’s program
12—Pelite symphony; farm talks
1— Organ program,
2— Children’s program
3— String trio; health talk; pianist
4— Children’s program

story period; con-
i i • ■*> 4 woiuan’s club; or-

piano recital 
orchestra; limo

ęon-

Jaunimas
Sodne žaidžia mažos mergai- 

tsė su lėlėmis. Prie jų prieina 
nešdamas

6— Petite symphony; orchestra; 
talk

7— Great history monienls; or
chestra

8— (’hildien’s program; theater 
stage sbo\v

9— Theater program; ne\vs; time; 
weather

mažas. Petrukas,
daug lėlių.

Sėdinti ant suolo
šia.

—Na, Petruk, ir 
mergaitėmis lėlėmis.

—Ne, aš tik einu garnio par
eigas.

ponia klau-

tu žaidi su

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paalina St., Chicago, III.

10:30—Orchest ra; ųuarlet;
11— Musical program
1 i—Musical program
12— Orchestra; uniformai rcvile 
STATIONS OUTSIDE CHICAGO

8—WJZ (660), Ne\v York—Variety 
hour

8—W1lAF (610), New York—Trou- 
badors

8—WOR (710), Newark-HColumbia 
netvvork

8—W()S (830), Jefferson City — 
Music \

8—WS()E (1110), Mihvaukee—Mu- 
sic

8— VVl’MJ (1020), Milwaukee—Pro
gram

8:30—CFCA (810), Toronto— Or- 
gan

8:30—KFI (640), Los Angeles — 
Orange network

8:30—WEAF (610), Ncw York — 
Orchestra

8:45—XVLW (700), Cinclnnatl—Or- 
gan

9— KOA (920), Dcnvar—Orchestra
9—KTU S (780), llot Springs—Con- 

ccrt
9—KFI (610), Los Angeles—Sym- 

phonelte
9—WFLA (.'><80), Clearsvater—Dance 

nnisic
9—VV.IR (680), Detroit—Musical
9—WOR (710), Newark—Columbia 

network
9:30—WCCO (740), 

sical
9:30—WDAF (810),

Malė ųuartet
9:30—WEAF (610), 

Opera, “L’Elisir 
WTMJ.

2
2
3:10—Negro Art Group; VVinifrcd 

Watson, soprano; Lydia Mason, 
piano; Ira 1). Reid, Negro poets;

C. Carroll Clark, baritone
4:10’—O.scar Goldstcin, popui a r

tenor
4:30—Michel Ingerman, piano
4:45—Wlnifred Ilarper Cooley,

Problem Drama
5:00—Jewish Hour; Leon Schwartz, 

violin; Rosalie Coben, soprano 
Ilarry Rothpearl, recitations;

Scbolin Alecbni, string ensemhle.

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:

St. Paul—Mu-
Kansas City—•

New York — 
d’Amore”: to

įsigyk
GERIAUSI

Įsigyk
NAUJAUSI

AtwAter.

“^^ADIO
ČIONAI

Lengvais Išmokėjimais!

A-C SETAS
$15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jusi! setą 

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

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

Atsineškit šj skelbimą su 
vim, jis vertas 50c. už tuną.

Arcturus Radio
Service Co., 

701 S. Wells St.
Harrifcon 8233

MODEL37 eOO 
ufithout tubes Jj

ATEIK ŠIANDIE

Schoeder Bros. Pianas No.
Į 53952 už ............................. $65.00
W. W. Kimball Co. pianas No.

| 218460 už ........................ $110.00
W. W. Kimball Co. pianas,

No. 181116, už ................. $72.00Kimball Grojiklis, $750.00 vertes, No. 344178, už ... $278.00Kerzneim pianas No. 87833,
UŽ ....................................... $48.0€

Vose and Son pianas už ...... $29.00
Stark Cabinet Grand No. 47556, 

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

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

vertės $800.00 už ....... $325.00
Victor Operadio Electric graji- 

namas, įmetant nikelį, gera
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

sa- CENTRAL DISTRICT 
FURNITERE C0. 
3621—23 S. Halsted St.

Įllįj- Ul.l.

.......... $69.00
No. 23537, 

........ $82.00 
3 springsų

$29.00
$62.00

Radiolą 35, Phono- 
Radio krūvoje už $98.00

Phonografas, 4 
išgrajina 10 rekor- 
užsukimu už .... $39.00

Victrola,
vertės

Victrola
vertės

Columbia Grafonola,
motoras už .........

Victor vertės $200, už
Brunswick

grafas ir
BrunsAvick

springsų,
dų vienu

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

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

RADIO

Ortophonic No. 30795, 
$125.00, už 
Ortophonic, 
$150.00, už

$70

“REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos

■llllllllllllllllilllllira
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AR JŪSŲ NUGARA SKAUDA LABAI?
Nugaros Skaudėjimas Galbūt Paeina Del Visokių 

Priežasčių, Bet Tankiausiai Apsireiškia 
Del Neveiklių Inkstų

AR jus kaip kada nesijaučiate gerai — jaučiatės esąs 
nuvargęs, nervuotas ir prislėgtas? Ar jus visuomet 

sustyręs ir skaudamas — labai tankiai jums skauda nu
garą, turite galvos skaudėjimą ir svaigulį. Jūsų šlapumas 
rudas ir šlapinimosi kanalas skaudus, tas jau parodo, kad 
kas nors yra negerai?

žinokit, kad tie simptomai yra ženklai netinkamo vei
kimo inkstų. Gerai veikianti inkstai apvalo kraują nuo 
nuodijančių dalykų. Neveiklus inkstai daleidžia rūgščių 
nuodams pasilikti kraujuje ir suardyti viką sistemą.

Tūkstančiai žmonių jau yra dasižinoję apie gerumą 
DOAN’S PILLS’nuo žieminių slogų ir peršalimų. DOAN’S 
yra stimuliuojančios diueretic jos padaugina inkstų syvus 
ir pagelbsti pęašalinti iš kimo nešvarumus. Jos turi repu
taciją visoje šalyje. Klauskite savo kaimyno!

Doan’s Pilis
Stimuliuoja Inkstų Syvus

Pas visus vertelgas 60c. baksas. Foster-Milburn Co., Mfg. Chemist, Buffalo, N. Y.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

$2.50VIRfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .....................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti svejkus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Liėtuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias
Ylfl A C

KAUNO ALBUMAS ....................................................................—
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRftVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ KUOSOS VADOVĖLIS ............................. -.....  55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

$1.50

$3.00

50c

tubų vienu kont-Radiola 25, (i 
rolių, neerikia nei dratų, ver
tės $250.00, už .............. $87.00

Radiola, 28, 8 tūbų, su elektra, 
už ................................ $190.00

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

ra, vėftės $150.00, už ....... $79.00
Atwater ent Model 35, su vis

kuo, u
Crosley, 6 ^ubų, už ..............

Crosley, 6 tūbų elektrinis už 
Freshman, 5\tubų už ..........
Mohawk, 5 tupu už ...............

Mohawk 6 lubų už 
Spartan 6 tūbų už 
Howard 6 tūbų už
Columbia. Victor, Brunswick

| Rekordai seni numeriai po .... 19c 
Rollės dėl Grojiklių pianų j)o 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
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

$40.00
$42.00
$85.00
$19.00
$23.00
$32.00
$90.00
$90.00

A

193 Grand Street Brooklyn, N. Y<

UŽSISAKYKITE 
MĄDŲ KNYGA

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 8 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

Petternų Skyrius
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

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

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

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

DIENOS UŽRAŠAI
Kas laimės?

Rašo kontestantas Juozas 
Kuzmickas-Uktvens

šilas yra antras “Naujienų” 
kontestas, kuriame man tenka 
imti dalyvumą. Aš veikdamas 
konteste pats gaunu šiokių-to- 
kių laimėjimų: uždirbu keletą 
centų, o kas svarbiausia — tu
riu progą susipažinti su žmonė
mis, įsigilinti į jų būdą, 
psychologiją. Ypačiai man pa
tinka studijuoti visų tų žmonių 
dvasinį stovį, su kuriais tenka 
susidurti. Kad kiekvienas žmo
gus skiriasi nuo kito savo iš
vaizda, man nėra svarbu, bet 
man yra, kaip sakiau, svarbiau
sia gilintis į jų dvasines keis
tenybes, kurios man, kaipo sa
vo rųšies vertelgai, yra svarbu. 
Tiktai pažindamas būdą savo 
kostumerio gali turėti tinka
mesnes pasekmes savo darbui.

Kas daugiausia laimės šita
me “Naujienų” konteste? Ku
ris iš kontestantų turės progos 
sėkmingai progresuoti? Tai 
sunkiai įkandamas klausimas, 
bet galiu drąsiai pranašauti 
vieną žinomą mintį, kad laimės 
daugiausia tie, kurie įdės dau
giau savo fizinių ir protinių 
spėkų ir turės gerai išdirbtą 
darbo sistemą. Sunkiausiu kon- 
testanto darbu yra vaikščioji
mas nuo vieno prie 
“prcspecto” — čia yra 
Ii nga išdėti nemažai 
spėkų, reikia

vardus žmonių, kurie sulig ta
vo manymu bus kostumeriai. 
Pasidaryk sąrašą savo kostu- 
merių ir kasdie bent po kelis 
matyk, nežiūrint koks oras ne
būtų. Kada lyja ar sniegti, dar 
geriau, nes buk tikras, kad to
kioj dienoj tavo “prospektas” 
yra tikrai namie ir tau nebus 
sunku su juo padaryti biznį - 
nėra užimtas. Kostumeriu są
rašą nuolatos dapildyk pasitei
raudamas savo pažįstamų, 

j ju J draugų apie žmones, su kuriais

kad tie progresuos sėkmingai, 
kurie bus protiniai p* dvasiniai 
sveiki (nes protiniai ir fiziniai 
nesveikėliai kontestantai apsi
ima į kontestantus, bet darbą 
bijo pradėti), taipgi tie, kurie, 
apart tinkamos sveikatos turi 
ganėtinai liuoso laiko ir išsi
dirbs savo dirbamam darbui 
tinkamą planą. Aš pats šiame 
“Naujienų” konteste nemanau 
didelių dovanų laimėti bei aukš
tą konteste laipsnį pasiekti, nes 
mano kasdieninės darbo sąly
gos yra suvaržytos, mažai turiu 
progų išeiti su bizniu, bet iš 
kalno žinau, kad nebusiu pa
skutiniu, kaip kad nebuvau pa
skutiniu pereitame “Naujienų” 
konteste.

Lietuvis Kontraktonus
Suvedam tvfesAa Ii 
elektros jiegą j nau
jus Ir senus namus ii 
mainom naujas Kam
pas j senas; duodame 
ant lengvo iimoklji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2211 W. 22nd Street 
Pbone Caual 2191

yra galimybių padaryti biznį.
Klausimas: kuris iš musų 

kontestantų daugiau laimes, ku
ris pasieks aukštesnį laipsni? 
Galiu iš kalno drąsiai tvirtinti.

“NUNEŠK SIUNTINĮ TIESIAI”

NAUJIENOS. Chicago, IU. t 3
— 1928 METAI YRA HARTMAN METAT======

Hartmano Didžiausis Vasario Menesio 
Rakandu Išpardavimas in 63 Metus

Laike šio išpardavimo, Englewood krautuvė bus atdara kiekvie
ną Panedėlj, Utarninką, Ketvvergą ir Subatos vakarais.

Štai yra Vertė! 3 Puikus Šmotai!
Miegruimio setas labai geras ir gražus, labai pigia kaina Lova, 
Chest ir Dreseris, visi daiktai gerai padaryti, turtingo užbai
gimo butt walnutt. šiame išpardavime $88.95

KITI DIDELI

Pamatykit Šitą 
Specialą!

Barmenas už tukj gerą rųšj 7 
stalčių Chent, gražiai padary
tus ir puikiai užbaigtas. Vasa
rio menesio iš- C1 1 
pardavime tik .... ^11 «OQ

BARGENAI

"pony express” 
Indionų dykumas 
Ekspresų pąsiun- 
nemirtiną garbę

kito 
reika- 
fizinių 

turėti stiprius
nervus, reikalinga sveikatos.

Kontestantas, kaip tas pasa
kiškas amžinas žydas, turi ke
liauti ir keliauti nuo vieno pas 
kitą. Vienas gal jo neįsileis į 
namus, antras ir įsileidęs ne
nori kalbėti apie tą reikalą, ku- 
riuomi pas jį atėjai, trečias iš-1 
juokia, ketvirtas tau pritaria, 
lx*t kaip tik nuo jo reikia gau
ti grašių, lieps ateiti kitą sykį, 
šitokios darbo sąlygos, ypač 
mažai patyrusį kontestantų to
kiame1 darbe, nervuoja. Pertat, 
dauguma kontestantų, biskį pa
bandę dirbti, gauna šaltas ko
jas, manydamas, kad jis nieko 
gero nepadarys nė sau nė 
“Naujienoms”, atsisako toli
mesniam veikimui, arba jeigu 
dar kiek nors ir darbuojasi, tai 
vien tarp savo draugų, savo pa
žįstamų.

Tas įrodo, kad šitokiam kon
testo darbui reikia prityrimo, 
kad mokėti tinkamai suderinti 
savo dvasines ir fizines spėkas 
visų negeistinų kliūčių nugalė
jimui. Aš, kaipo kontestantas, 
pusėtinai prityręs panašiuose 
darbuose, norėčiau draugiškai 
patarti ir kiekvienam kontes- 
tantui, žinoma, kuriems mano 
patyrimo patarimai yra reika
lingi, kad turi būtinai tinkamai 
išsidirbti darbo planą, sulig ku
rio plėtotumėt savo veikimą. 
Pirmas svarbus mano patari
mas kiekvienam kontestantui 
yra tas: kada nusitari eiti su 
“Naujienų” kontesto reikalais 
pas bile vieną kostumerį, turi 
būti tą dieną sveiku ir sma
giai jaustis, o ypačiai jdgu dar 
bent koks nervotumas kankina, 
tai tą dieną neikite nė pas vie
ną kostumerį, nes iškalno ga
lima pranašauti, kad biznio ne
padarysi, o “prospektą” tai tik
rai sugadins kitam kartui.

Reiškia, pirma negu stosi į 
darbą, žinoma, kada jausis ge
rai, su proto pagelba nustatyk 
savo darbui programą — kur 
turi eiti, ką veikti, kaip pradėti 
kalbą su kostumeriu ir kaip 
užbaigti. Iš anksto susirašyk

ARTI ŠEŠIOS DEŠIMTIS METŲ ATGAL 
nešdavo laiškus ir siuntinius per kalnus ir 
iš St. Joseph, Missouri, iki San Erancisco. 
timai ir stočių prižiūrėtojai užsipelnydavo
už nunešimą siuntinių, nežiūrint sunkumų ir pavojų.

Eaklinai ir tikrenybėj, Bell Syfitema yra tiesioginė pasekėja 
tų pony expresų. Operatorkos liuosnores pasilieka prie 
switehboard atsitikime gaisro, potvinio ar kito didelio pavo
jaus. Žmonės eina taisyti linijų atsitikime nelaimių, audros 
— net rizikuodami savo gyvastimi.

Nėra nurodymų reikalaujančių Bell Systemos darbininkų, 
kad įtraukus jų gyvybę į pavojų. Tai tik jų didelis noras 
susijungimų verčia “nunešti siuntinį tiesiai.”

ILLINOIS BELLTELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy • One System • Universal Service

PASAKYKIT LIETUVIŠKAI

JEIGU jums parankiau susirašinėt su Jūsų giminėms 
savo kalboj, tai neatidėliokit. Postai Telegraph 

priims Jūsų telegrainus ir 
reiškimai kalboj gali būt 
ir laiškuose.

Lietuviškai rašytus. Išsi- 
tokio pat malonumo kaip

telegrafu susisiekimą suTas turėtų padaryti
Jūsų namais ir draugais visose Suvienytose Valstijo
se ant tiek daugiau malonesniu ir lengvesniu.

Postui Telegraph ofisai visur 
Suvienytose Valstijose. Yra 
vienas Jūsų apielinkėj.

CABLEJ

Postai Telegraph-Cable Company

a

Del Kūdikių!
Didelis bar genas! Swivel ratu
kais lovelė, ivory enameliota 
ir dekoruota įvairiomis spalvo
mis. Kaina vasario išpar
davime 
tiktai $2.99

Seklyčios Setų Rakandų Išpardavimas!
Nepraleiskit šios progos Davenport ir pasirinkimas Club arba 
VV’ing kresių, apmuštos Jackųuard velour, su pritaikintu vienodu 
velour iš užpakalio ir šonų; demask apverčiamos padus- C 1 1 Q 
kaitės. Vasario mėnesio išpardavime tiktai ................. <llv

Mokėkit tik $1.50 j savaitę

Didelis Bargenas!
“Rid Jid” gerai padaryta pro- 
sinimui lenta ir standa, pasiū
loma vasario mėn. C? O 1 O 
išpardavime už .......V"" ■ v

Jus Galit Čionai 
Sutaupyti!

ši puiki supama kėdė, gražiai 
išmarginta, su cane sėdyne, 
vasario išpardavime ffO Q*7 
specialiai tik ...... ^Vbv f

Tai Simmons!
Geras sutaupymas ant sinart 
užbaigimo metalinės lovos, su 
dekoruotais panels ir gražiais 
galais. Dabar fffi QQ 
tiktai .....................

Pamatykite šios
Vėliausi

P ■!!

Vasario Išpardavime Sutaupymai Čionai!
Gražus 7 šmotų valgomo kambario setas, puikaus styliaus ir geros 
konstrukcijos, padidinamas stalas iki 45x60 colių, 6 stiprios kojos. 
Svečio krėslas ir kiti 5 krėslai, gražiai išmarginti, Q 
su išmuštomis sėdynėmis, 7 šmotai ........................ v I vv«vv

Radio Bargenus
Modeliai

Athaver Kent Electric ACRamo
___  . t

Šis Puikus Console Cabinet Mahogany Satin
Užbaigimo. Visai įrengtas

Dl.
r USING > 
THE NEW

I

VISAS ELEKTRINIS 
gražiame Console Ca- 
satininio užbaigimo,

štai yra geriausia radio pasiūlymas! Vė
liausio modelio 37 
ATWATER KENT, 
binete, mahogany
Įdirbtu loud speaker gražiu tonu. Jus ga
lit gauti šį puikų outfitą fhusų specialiai 
mažais išmokėjimais, vasario mėnesyj.

Tas pats ATWATER KENT ELEKTRINIS A. C. Radio yra pa
darytas ir kituose gražiuose kabinetuose, custom-built highboys, 
tonai yra įdirbti kaip vėliausių fonografų, kainos $159, $169 ir 
$179 įrengtas.

DIDŽIAUSI PASAULYJ RAKANDŲ VERTELGOS
12 AUKŠTŲ VIDUR- 

MIESČIO KRAUTUVĖ
Wabash ir Adams

HUMBOLiyr PAR K 
STORE

2550-58 W. North Avė.

Mokėkit tik 
$2.75 

į savaitę 
Nedidelis ijmokėjimas 

Biskj primokėti už 
pristatymą

NORTH SIDE STORE 
3043-45 Lincoln Avė.

NEW 26th ST. STORE 
W. 26th St. and 

Hamlin Avė.

WEST SIDE STORE 
3510-12 W. Roosevelt Rd.

ENGLEWOOD STORE
N.W. Cor. 62 and Halsted 

7

Nacionalė Institucija — Viskas dėl Namų 
11417-19 Michigan Avė. 

ROSELAND

ALBANY PARK STORE
3210 Lawrence Avė.,

MILWAUKEE AVĖ. 
STORE 

1272-78 Milwaukee Avė.
HARVEY STORE 
157 East 154th St.
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NAUJIENOS-
The Lithuanian Daily News 

?ublished Daily Except Sunday by 
the I.ithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, Iii.

Telephone Koosevelt 850f

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu;

Metams ...............  $8.00
Pusei metų ...........  4.00
Trims mėnesiams 2.50
Dviem mėnesiam .. .........  1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoje per išnešiotojuai
Viena kopija ___  8c
Savai tp i ..... ...... .. _____ 18c

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesl 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.

Mėnesiui K_________________ 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštui

Metams ----- —-------- . $7.00
Pusei metų   ....................   8.50
Trims mėnesiams ____ ___  1.75

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Dviem mėnesiams _ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

Metams .......  — $8.00

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

Pusei metų  .....  4.00
Trims mėnesiams----- - 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Rašo Piotr Garvi.

Budelių Jubilėjus
(Šio “Naujienoms” prisiųsto straipsnio auto

rius, drg. Piotr Garvi, yra žymus Rusijos Socialde
mokratų Darbininkų Partijos narys ir vienas žy
miausiųjų rusų rašytojų, dabar gyvenąs ištrėmime, 
Berline. — Red.)
Rusijoje vėl pakvipo krauju...  Paskui dešimties

metų bolševikų diktatūros jubilėjų nesenai sekė taip 
pat dešimties metų jubilėjus čekos-GPU, kuris buvo 
apvaikščiotas didžiausiomis iškilmėmis. Tarp šių dvie
jų jubilėjų yra, be abejonės, vidujinis ryšys. Iš tiesų, 
tai ne pripuolamas dalykas, kad už dešimties metų po 
to, kai bolševikai pasigrobė valdžią, ir už septynerių 
metų po pilietinių karų ir intervencijos, Čeką dar ir 
šiandie tebekelia savo kruvinąsias orgijas. Tai ne pri
puolama, kad Čeką, kuri prieš dešimtį metų buvo įkur
ta, kaipo laikinė, nepaprasta įstaiga, šiandie yra laiko
ma, giriama ir garbinama, kaipo neapseinama, net nor
malė “susikonsolidavusios” sovietų valstybės dalis. Ma
žumos diktatūra ir žiauri priespauda, partijos mono
polis ir teroras yra neatskiriamos sąvokos, kits su kitu 
sujungti reiškiniai. Nuolatinė diktatūra reikalauja nuo
latinių teroro organų...

Biauru ir šlykštu imti į rankas bolševikų laikraš
čius, kurie yra pašvęsti tam budelių jubilėjui. Rodosi, 
kad tie laikraščiai yra persisiurbę krauju, šiltu žmonių 
krauju. Neapykanta ir piktais pasityčiojimais, begėdiš
ku paprasčiausių jų teisės ir dorovės įstatymų panieki
nimu yra užnuodinti budelių garbintojų raštai ir kal
bos. Istorikai ir poetai, liaudies komisarai ir čekistų 
viršytos lenktyniuoja, teisindami ir keldami į padanges 
kruviniausiąjį visų gadynių terorą. Drąsiai visam pa
sauliui jie skelbia savo kruvinuosius obalsius: “Valio 
raudonasis teroras! Tegyvuoja Čeką- GPU!”

Jau nebe pirmu kartu komunistai garbina nuož
mius, nežmoniškus Čekos darbus. Nebe pirmu kartu 
jie šventvagiškai “socializmo vardu” pasisako už kru
vinąjį terorą. Bet pirmu kartu jie dabar mėgino pa
versti šlykštųjį budelių jubilėjų liaudies švente, net 
pasaulio proletariato švente. Kaip tik tą dieną, kai so
cialistiniai Europos darbininkai, Socialistinio Darbinin
kų Internaconalo paraginti, kėlė protestus prieš fašis
tų ir bolševikų terorą, tai bolševikai bandė pritraukti 
Rusijos darbininkiją ir kominterno sekėjus vakarų ša
lyse prie savo budelių šventės. Jie norėjo įrodyti, kad 
kruvinąjį terorą jie vykina ne tik darbininkų klasės 
vardu, bet ir tiesioginiu jos įgaliavimu; kad ne tik jie, 
bolševikiški “dievai”, trokšta (kraujo), anot tų Ana- 
tole France žodžiu, bet kad visa darbininkija pritaria, 
reikalauja ir remia terorą...

Budeliai išlindo iš Čekos rusių ir kankinimo urvų. 
Garsieji “odos švarkai” įlipo į tribūnas. Bucharinas 
pagiedojo nabašninkui Dzeržynskiui “didvyrio giesmę” 
“Pravdoje”. Visuose miestuose buvo atlaikyti ne tik iš
kilmingi partijos susirinkimai, bet ir masiniai darbi
ninkų mitingai. Tam tyčia šituo tikslu parinkti “nepar
tiniai” pareiškė: “Mes, darbininkai, turime visi būti 
čekistais!” Krauju apsitaškiusieji čekistai buvo visur 
šlovinami, kaipo “proletariato diktatūros gelbėtojai ir 
saugotojai”.... •

Tiesa, liaudies entuziazmo scenos buvo suvaidintos 
taip gremėzdiškai, kad jos vargiai galėjo ką nors ap
gauti. Tikrąją darbininkų nuotaiką neužilgio prieš tai 
buvo išreiškęs opozicinės Sappronovo grupės manifes
tas, kur Čeka-GPU piešiama, kaipo neapkenčiamas dar
bininkų klausūs priešas. Bet, to nepaisant, prispaustus, 
įbaugintus darbininkus verste vertė girti savo prispau
dėjus ir budelius. Kokią demoralizaciją tai neša j dar
bininkų sielas! Tame tai ir dalykas, kad prie carizmo 
darbininkai buvo tik fiziškai spaudžiami ir naikinami, 
o bolševizmas koneveikia ir darbininkų sielas....

Šitos pavojingos demoralizacijos aukomis dalinai 
virsta ir bolševikų apmulkintieji vakarų Europos dar
bininkai. Norvegijos rusų delegacija, pav. savo pareiš
kime pasakė: “Kai mes čionai vykome, tai mes jus, ko
munistai, kaltinome nužudžius 20 žmonių. Dabar, kuo
met mes grįžtame atgal, tai mes, socialdemokratai (?!),

visai atvirai pareiškiame: sušaudykite 2,000, ir mes tu
rėsime drąsos ginti jūsų politiką prieš Europos darbi
ninkų klasę.” (“Pravda” gruodžio m. 15 d.)

Prieš šitą darbininkų nuodijimą reikia kovoti 
griežčiausiu budu! Nes kraujas yra ypatingas gėrimas. 
Kraujo kvapas temdo ir svaigina protą. Kraujo troški
mas yra užkrečiamas. Nuolatinio, šaltai planuojamo 
valstybinio teroro garbinimas, sistemačių be jokios teis
mo procedūros galabinimų gyrimas — jau patys savai
me yra didžiausias pavojus tarptautiniam proletaria
tui. Ne tik dėlto, kad raudonąjį terorą garbinant nega
lima sėkmingai kovoti prieš fašistų terorą Europoje ir 
baltąjį terorą ^Cinuose, bet ypač dėlto, kad tai diskre- 
tituotų plačiųjų masių akyse kilniausius socializmo 
idealus. ? j & į .

Bolševikai stengėsi savo jubilėjinėse kalbose ir raš
tuose pateisinti raudonąjį terorą, remdamiesi jakobi- 
niečių teroro pavyzdžiu Francijoje ir Markso bei En
gelso žodžiais. Prof. Pokrovski, vyriausias bolševikų 
diktatūros istorikas, mėgino “Pravdoje” savotiškai iš
kreipti ir išaiškinti tam tikras citatas iš Markso ir En
gelso raštų ir nupiešti proletarinio socializmo steigėjus, 
kaip kraujo trokštančius smulkiai-buržuazinius jakobi- 
niečius. Veltui! Nes yra aišku, kad smulkiai buržuazi
nės XVIII šimtmečio diktatūros kovos ir valdžios me
todai (kurie juk atvedė prie bonapartizmo!) visai ne
tinka proletarinei XX amžiaus revoliucijai. Bolševikų 
teroras tik išduoda smulkiai-buržuazinę neva “proleta
rinės” revoliucijos esmę Rusijoje. Raudonasis teroras 
tiktai patvirtina tą Engelso pasakymą, kurį prof. Pok
rovski bergždžiai stengėsi apversti aukštyn kojomis, 
būtent, kad teroras buvo persigandusių buržuazinių 
suskių reakcija....

Tas faktas, kad po dešimties metų bolševikų vieš
patavimo jiems tenka “istoriškai” ir “teoretiškai” įro
dinėti teroro reikalingumą ir neapsieinamumą, aiškiau
siai liudija apie vidujinį diktatūros silpnumą. Ne be 
reikalo Čekos jubilėjus buvo šį kartą apvaikščiojamas 
su tokiu begėdišku iškilmingumu — Rusijos diktato
rius Stalinas, nugalėjęs partijos opoziciją su Čekos pa
galba, norėjo, mat, tai pasibaisėtinai žudymo įstaigai 
viešai atsidėkoti. Kaip’ tik dabar, kuomet opozicijos 
pastangomis diktatūros pagrindai ėmė svyruoti, val
dančiajai Stalino klikai yra labai svarbu, kad nuožmu
sis Cėkos paveikslas stovėtų prieš nerimstančiųjų liau
dies masių akis.

Ir iš tiesų: partijos krizis suteikė bolševikų tero
rui naują istorinę prasmę. Bolševikai visuomet pabrė
žia, kad raudonasis teroras esąs tiktai apsigynimo prie
monė prieš baltgvardiečius, buržuaziją ir dvarininkiją. 
Leninas, kuris, kaip matyt iš pastaruoju laiku paskelb
tų Rusijoje dokumentų, buvo tikrasis raudonojo teroro 
ir Čekos kūrėjas ir organizatorius, savo kalboje, pasa
kytoje čekistams 1918 m. lapkričio 7 d., pareiškė, kad 
“Čeką betarpiškai vykina proletariato diktatūrą”, šis 
neįmanomai absurdiškas anti-socialistiškas “tezis” jau 
ir tuo laiku buvo melagingas, kadangi “raudonasis” 
teroras jau ir tuomet buvo kreipiamas ir prieš darbi
ninkus, prieš ūkininkus, prieš socialistus. Nuo to laiko 
bolševikų diktatūra pasikeitė buržuazlniai-bonapartiš- 
tiškoje linkmėje, ir kartu su tuo žymiai pakitėjo ir Če
kos veikimo kryptis. Teroro ginklas yra vartojamas 
prieš darbininkus, prieš socialistus vis labiaus, o pasta
ruoju laiku jau ir prieš opozicinius komunistus.

Teroras, mat, turi savąją logiką. Ir francuzų tero
ras prasidėjo karaliaus nugalabinimu, o pasibaigė Ro- 
bespierre’o galvos nukirtimu. Tas pat dedasi ir su bol
ševikų teroru. Jo skelbėjai, garbintojai ir organizato
riai — pav. Trockis, Zinovjevas ir kiti — patys pakliu
vo po Čekos kirviu. “Raudonai įkaitintas teroro pro
sas”, kuriuo dar prieš dvejetą metų gązdino diktatūros 
priešus, ir socialistus tame skaičiuje, Trockis, dabar 
ėmė be pasigailėjimo “prosyti” pačius opozicininkus 
komunistų partijoje.

Tuo budu raudonasis teroras palengva virsta pilie
tinio karo įnagiu, kuris naikina pačius spalio pergalė
tojus. Čeką pradeda vaidinti sprendžiamą rolę atkak
lioje frakcijų kovoje. Bet kaip tik dėlto Čeką, kartu su 
raudonąja armija, iš klusnaus bolševikų partijos įran
kio darosi galios veiksniu, stovinčiu aukščiaus už parti
ją ir valstybę, šitaip dalykams plėtojantis toliaus, atei
tyje iš jų gali kilti pavojingiausių pasekmių. Teroriz
mas veda į bonapartizmą.

Raudonasis teroras neišnyko, bet tapo naujai at
gaivintas; jisai nepašalintas, bet dar labiau sustiprin
tas — štai kų davė dešimtis metų partijos diktatūros!

Mokyklos suaugu
siems

Tėvas tankiai gali geriau mo
kintis, negu sūnūs. — Kiek 
Amerikoj suaugusių žmonių 
mokosi. —Šakio tiškus lavini
mosi metodas.—Danija devy
niolikto šimtmečio pradžioj. 
—Danų liaudies kolegijos.—. 
N. Grundtvig.—People’s Insti
tute.—Suaugę žmonės geriau 
mokosi, negu vaikai.— Skai
tymo kursai.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chemiškų 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.

Vėliausi eksperimentai rodo, 
kad suaugę žmonės gali įgyti 
naujų idėjų. Daugiau to, tėvas 
tankiai greičiau persiima nau
jomis idėjomis, negu jo septy
niolikos metų sūnūs.

Prof. E. L. Throndike po il
gų tyrinėjimų priėjo tos išva
dos, jog kūdikystė toli gražu 
nėra geriausias laikas mokini- 
muisi. Net labai gabus 12 me
tų vaikai negali išmokti taip 
greit, kaip 42 metų amžiaus. 
Atrodo, kad vienintelė priežas
tis kodėl vaikai turi mokyklą 
lankyti yra ta, jog jie nieko 
daugiau negali daryti. Mokytis 
galima vėliau. Kiekvienas su
augęs žmogus (turįs mažiau ar 
daugiau, negu 50 metų) gali 
mokytis.

Faktinai šiandien žmonės la
biau negu kada nors yra švie
timo reikalais susidomėję. 
Ypač daug suaugusių vyrų ir 
moterų niokosi Anglijoj, Šve
dijoj, Danijoj, Suomijoj ir 
Jungtinėse Valstojosc. Du mi
lionai žmonių Amerikoj išlei
džia, korespondencinėms mo
kykloms apie $70,000,000. Va
karinėse mokyklose randasi 
apie pusantro miliono mokinių. 
Milionas vyrų ir moterų lanko 
Įvairius kursus ir lekcijas.

Apie 10,000,000 lanko Chau- 
tauųua ir licėjų lekcijas. O kur 
dar 3,000,000, kurie semia ap
švietę darbininkų kolegijose ir 
vietimo klubuose. Iš to maty

ti, kad daugelis nebepasitenki- 
na lošimu pokerio, bet stengia
si apsišviesti.

Įdomu pastebėti, jog iki šiol 
nebuvo varoma organizuota 
kampanija, kurios tikslas butų 
buvęs raginti suaugusius žmo
nes mokytis. Tik pastaruoju 
laiku įsikūrė kelios organizaci
jos, kurios rūpinasi suaugusių 
švietimu. Jos taipgi ragina 
žmones šviestis.

Suagusieji daugiausia lanko 
amatų mokyklas. Bet nemažai 
yra ir tokių, kurie nori tapti 
labiau kultūringais, įgyti visa
pusišką išsilavinimą. Kad pa
tenkinti jų reikalavimas, kai 
kurie švietėjai daro įvairius 
eksperimentus. Sakysime, 'pra
eitais metais New Yorke tapo 
priimtas Sokratiškas lavinimosi 
metodas. Susidarė kelios gru
pės studentų studijuoti visuo
meniškus mokslus. Kiekvienai 
grupei tapo paskirta po du ly
deriu. Lyderiai užveda disku
sijas. Pamažėl į diskusijas į- 
sitraukia ir studentai, kurie 
žinoma, stengiasi su diskusuo- 
jamu dalyku gerai susipažinti. 
Maždaug panašų metodą per 
paskutinius 70 metų vartoja 
Danija. Prieš kiek laiko toks 
pat švietimo būdas tapo priim
tas Švedijoj ir Suomijoj.

Dabar gali kilti klausimas, ar 
tos rųšies švietimas yra tikrai 
naudingas? Danijos eksperi
mentas kuogeriausiu atsako į 
tą klausimą.

“Devyniolikto šimtmečio pra
džioj”, sako Sir Michael Sad- 
ler, “danų ‘kaimietis buvo aie- 
pažangus; paniuręs ir pilnas 
nepasitenkinimo; bijąs ekspe
rimentuoti ir nemokąs tinkamai 
savo reikalus vesti, šiandien jis 
yra pažangus, kupinas energi
jos žmogus, kuris moka moks
liškai galvoti. Danų žemės 
ūkis yra pastatytas taip aukš-

ros kolegijų ekĄierimentalės 
farmos”.

Ta permaina danų kaimie
čiuose įvyko ačiū apšvietai. 
Danų (ūkininkai, 'belaikydami 

mokyklas, išmoko protauti. O 
kuomet žmogus moka protauti, 
tąsyk jis žino kas reikia daryti, 
kad pagerinti savo .gyvenimą.

Baigę pradinę mokyklą, da
nų vaikai pradeda dirbti. Jie, 
taip sakant, mokinasi ūkinin
kauti. Dirba jie per keletą 
metų. Vėliau tarp 18 ir 291 
metų amžiaus jie lanko per ke
lis mėnesius ypatingas mokyk
las, kurios yra žinomos kailio 
liaudies kolegijos. Įstojimui j 
kolegijas nėra reikalaujamas 
jokis mokslo cenzas. Kolegijų 
kursas irgi yra labai įdomus. 
Įdomus tuo, kad kolegijose 
studentams nėra užduodamos 
lekcijos; kvotimų taipgi nėra. 
Vietoj to yrąf skaitomos lekci
jos apie šeimos išsivystymą, 
demokratiją, lekcijos iš gamtos 
mokslo srities ir t.t. Po lekci
jų paprastai prasideda diskusi
jos, kas akstiną studentus 
prie galvojimo ir sukelia norą 
daugiau patirti apie Įvairius 
gyvenimo klausimus.

Jaunimas, sako Dr. Joseph 
Hart, įdomauja svarbiais gyve
nimo klausimais. Jis stengiasi 
sužinoti gyvenimo tikslą ir sa
vo vietą draugijoj. Lyties klau
simas irgi neduoda jam ramy
bės.

Mokyklos paprastai tuos 
klausimus ignoruoja arba ban
do antmesti studentams tradi
cines nuomones ir papročius. 
Danų kolegijos to vengia. Jų 
vyriausias tikslas yra išmokyti 
studentus, kaip šviestis ir la
vintis-. O tos rųšies apšvieta ir 
yn/ geriausia.

Pagrindą danų kolegijoms 
padėjo, N. F. S. Grundtvig, po
etas ir mokslininkas. 1832 m. 
jis rašė:

“Mano kaipo piliečio, didžiau
sias troškimas yra, kad trum
poj ateityj Danijoj atsidarytų 
aukštosios mokyklos, kurios 
butų prieinamos visos šalies 
jaunimui. Tose mokyklose jau
nimas galėtų geriau susipažinti 
su žmogaus prigimtimi ir gy
venimu, ir ypatingai daugiau 
patirti apie save. Ten jis su
žinotų apie savo šalies reika
lus, o toks žinojimas yra rei
kalingas kiekvienam sąmonin- 
gam piliečiui”.

Dvidešimt septyniems me
tams praslinkus buvo įsteigta 
pirma tos rųšies mokykla. 
Šiandien Darija turi 60 liaudies 
kolegijų. Apskaičiuojama, kad 
apie trečdalis visų kaimiečių 
yra lankę las kolegijas. Dau
gį lis danų yra įsiJUnę, kad 
i;k ačiū toms kolegijoms, per 
paskutinius kelis desėtkus me
tų jų šab’s ir padarė didelį pro
gresą.

Amerikoj tėra tik viena ko
legija, kuri prilygsta danų liau
dies kolegijoms: tai Pacono 
People’s College (Henry ville, 
Pa.). Brvn Mawr vasarinė 
mokykla, rs ir yra labiau 
akademiška, bet atlieka maž
daug tokį pat darbą, kaip ir 
’iaudies kolegija. Toj mekj k- 
k)j darbininkės susipažįsta su 
įvairiais klausimais, kurie pa
liečia moterų gyvenimą.

People’s Tnstitute New Yor- 
ke prieš kiek laiko sumanė Sok
ratišką švietimo būdą. Jis pa
skelbė, jog yra organizuojamos 
kelios grupės žmonių, kurie 
i cri švies* • s. Kiekvienai giu- 
pci tapo paskirta po du lyde
riu. Lydė: i d savo daugumoj 
susidėjo iš Columbia universi
teto profesorių.

Institutas mane, jog nedaug 
toatsiras žintnių noručių tuo 
budu švi's’is. Bet atsitiko kaip 
t.k prieš: r;*u. Kandidatų atsi- 
ii'do daugiai', negu Institutas 
galėjo priū. ii, Rašė.ii visokio 
mckslo vieni jų buvo
baigę unr?e.fs’ietus, c< kiti ne-

tai, kaip Amerikos agrikultu- turėjo n plūdinio

Nežiūrint toi io didelio si:irtu
me darbas lc 1 ėsi gepa. Paū
gima jų b.iiėsi iki galo. Jie 
gyvai pradėjo domėtis savo ly
derių diskusijomis, o vėliau 
ir patys ėmė diskusijose daly- 
vumą. Liuosu laiku jie pa
šventė skaitymui. Pasirodė, jog 
liuosu noru jie skaito nė kiek 
nemažiau, kaip universitetų 
studentai, kurie yra priversti 
skaityti.

Dr. Everett Dean Martin, 
paskilbęs psichologos ir švietė
jas, sako, jog suaugusius žmo
nes yra daug lengviau mokyti, 
negu jaunimą. Suaugę žmonės 
labiau domisi įvairiais klausi
mais. Jie yra mažiau dogma
tiški ir skeptiškiau žiuri i vi
sokias panacėjas, kurios siekia- 
si pasaulį išgelbėti. Be to, sa
ko prof. Harry Overstreet, su
augusių žmonių protai yra la
biau liuosi nuo lyties proble
mą.

Dideliuose miestuose yra 
daug progų šviestis. Bet kas 
darytį tiems žmonėms, kurie 
gyvena miestukuose ir kaimuo
se? American Library Associa- 
tion leidžia taip vadinamus 
skaitymo kursus įvairiais klau
simais. Kursuose paduodama 
geriausių knygų sąrašai. Kai 
kuriuose vietose pradėta steigti 
keliaujantys knygynai, žodžiu, 
juo tolyn, tuo labiau pradeda
ma kreipti dėmesio j suaugu
sių žmonių švietimą. žmonės, 
kurie nori būti kultūringais, 
niekuomet neprivalo paliauti 
šviestis. Jie, kaip sako Dr. 
Martin, turi būti studentais per 
visą savo gyvenimą.—K. A.

Nugarai Skaudant
Plaukite Inkstus

Gerkite Daug Vandens Ir 
Paimkite Druskos Pirm 

Pusryčių

Valgant riebaus maisto perdaug 
gali Įvaryti inkstams ligą, sako žino
vai, nes pasidaro rūgštys kenksmin
gos inkstams, šie persidirba, prisi
kempa medžiagomis ir ateina nuga- 
garos skaudėjimas, gėlimas, galvos 
skausmai, nemiga, pūslės ir šlapumo 
negaliavimai.

Pajutę, kad nugarą skauda, ar pū
slė neveikia kaip reikia, pradėkite 
gerti daug vandens, primaišydami 
kokias keturias uncijas Jad Salts iš 
geros aptiekos. Imkit po šaukštuką 
stikle vandens prieš pusryčius ir ink
stai dirbs puikiai. Tos druskos pa
gamintos iš sudėtinų rūgščių vynuo
gių ir citrinos, prie kurių ‘ d’adėta 
litnia. Per ilgą laiką jos vartojamos 
inkstų negaliavisou.se kad nuveikti 
rūgštis, kurios prikemša inkstus.

Jad Salts negali niekam pakenkti. 
Iš jų pasidaro malonus, burbuliuojan
tis litnia gėrimas, kurį milionai vy
rų bei 'moterų geria retkarčiais idant 
nuvyti nuo savęs rimtas ligas, ir už
laikyti inkstus sveikais ir švariais.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ •
Matykit Mr. MAC1KĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

G G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas
900 W. 52nd Street

CHICAGO

“GYVENIMO” turinys va- 
sariOj mėnesio sekamas: (1) 
Kaip galima pailginti žmo
gaus amžių. (2) Darwinas. 
(3) Viktoro liūgo pranaša
vimas. (4) Keturi milionai

, vergų Afrikoje. (5) Šunys.
(6) Didieji gyvenimo žo
džiai. (7) Darbo užbaiga. 
Jsigykit si “GYVENIMO” 
numerį — jis jums patiks.

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

mokslo.

negaliavisou.se
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KAIP IR KODĖL BAISUS ŽMOGŽUDYS 
JAUNĄ MERGAITĘ Į ŠMOTUS SUPIAUSTĖ

Kaso Dr. Margelis

(Tęsinys)
savo
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yta
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Bet kaip žmogus 
slinkius nuslopina? 
tokio darbo mechanizmas?

Kadangi instinktų esama
šokių ir jie, atskirai arba gru
pėmis, dažniausiai eina prieš 
vieni kitus, tai aišku, kad vie
nu instinktu arba grupe in
stinktų nuslopiname kitą in
stinktą arba grupę instinktų. 
Pavyzdžiui, žmogus nori val
gyti, l»et neturi pinigų maisto 
nusipirkt. Apetito instinktai 
tarsi varu varo jį kaip norint 
maisto gauti. Žinoma, šitie in
stinktai yra ego (ego reiškia 
aš; tai visas žmogus: kūnas ir 
siela) instinktai. Bet štai bū
rio arba gaujos instinktai tar

vadi- 
draugijos nusta- 
taisvklių normos 

Taigi ve ima ir

būti teisingu bei doru, 
nas, laikytis 
tytu elgimosi 
(standardo).
stiiiKiais susiKerta. Jeigu ego 

instinktai laimės, tai veikiau
siai jis ris vogt, o jeigu gau
jos instinktai laimės, tai jis 
badaus. Kitaip sakant, jis tu
ri išmušti iš savo sąmonės ar
ba norą valgyti arba, pagalios, 
norą vogti. O tai nelengvas 
darbas. Ir iš tiesų, kaip jis ga-

Instinktai, reikia žinoti, tik ve
da energija tam tikron kryp- 
tin, bet jos nesulveria. Todėl 
jie ir t ėra tarytum kokiais tai 

šaltiniais. Jie nėra, 
ir visai savarankiais 
Inleligentingumas žy-

pagaliau 
veikime, 
miai kontroliuoja ir permaino 
instinktus. Pavyzdžiui, iš visų 
kūno audinių, kurie, žinoma, 
reikalauja peno, eina dirksniais 
stimulai (akstininai) į galvą 
ir verste verčia išalkusį žmo
gų ieškoti maisto. Bet jis juk 
nėra laukinis, taigi urmu ne
šoka ir negriebia, kas tik po 
ranka papuola. Ne. Jis svar
sto, vadinasi, . motyvuoja, kaip 
čia maisto įsigijus. Bemotyvuo- 
jant, suprantama, mintis galvo
je atsiranda, kad bene tik bu- 

gera maisto pasivogus? To- 
mintį, žinoma, pažadina 
instinktas arba instinktai, 
ir gaujos instinktai nesnau- 

t. Taigi ir jie kaip bema- 
pažadina mintį, kad vogti 
negražu ir nedora, nes tai 

skia paneigti visuomenės nu
lytas žmogaus elgimosi tai- 
les. Dabar, kaip matome, 

jau eina kova ne tiktai tarp 
instinktu, bet ir tarp impulsų. 
Bet stimulų stiprumą labai daug 
gali modifikuoti žmogaus inte- 
ligentingumas, vadinas, jo pro
tinis veikimas. Jeigu jis, daleis- 
kinio, didžiausio dėmesio bei

tV

ego
Bet

tai

re

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ftnr Be 
Peilio įpJJSkausmo

Teisingi liudymai žmonių kurie 
yra išsigydė pas mane rupi urą, nu
rodo ir kitiems kurie irgi gali savo 
rupturas išsigydyti saugiai, lengvai 
ir greitai be operacijos. Neatideliok 
ilgai jei turi trubelį kuris kenkiu 
jusu sveikatai.

Skaityk ką Ponas Molic sako:
“Aš vieną dieną skaičiau laikraš

tyje kaip Dr. Flint išgydė rupturą 
be peilio. Aš irgi nuvažiavau pas jj. 
Ir tai buvo dalykas kokj aš pada
riau. Dr. Flint išgydė mane tokiu 
budu, kaip laikraštyje buvo rašyta. 
Be peilio, be skausmo ir be išliki
mo iš darbo, 'lai buvo keturi metai 
atgal ir dabar dar aš esu sveikas. 
Aš nusiunčiau keletą draugų pas Dr. 
Flint per tą laiką ir jie irgi liko iš
gydyti, kaip ir aš.”

Michacl Malic,
13158 Buffalo Av.., 

Hegevvisch, Illinois.
VERICOSE GYSLOS $25.00

Aš taipgi gydau pasididinusias gy
slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai- 
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI
DR. E. N. FLINT

322 Su. State St., 5 fl.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 

pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedelioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kuri rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

KORESPONDENCIJOS I
k    įjj„ , , ■ ... — ,-J1

gremėzdas, bet ir prakalbelė 
buvo pilnai gremėzdišką, kurią 
jis laikė A. ž. V. draugijėlės 
koncerte sausio 7 d.

Rockford, III
stebėjimo kreips Į maistą, tai, 
žinomas daiktas, kad peno sti
mulai stiprės ir stumte stums 
ego instinktą veikti. Gal būt, 
kad jis jau bus ir beeinąs vogt.

bu lai padaryti, reiškia, didžiau
sio dėmesio kreipti į gėdą ir 
dorą, tada, suprantama, mora
laus ir tikslaus pasivedimo 
pulsai stiprės, na, ir varu 
rys būrio instinktą veikli, 
tri kova (konfliktas) tarp 
instinktų ir 
eina, tai 
žmogus
instinktus suvaldo, vadinas, jis 
pajėgia išlaikyti lygsvarą tarp 

to- 
pa- 

O 
jis

im-
va-

ego 
gaujos instinktų 

nė kalbos nėra, bet 
savo inteligentingumu

painių instinktų grupių

silieka normalus-moralus. 
tai, žinoma, reiškia, kad 
prieš visuomenę nenusižengia.

Iš to, ką pasakėme, aišku, 
kad inteligentingas žmogus tu
ri pakaktinai stiprių jėgų vie- 
mj. Mtimuliį ti, o
visai atmesti. Tik tokiu ve 
budu žmogus ir gali išlaikyti 
lygsvarų tarp Įvairių instink
tų. Žinoma, tik dėl to jis ir 
gali būti norinaliu-moraliu žmo
gumi. Taigi, apart los norma- 
himui-moralumui apibrėžties, 
kurią esame davę anksčiau, čia 
duosime dar šitą: Jeigu tik žmo
gus pajėgia išlaikyti lygsvarą 
tarp painių instinktų grupių, 
tai jis iš tikrųjų yra ir norma
lus ir moralus. O kai dėl žmo
gaus sugebėjimo vieną stimulą 
pripažinti, o kitą atmesti, pra
vartu, musų nuomone, štai kas 
pastebėt: Yra atsitikimų, kad 
ve jurose paklydę jūreiviai ir 
maisto netekę, visviena ne vi

ti pirmiau mirusiais jų drau
gais. Jie kadir miršta, bet, sta
čiokai sakant, pilvo stimulams 
nepasiduoda! Jų inteligentingu- 
mas pripažįsta žmonišką (žmo- 
gienes nevalgyti) stimulą, o vi
siškai atmeta žvėrišką (žmo
gieną ėsti) stimulą.

Klaidos pataisymas. Vakaryk
ščiose “Naujienose” mano strai
psnio antroj špaltoj tapo at
spausdintas tokis sakinys: “O 
tai, suprantama, dėl to, kad, 
psychologiškai svarstant, tarp 
nemoralumo ir moralumo jokio 
pagrindinio skirtumo visai nė- 

M ra.
Turėjo būti:
“...tarp normalumo ir moralu

mo ir tt.”

Margumynai

APLANKYKIT ;
• r ' ■' '* -I f l

Niagara Falls
IR

LIETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
Gegužio 29 d. 
-= 1928 =

“Nauj ienų” kontestantas
Deltuva pusėtinai progresuoja j randas dabartiniu 
ir abdnai geras pasekmes turi. 
Jam jau pavyko su verbuoti ge
rą pluoštą “Naujienų” skaityto
ju ir dar turi visą “litaniją” 
pasiženklinęs ant rekordo, kurie 
žmonės yra pasižadėję trumpo
je ateity užsiprenumeruoti 
dienraštį “Naujienas”. Ir jei
gu p. Deltuva su tokiu įtempi
mu ir tvirtu pasiryžimu taip 
uoliai darbuosis ir ant tolinus, 
tai nėra mažiausios abejonės, 
kad "Naujienų” cirkuliacija tu
rės trigubai padidėti. Ir to ga
lima pilnai tikėtis, nes čia 
Rockforde randas nemažai svei
kai protaujančių lietuviu, kurie 
pageidauja rimto laikraščio, 
teisingų iš viso pasaulio judė
jimo įvairiu žinią, ir -pagaliaus 
straipsnių populeriškai gvilde
nančiu dienos klausimų. O tuo 
laikraščių yra dienraštis “Nau- 
j ienos”.

» « «
SLA. 77 kuopa dabartiniu 

laiku stropiai rengias, dėdama 
visas jėgas ir pastangas į bu
simąjį vaidinimą,—keturių vei
ksmų labai juokingos komedi
jos “Ekscelencija”, kuri sce
noje yra statoma vasario 12 d., 
svetainėj prie 1015 3rd Avė., 
2 vai. po pietų. Prie šio vei
kalo kalbama kuopa yra sutrau
kus visas vietines gabiausias 
artistiškas jėgas. Apart to bus 
ir pamarginimas, kuris susidės 
iš gražių liaudies dainelių ir 
pukių muzikos gabalėlių. 

* * *
Well, kaip tent nebūtų, ta- 

čiaus A. Kupreišio atsilankymas 
į Rockfordą su prakalba, vietos 
komunistams įvarė didelį kinkų 
drebėjimą. Ir jau buvo many
ta, kad kaip kuriam komunistų 
vieniam Tamošiui, pradės gtim- 

votį jodinėti iš baimės. To- : 
greitai kreiptasi į Chicago 
per telefoną prie tavorš- 1 
nusiskundžiant savo nelai- , 
ir kartu prašant prisiųsti

P-

dėl 
net 
čių, 
me
kalbėtoją, kad jiems nors dali
nai dvasią sutvirtintų (kokie 
biedni tie fanatizmo žieve ap
augę žmoneliai, ar ne?). Na. ži
noma, Chicagos komisarai pasi
stengė tą prašymą išpildyti ir 
prisiuntė neva kalbėtoją, kokį 
ten Zalpj. Tas žmogus jau 
vien iš pažiūros atrodo typiškas

* # *
Rockfordo įvairios Lšdirbys- 

tės po truputį juda ir nors iš
lėto, visgi žengia pirmyn. Ta- 
člaus truputis bedarbių taipgi 

laiku. Re
zultate to, kaip kurios kompa
nijos bando apkapoti darbinin
kams algas. Todėl paprastiems I 
darbininkams nepatartina čia 
važiuoti darbo ieškoti. Kurie 
moka šiokį tokį amatą, tai i 
tiems dar pavyksta kaip kur į- 
sisprausti, bet aplamai mokes- 
tys, palei šių dienų pragyveni
mo brangumą, reikia pripažinti; 
yra ubagiškos.
—“Naujienų” Korespondentas. |

žinomos Sveikatos Budavo- 
tojos Vartojamos Milionų 

Žmonių
P«r diųigcli metų Nuga-Tone, žinomos svei

katos iv stiprumo budavotojos, buvo ir yra 
clraUKais milionų vyrų ir moterų. Šios puikios 
gyduolės sustiprina kraujų, suteikia nau
jų jėgą ir energijų silpniems, sustiprina 
silpnus nervus ir raumenis, inkstus ir kitus 
kimo orHanun. Nuga-Ton. suteikia atšvie- 
tiniint] iiiIcko, phUiIho i »<<«<? Įimti virft-
kinimui, i»>i<I>iuis InioKUUH avurum^ Hutui- 
kl« Htiprumi} Bilpniemn, nuvarguslenu žino- 
nėniA. Jos prašalina galvos skaudėjimų, kok
tumų, svaiguli nemalonų burnos kvapų, ap* 
sivdlusl liežuvi ir sutaiso vidurių užkietė
jimų.

Nuga-Tone yra pardavinėjamos visose vais
tinėse su pinigų grąžinimo garantija. Var- 
tokit jas per 20 dienų, o Jei nebūsit užga
nėdintas, sugrąžinkite likusias gyduoles, kur 
pirkote, gausite savo pinigus atgal. Nusi- 
pirkit buteli Nuga-Tone šiandien atnaujin- 
kit savo sveikatų ir stiprumų. Tikrai žiū
rėkit, kad gautumėt Nuga-Tone. Vengkitc 
Imitacijų niekas negali užimti vietos šių pui
kių gyduolių.

PRAKALBOS
Temoje: Aukščiausiojo Iš

mintingo Tvėrėjo esybė pri pa
rodyta.

Bus Rodomi Indo- 
mus Paveikslai!

Bus rodyta iš Biblijos istori
jos, kaip tapo sutverta: žuvės, 
paukščiai galvijai, žvėrys ir 
žmogus. Kodėl žmonės dabar 
miršta? Kur jie pomirlies yra? 
Ar žmonės turi kokia vilti? 
Šiuos paveikslus turėtų matyti 
kiekvienas žmogus, nes lai įdo
mu kiekvienam.

Trečiadieny, Vasario 
8 d., 1928 m.

Archer, Chicago.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Kalbės S. Bluieckas
Įžanga liuosa. Nėra koleklos

JAU ARTINASI DIDELE IŠKILME

NAUJIENŲ 
KONCERTAS IR BALIUS

Tatai įvyks

Kovo 11 d., 1928
WICKER PARK HALLS
2040-2046 W. North Avė

Įžanga $1Pradžia 4:00 po pietų
Mes kviečiame kiekvieną būti prisirengu

siais, ir kada ateis paskirta diena ir valanda, 
atvykti į šį didelį ir gražų koncertą ir balių. Čia 
bus galima išgirsti puikiausi programą, kokį tik 
galima surengti; pasimatyti su draugais, pasi
šokti ir pasistiprinti.

-Rengkitės ir pakvieskit kitus.
NAUJIENOS.

Iš new York o Klaipėdon

Buitie America Line — “Lituania”

Smagiausia 
Patogiausia 

Kelionė 
Klaipėdon 

Be persėdimo

KVIEČIAME LIETUVIUS Iš VISUR!
CIeveland, Ohio 

Detroit, Mich.

East St. Louis, III.

Springfield, III.
Grand Rapids, Mich.

Akron, Ohio
Westville, III.

Toledo,. Ohio

Michigan City, Ind.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

PUIKIAIS NICKEL PLATE ROAD VAGONAIS
Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerą ir Poco- 

no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran- 
f

giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolj ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui i New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuojaus I -•

j .

- NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.

i
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CHICAGOS 
ŽINIOSL',--

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vakar kilo gaisras senojoje S. 
Clark policijos stotyje. Čia, 
kaip žinoma, yra policijos teis
mas ir detektyvų ofisai. Gais
ras prasidėjo kambariuose, ku
riuos užima pažinimo biuras 
(Bureau o f identifications).
Nužiūrima, kad taip atsitikę dėl 
cigarete įmetimo i popierų gur
bą. Kai tik pastebėta ugnis, lai
kytieji trobesyje kaliniai tapo 
surakinti ir išvesti gatvėn. Iš 
kito aukšto, kur teisme buvo 
keletas šimtų žmonių, visi pra
dėjo bėgti. Sustabdyti besipi
lusią ugnį reikėjo išlaužti grin
dis loję vietoje, kur pirmiausia

Roseland

pradėjo degti.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos 

1928 metams

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 
1928 m: pirm. J. Motuz, 2131) \V. 
16 PI., pageli). V. Povilaitė, 1558 
So. Albany avė., sekr. J. Dabuls
kis, 2100 \V. 22 St., iždo rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln avė., 
Ilarvey, III. kasierius A. Ciesna, 
1501 Šo. Paulina St., tol. Boule- 
vard 1552; maršalka—P. Tiškevi
čių, 7009 So. Washtcna\v Avė., 
kasos globėjai S. Skridulienė, 
1517 So. 19 cL, Cicero, III., ir O. 
Guzauskienė, .5005 S. Trepp Avė., 
ligonių komitetai—O. Deivienė, 
5618 So. Bishop SI., ir A. Čicsna, 
1501 So. Paulina St. 
Joe. Dabulski, sekretorius, 

\V. 22 SI., hCicago, III.
2100

SIMAM) Daukanto Draugijos val
dyba 1928 metams: Pirm. Thom 
Janulis, 3130 S. Morgan st., pa- 
gelbin. Aug. Jankauskas, 3232 
Emerald avė., nut. rast. P. Kilis, 
911 \V. 3lth St., turto rašt. A. 
Kaulakis, 3812 S. Union avė., ižd. 
J. Racevičia, 3326 S. Union avė. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Halsted st., Chicago,

SUSIVIENIJIMO Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgcporto valdyba 
1928 metams: S. Mažeikis — pir
mininkas, 3119 S. Halsted st., J. 
Mireikis — vice-pirm., 3219 So. 
Wallace si., I). Gulbinas — nuta
rimų rašt., 3114 S. \Vallacc st., 
\. Bugailiškis — Imtų rast., 3339 

S. \Vallnce st., A. Radauskas — 
kontrolės rast., 3328 Auburn avė., 
I*. Balsis — Iždininkas, 5653 So.
advokatas, 91)3 \V. 33rd SI. Susi
rinkimai atsibuna kas pirmų tre
čiadienį kiekvieno mėnesio.

DRAUGYSTĖ ATG1MTIES LIETU 
VIŲ TAUTOS MOTERŲ IR VY 

RŲ. Pirm. A. \Vaicis, f~ “
neh Avė., pageli). J. 
čc 3751 S. Emerald 
B. Dubi nskienė, 3613 
Avė., fin. rast. M.
lilonis, 
globėjai 
kovven St

Kaip

Paltanavi- 
Ave.. seki".
S. Parnell 

Cuplinskas, 
ašt. A. Ba-

930 \V. 35 Place., kasos 
Jackūnas, 561 De

ll. ^Vaičienė, 3623 S. 
, kasierius S. Balsis, 

1613 \V.Bishop Avė. Durų sargai:
S. Waranaviče ir .1. Bartašlus. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAftELPOS 
KLIUBO valdyba 1928 m.: St. Ma
žeika pirm., 3119 So. Halsted St., 
L. Jucius, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rast.,3812 S. Union Avė., P. 
Norkus, fin. raSt., 1014 W. 60th 
St.„ B. Butkus, iždininkas, 840 
W. 33rd St., K. Kareckas, ir P. 
Gricius iždo globėjai, J. Barchas, 
maršalka. Susirinkimai atsibuna 
kas pirmą penktadienį kiekvieno 
mėn., Chicagos Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted St., 7:30 v. 
vakare.

DR-STĖS DR. VINCO KUDIRKOS 
valdyba 1928 m.: St. Strazdas, 
pirm., 3116 S. Halsted St., J. Ma
kauskas, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt., 3842 S. Union Ave.2 F. 
Skeltis, fin. rašt 
Avė., Cicero, III. 
iždininkas, 538 N. Troy St.

Pereitą sekmadienį Strumi
lų svetainėj vietos Lietuvių 
Scenos Mylėtojų Ratelis statė 
scenoje dar mažai vaidintą J. 
J. Zolpo trijų veiksmų dramą 
“Kalvio Duktė”. Ji yra iš ka
ro laikų Lietuvoje. Dramos tu
rinys yra tokis. Lietuvos kai
mas gyvena ramiu gyvenimu. 
Kaimas tautiniai jau susipra
tęs, rūpinasi pakėlimu savo 
ekonominės būklės. Atsiradus 
iniciatoriui, vienam amerekie- 
čiui, susitveria bendrovė ūkio 
padargams dirbti. Bet vokie
čių karininkai jau slankinėja ir 
besigirdami savo aukšta kul
tūra, pranašauja busiantį ka
rą, kada Vokietija, varde kul
tūros, nugalėsianti visą pasau
lį ir liksiąs tik vienas “cieso
rius“. Bendrovei gerai sekasi, 
kaimiečiai džiaugiasi savo triū
so pasėkomis.
susis karas, kuris visą darbą 
sunaikina. Rusai lieka sumuš
ti ties Tannenbergu ir vokie
čiai plačiu ruožtu traukia į Lie
tuvą. Čia ir pasirodo visa vo
kiečių “kultūra”, visa^ jų nuož
mus netik linkui kariškių, bet 
ir linkui civilių gyventojų — 
lietuvių, kurie patys nors kare 
ir nedalyvauja, bet visgi lieka 
nekaltomis 
nuožmumo.

Veikalas 
na gerai, 
kas geriausia 
dvejodamas atsakyčiau, kad J. 
Požeraųskaitė, <, Uolios Grine- 
veckaitės rolėje. Ne todėl, kad 
kiti artistai butų vaidinę silp
niau už ja, bet kad kiti artis- 
tai yra patyrę, jau senai daly
vaujantys scenoje, taip sakant, 
senos scenos žiurkes, kuomet 
ji yra, palyginamai, dar nau
jokė, o ir jos rolė gana sunki 
— jaunos, naivios mergaitės. 
Tečiaus ji suvaidino savo rolę 
pastebėtinai puikiai, išlaikyda
ma ją iki galo iki pat smulk
menų. Gal niekas iš jos, kaipo 
dar nesenai dalyvaujančios sce
noje jaunos mergaitės,' nesitikė
jo tokio gero rolės išpildymo. 
Ji, ištikiu jų, toje rolėje pada
rė visiems siurprizą.

Tiesa, gerai vaidino 
vestaitė (Kukutienė), 
kalvio dukters, rolėje, 
ir pirmiau visiems buvo gerai 
žinoma, kad ji yra viena iš ge
riausių Chicagos artisčių-mylė- 
tojų, tad gero jos vaidinimo ir 
tikėjosi, ir jeigu, per nelaimę, 
ji butų vaidinusi silpniau, tai 
butų jaučiamas visų apsivyli
mas. Bet apsivilti niekam ne
teko, nes savo sunkią rolę ji 
suvaidino tikrai gerai. Gera 
buvo ir M. Dundulienė, Grine- 
veckienės, Liolios motinos ro
lėj. Ji taipjau režiseravo vi
sam veikalui.

Vyrai irgi savo roles gerai 
išpildė. O jų buvo gana daug: 
J. Šimkus (vokiečių karinin
kas), V. Preikšą (rusų lietu
vis karininkas, Kastos sužie
duotinis), A. Daukša (kalvis), 
P. Daugėla (kalvoi pagelbinin- 
kas — gizelis), J. Pivoriūnas

pasirodė “Kalvio Duktė.

B. Vaitiekūnas,
Marės vyro Vaidylos rolėje, vei
kale “Keistutis,“ kurį Vaičkaus 
teatras stato nedėlioj, vasario 
mėn. 12 d., Goodman teatre, 
Art Institute, Kast Monroe at 
So. Parkway.

Vasario 16 ir Chica 
gos Lietuviai

Ką daro kiti miestai. Dvejopos 
rūšies 
turime

iškilmės. Kodėl mes 
būt pirmieji

valstijų pranešama,

(amerikietis), A. Jocius, Br. 
Liutkevičius, J. Darnusis (kai
miečiai), a. Andrejauskas (gi
zelio brolis, virtęs vokiečiu ir 
kare nušovęs savo brolį), J. 
Darnusis, K. Pažarskis, K. Mi
lius, J. Krištopaitis (kareiviai). 
Kiekvienas jų savo rolę gerai 
išpildė. Ypač didelį progresą 
padarė V. Preikšą: savo sun- 

Bet užeina bai-’. ki°j rol§j .lis geriau vaidino, 
negu kas galėjo tikėtis.

Publikos buvo daug. Kaip 
matyt, Ratelis vėl užkariavo 
pirmąją vietą Roselande ir da
bar niekas tiek daug publikos 
neįstengia sutraukti, kaip Ra
telis. O tai todėl, kad Ratelis 
rimtai ir su dideliu atsidavi
mu dirba meno darbą ir prie 
savo vakarų labai rūpestingai 
prisirengia. Kiekvienam vei
kalui jie pasigamina tinkamas 
dekoracijas, 
kita lietuvių 
gija, šiam 
pasigaminę 
kalvę ir dvaro kiemą. Ratelie- 
čiai rimtai dirba savo darbą, 
todėl ir pasisekimo susilaukia. 
O jų pasisekimas kartu budi
na iš snaudulio ir visus rose- 
landiečius, ir žadina prie kil
nesnių darbų.

Tik butų gerai, kad publika 
biskutį ramiau užsilaikytų: ir 
pati geriau įsistebėtų veikalui, 
ir kitiems leistų klausytis. Ro- 
selandiečiai mokėjo labai gra
žiai užsilaikyti vakaruose, tik 
jie dabar tai biskutį primiršo 
ir ims truputis lakio kol viską 
prisimins. Bet svarbiausia: 
reikia suvaldyti vaikus, kurie 
daugiausia triukšmo kelia. Tie
sa, rateliečiai bando juos val
dyti, bet sunku ką su jais pa
daryti, jei kituose vakaruose 
juos paleidžiama liuosus ir duo-' 
dama jiems pilną laisvę kly- Į 
kauti ir bėgioti po salę. Jei ir 
kitos draugijos vaikus draus
tų, tai su laiku ir jie išsimo
kintų tvarkiai vakaruose elg
tis. O tai butų gerai ir visai 
publikai. Bet čia ir tėvai tu
rėtų prisidėti: atsivedę vaikus 
neturėtų paleisti salėj palaidus 
bėginėti, bet turėtų patys juos 
prižiūrėti, nes juk nėra garbė 
tėvams, jei jų vaikai išdykau
ja: juk iš vaikų sprendžiama 
ir apie tėvus. —S. K.

aukomis vokiečių

liko suvaidintas ga- 
Jei kas paklaustų, 

vaidino, tai ne-

ko nepadaro jokia 
scenos meno drau- 
veikalui ingi buvo 

geras dekoracijas:

Bostonas, 
var- 
vie-

Iš kilų
jog tenykščiai lietuviai skubiai 
rengias paminėti dešimtį metų 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Geriausios muzikales spėkos j- 
trauktos j programą ir Ne\v 
Yorkas, Brooklynas.
Pittsburgli, Detroit ir kili 
žosi tarpusavy dėl pirmos 
tos.

Sulig teisingumo pirmoji vie
la privalo priklausyti nekam 
kitam tik Chicagos lietuviams, 
čia didžiausia kolonija, skait- 
Ilngesnes kultūrines spėkos ir 
tinkamesnės musų svetainės. 
Be to Chicagos lietuvių visuo
menė gal gyviau už kitus at
jaučia savo tautinius reikalus.

Ar mes busim pirmieji vasa
rio 1G d. apvaikščiojime paro
dys ateitis. Jau buvo pranešta, 
jog viena dalis iškilmių susikon
centruos viešbutyje, o kita — 
tai visose Chicagos kolonijose, 
kur bus dainos, muzika, prakal
bos ir šiaip dalykai atsakanti 
tes dienos lipui. —V.

Roseland
Kaip rodo paskutinio susi

rinkimo įvykiai, tai ramybė S. 
L. A. 139-toj e kuopoje jau pa
sibaigė,—gal būt dėl to, kad 
toje kuopoje pirmininku yra p. 
šarkiunas.

Vasario 2 dieną musų kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą, ku
riame buvo skaitomas laiškas 
vadinamos prieš-fašistinės ta
rybos (t. y. komunistinės mul
kinimo tarybos). Laiške ši kuo
pa kviesta dalyvauti komunistų 
suvažiavime, kuris įvyksiąs 
New Yorke.

Kai laiškas perskaityta, tai 
buvo duotas įnešimas jį atmes
ti pasiremiant tuo, kad perei
tais metais SLA. centro valdy
ba buvo patarusi kuopai at
sukti iš tos tarybos savo dele
gatus, kadangi dėl siutinėsimo 
ten delegatų kuopoje kildavo 
daug nesusipratimų, šiuo klau
simu nesusipratimai išsivystė

net iki to, kad komunistai bu
vo pradėję dagi spendijoti na
rius atėmimu balso iš tų narių, 
kurie priešinosi siuntimu dele
gatų į tą neva tarybą.

Ir paskutniame musų kuopos 
susirinkime priešingieji siunti
mu delegatų New Yorkan nu
rodė, kad reikia klausyti cent- 
r ojsakymų, kad nereikia kiš
tis į partijas dėl paalikymo 
kuopoje ramybės. Bet Petro
nis atsakė, kad centro neklau
sysime, nes, girdi, centras ne
pildąs konstitucijos. Spren- 
žiant iš Petronies žodžių, ga

lima numanyti, kad jau ir SLA. 
139-tos kuopos viršilos komu
nistai nusitarė paskelbti Susi
vienijimo centrui karą.

Kai jau gerai išbarėme vie
ni kitus, tada šarkiunas sako: 
esą, delegatai nebus New Yor
ko suvažiavimui, ba busiąs 
šaukiamas susirinkimas Chica- 
goje, o tame susirinkime bu
siantys renkami delegatai va
žiuoti New Yorkan. Na, tai ku
riems galams kuopos pirminin
kas leido tą laišką svarstyti 
ar tam, kad kėlus trukšmą ir 
suirutę kuopoje, ar jis turėjo 
kitus kokius sumetimus?

Be j ė, dar vienas dalykas pa
žymėtinas. Kai yra šaukiamas 
antro apskričio suvažiavimas, 
tai SLA. 139-ta kuopa gali 
siųsti rodos 18 delegatų. Tiek 
mat, leidžia apskričio konstitu
cija. Taigi tiek delegatų ir iš
rinkome. Dabar tečiaus, kai 
delegatai turėjo išduoti rapor
tą iš antro apskričio suvažia
vimo, jie buvo iššaukti rapor
tuoti.
vierlas po kito, kaip susitarę, 
jie pranešė, kad neturintys ką 
pasakyti! Tik paskui Klibienė 
nusiskundė, kad ji pavėlavusi 
nuvažiuoti j suvažiavimą ir pa
tarė kitam kartui, renkant de
legatus, paskirti vieną, kuris 
išduotų raportą.

balsavimui 
komunisto galvų.
dėl ko tie komunistai 
nei vienas raporto?
tame suvažiavime nieko

Bet juk “Vil-

ir

ne-
Ar

0 aš, iš savo pusės, duodu 
pataisymą”: kitą kartą pasiųs
kime 18 rankų 
vieną

Bet 
davė 
jiems
nebuvo sakyta? 
nyje” buvo giriamasi, kad nu
tarta organizuoti jaunuoliai 
prie SLA. Toks tarimas išrodo 
labai naudingas Susivienijimui. 
Kodėl gi musų delegatai nieko 
nepranešė apie tai ? Čia tur būt 
yra kur nors šuniukas pakas
tas. Jį tai, tą šuniuką, ir bijo 
musų komunistai parodyti. 
Man rodosi štai kur jis yra pa
kastas: galime tarti organizuo
ti jaunuolius prie SLA. kuopų, 
ale ne Roselande! Taigi jei ir 
tarė antras apskritys dėl orga
nizavimo jaunuolių, musų dele-

Bet kas pasirodė? Ogi

prisimint 
susirinkime, 
nepasakytų:

gatai bijo apie tai 
139-tos kuopos 
kad kas jiems 
“Veidmainiai! Jus tokį tarimą
padarėte tik svieto akims mo- 
nyti. Jeigu jau manote reika
lą esant organizuoti jaunimą, 
tai kodėl neorganizuojate jo 
prie SLA. 139-tos kuopos? Ka
da kuopoje randasi 20 jaunuo
lių — kodėl jus kuopos nesuda
rote?“

SLA. kuopos vakaras įvyks 
vasario 19 d. Strumilo svetai
nėje. Bus vaidinama “Daktaras 
iš prievartos“. —Narys.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

JUSU KREDITAS GERAS PAS 
THE NEW METHOD DENTISTS

Geri Dantys Yra Geriausis Užtikrini 
mas Geros Sveikatos

H 8^ $18zs
Naturaliai perliniai balti dantys su dykai gold crown 
Auksinės crown ..................................................................
Baltos crowns ..........v.........................................................
Auksiniai fillings ...............................................................
Sidabriniai fillings ............................. ...............................
Be skausmo ištraukimas .......... ....... ...............................
Pabandyk musų savaitinių Išmokėjimų planą. Nereik

118.75
4.25 
4.00 
1.75 
1.00
1.00

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

Darbas garantuojamas 20 metų, 18 metų biznyje.

THE NEW METHOD DENTISTS
Naujame name, 18 ir Halsted St.

1800 S. Halsted St.

1445 So. 50th 
A. Hermanas,

Hermanas ir J. Mikėnas, iždo 
globėjai, K. Bartkus, maršalka. 
Susirinkimai attsibuna kas antras 
šeštdienis, kiekvieno mėn., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 
v. vakare.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1928 
m.: J. Rūta, pirm., 3422 S. Lowe 
Avė., B. Yenkauskas, pirm, pag., 
3220 So. Union Avė., St. Kune- 
viez, nut. rašt., 3220 S. Union Av., 
J. Grinius, fin. rašt., 723 W. 34th 
St., F. Kasparas, kontr. rašt., 
3534 S. Ixiwe Avė., D. Gulbinas, 
iždininkas, 3144 S. Wallace St., 
J. Mačiulis, iždo glob., 3140 So. 
Emeraki Avė., J. Pazkevicz, iždo 
globė., 4541 So. Richmond St. S. 
Dilius, teisėjas, 8470 Vincennes 
Avė., J. Suka, Auditorijos atsto
vas, 3347 S. Emerald Ave? J. 
Grinius, J. Drazda ir P. Kubilius, 
atstovai į Susivienijimą Draugijb. 
J. Katėnas ir E. Bliumas, Tautiš
kų kapinių atstovai, K. Kunca, K. 
Lavenas ir A. Yunevicz, trusti- 
sai.

BILLY’StUNCLE
<■ ta K •Am -• •

A. Za- 
Kastės, 

Bet jau

——- ----- __

TEN IR Iš 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Su’ musų populiariais laivais
N*W TORK, ALBKRT BAILIU. 

HAMBUHO, DBUTSCHLAND.
RMOLVn, RBUANCB. , 

CLEVKLAND, 
WKSTPHAL1A, THUBINGIA

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europinės kelonės asme
niniai vadovaujamos

$nnnid new yor- 
/II iko IKIKAU" L VU NO IR ATGAL

Plūs 7J. S. Revenue taksai

LIETUVO
Asmeniniai vadovaujama ekskursija 

PUIKIAUSIU LAIVU

OLYMPIC
Išplaukia iš
New Yorko

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet

Savaitiniai išplaukimai 
Kelionė greita ir pigia 

kaina
Del permito ir kitų infor
macijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie

Hambuig-AiHlan line
United American Lines, Ine* 

General Agente
177 N. Michigan Avenue,Chicago

Vasario 24 Vidurnaktyj 'dSSSS.lr
Vadovaujant V. M. GRIGOROFF

Kelionių ekspertas WHITE STAR LINIJOS iš New 
Yorko Ofiso nepasigailės pastangų, kad kelionę pada
rius malonią ir kurio pagelba ir patarimai palengvins 
jūsų kelionę iki pat galui.

PUIKI TRANS-ATLANTIC KELIONE
gu parankiu sujungimu visu portų Europoje

WHITE STAR LINE
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY 

127 S. State St., Chicago, III
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Skolinimo ir budavo- 
jimo bendrovės,

mai, ir kiti bendrovės reikalai 
atliekami kiekvieno trečiadienio 
vakare. Norintiems gauti ant 
savo namo ar perkamo namo 
paskolas, visiems skolinama 
yra lygiai už 6 nuošimtį. Pi
nigai parūpinama labai greitu 
laiku.—Juozas.

arba, kaip paprastai vadinama, 
“Spulkos”

Daug jau kartų buvo “Nau
jienose” rašoma apie lietuvių 
spulkas arba, tikresniu vardu 
vadinant, Skolinimo ir Budavo- 
jimo Bendrovės. Betgi aš sa
vo trilekiu noriu prisidėti.

šios bendrovės yra tikros pi
niginės ir bizniškos organiza
cijos, ir apie jas gal nereikėtų 
tiek daug kalbėti. Bet kadangi 
jos nėra privatinės biznio įstai- 

• gos, o yra visuomeniškos, tai 
gal ir neprošal apie jas ir dau
giau pakalbėti.

Apie jų teises ir saugumą aš 
čia neminėsiu, nes manau, visi 
žino, kad kiekviena spulka 
kaip ir kiekvienas bankas, ran
dasi valstijos priežiūroje ir jų 
saugumas yra užtikrintas. 
Spulkoms nėra pavelyta žmo
nių arba narių pinigais spe
kuliuoti. Spulkos skolina pini
gus tiktai ant gyvenamųjų na
mų pirmo mortgičiaus ir tik
tai skolina savo nariams, žmo
gus, norėdamas gauti paskoloj 
iš spulkos arba bendrovės, pir- 
miaus turi tapti bendrovės na
riu, o jau paskiau ieškoti pa
skolos, ir tada, jei bendrovė: 
direkcija sutinka, kad reikalau
jamas paskolos namas yra ver
tas paskirtos sumos,—tik tada 
šis naujas narys gauna pasko
los. Bet paskola negali siek
ti daugiau kaip 65 ar 70% ver
tės skolinamojo namo. Taigi 
bendrovės pinigai visada ran 
dasi saugiai įvestuoti. Aš čia 
noriu ypatingai atkreipti domės 
j vieną šių bendrovių taupini- 
mo pinigų klasę, tai yra 12 me 
tų klasę, šj įlasė yra laba 
tinkanti mažiems vaikams tau
pyti savo centus. “Insurance”, 
apdraudos bendrovės turi vai 
kams taupymo Skyrius, iki 2( 
metų. Bet tai yra labai ilgai 
laikas ir todėl daugumai žmo
nių išrodo, kad reikia labai il
gai laukti.

Dabar mes daleiskime, kad 
kūdikis yra 5 metų (gali būt 
ir jaunesnis). Pradedama tau
pyti skolinimo ir budavojimc 
draugijoje jo vardu po 25 cen
tus savaitėje. J metus laiko 
jisai sutaupė $13.00. Per 10 
metų jisai turi jau $130.00. 
Dar du metus po $13.00— tai 
jau susidaro suma per 12 metų 
$156.00. O jisai tada gauna 
$200.00. Jo uždarbis yra $44.00. 
Bet kiek aš esu patyręs, tai 
beveik visos bendrovės, kurios 
turi skyrius 12 metų, sumok? 
$200.00 per 11 metų, taip kad 
pelno sudaro $57.00. Na, ir mes 
matome: Jonukas ar Onutė 
pradėjo savo centus taupyti bū
dami penkių metų po 25c sa
vaitėj, o sulaukę 16 metų, ka
da yra reikalingi pinigai lan
kant' aukštesnę ^mokyklą, jie 
gauna $200.00. O jei taupė ]x> 
50 centų savaitėj,- tai gauna 
$400.00 ir t.t. Daugiau taupys, 
daugiau turės.

Gediminas Budavojimo ir 
Skolinimo Bendrovė, Brighton 
Parke šį skyrių Įvedė dar tik 
nuo Naujų Metų, o jau turi 
gana gražų skaičių narių, ypa
tingai iš mokyklos vaikučių. 
Taip pat ir suaugusieji pradėjo 
šiame skyriuje taupyti savo 
atliekamus centus.

Ši bendrovė turi mat, daug 
skyrių: Imas—yra mokama 
•">Oc už $10O per su viršum 3 
metus; antras po 25c savai
tėje, per 6 metus, ir trečias po 
1215 cento savaitėj, mokama 
per 11 metų.

Bendrovės raštinė randasi 
prie pat lietuvių mokyklos, 
1105 S. Fairfield Avė., Chica- 
go, 111. Pinigai yra priimami 
kasden, o direktorių susinn?j-

“Keistutis” scenoje
— —III MII ~

“Keistutis”, kurį stato Vaič
kaus teatras, Goodman teat
re, Art Institute, Kast Mon- 
roe at Sx Parkway, vasario 
m. 12 d., 10-ties metų Nepri
klausomos Lietuvos apvaikš- 
čiojimui

Turinys “Keistučio” yra pa
imtas iš 11-to šimtmečio Lietu
vos istorijos, kada lietuviai nar
siai kovojo prieš kryžeivius, 
kurie, prisidengdami krikščio
nybės Lietuvoje platinimu, nai
kino lietuvius, norėdami jų kra
štą užkariauti, o likusius lietu
vius padaryti ištikimais sau 
tarnais. Prie to tikslo eidami, 
kryžeiviai vartodavo gudrią 
Cezariams laikų politiką (divi- 
de et impera), būtent, intrigo
mis sukiršindavo Lietuvos val
dovus, kunigaikščius, tarpe sa
vęs, kad jie negalėtų sutartinai 
kariauti prieš bendrus lietuvių 
priešus — vokiečius kryžeivius.

Lietuvos kunigaikštis Algir
das įnirdamas prašė brolio Kei
stučio, kad neapleistų jo sūnaus 
legailos. Keistutis, pildydamas 
brolio Algirdo norą, užsodino 
legailą ant Lietuvos sosto Vil
niuje ir gynė jį savo patari
mais ir ginklu, tečiaus žmonės 
nemylėjo Jegailos ir troško tu
pėti savo valdovu ir didžiuoju 
kunigaiklčiu savo seną mylimą 
karvedį Keistutį. Tą pastebėjęs 
Tegaila iš pavydo pasiryžo nužu- 
lyti, progai pasitaikius, dėdę 
Keistuti ir jo sūnų Vytautą. Je- 
Taila pradėjo bičiuliuotis su vo- 
kiečiads-kryžeiviais ir daryti 
slaptas su jais sutartis prieš 
Keistutį. Keistutis, matydamas 
Lietuvai pavojų, užpuolė Vilnių, 
naėme pilį, o patį .legailą, su 
;esere Mare ir jos vyrų .Valdy
ta, įmetė kalėjimai). Jegaila ir 
io draugai drebėjo už savo kai- 
’į, bet geraširdis Keistutis a Hei
lo jiems jų prasižengimus, pri- 
saikindamas Jegaila ant visados 
šsižadėti Vilniaus sosto, patsai 
ji Keistutis, užėmęs Vilniaus 
sostą, vėl pradėjo kruvinas ko
vas prieš vokiečius-kryžeivius 
už Lietuvos gerovę. Tuo tarpu 
legaila, pasinaudojęs Keistučio 

atvirumu ir neatsargumu, su

kryžeivių pagalba vėl užgriebė 
Vilnių ir Trakus. Jegaila klas
tingai užkvietė grįžtantį iš ka
res Keistutį ir Vytautą pas sa
ve, neva norėdamas susitaikyti 
su jais, bet vos lik jie atvyko, 
kaip Jegaila liepė įmesti kalė
jimai) Keistutį, kur už kelių 
dienų kraugerys Jegailos sesers 
Marės rankomis jis tapo nužu
dytas. Marė tai padarė neva 
keršydamas už mirtį savo vyro 
Vaidylos.

Kaip matom, “Keistutis” tai 
amžina Lietuvių tautos tragedi
ja. Vaidai, nesutikimai tarp 
savęs ir šiandien dar neduoda 
galimybės suburti visus lietu
vius į galingą organizaciją, 
kad galima butų atsispirti prieš 
skaitlingus ir galingus priešus, 
kurie Lietuvą yra apsupę iš vi
sų pusių. — Rengėjai.

Visliomis kalbės 
rytoj vakare

Rytoj vakare Visliomis dės
tys savo tikybinį mokslą ir at
sakinės j klausimus. Prakalba 
įvyks Ežcrskio svetainėje (46th 
and Paulina str. kampas) 7:30 
vai. vakaro. Įžanga 25c.

PRANEŠIMAI
SLA. 183 kp. Jaunuolių Orkestro 

mėn. susirinkimas bus seredoj, vasa
rio 8, 8 vai. vak. Mark White Sq. 
Parko svet., 30 St. ir Halsted St.

Visi nariai pribukto. Valdyba.

Lietuviškos Teatrališkos Draugy- 
tSs Rūtos No. 1, mėnesinis susirin
kimas atsibus vasario 8 d., 1928 m. 
Auditorijos name, 7:30 vai. vakare.

— Valdyba.
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Roseland
Jonas Valys, turintis sankro- 

velę prie 408 W. 103 SI.. liko 
sužeistas nelaimėj su automo
bili i. Važiuojant 111 gatve, ne
toli Kedzie gat., į jo autonjobi- 
li j\ažiavo besisukantis į kapi
nes kitas automoh lius ir apver
tė Keturi žmonės važiavę J. 
Valiu automobiliu, ant laimės, 
betgi tik lengvai liko sužeisti. R.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą trečia
dieny, vasario 8 d., 8 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorium svet. 
3133 S. Halsted St. Gerbiami drau
gai Draugystės Palaimintos Lietu
vos malonėkite visi laiku pribūti, 
nes turime daug svarbių reikalų.

Rašt. K. J. Demereckis.

+ . A
FRANdŠKUS LAPINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 7 dieną, 8:30 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 56 m. 
amžiaus, gimęs Šiaulių apsk., 
Ligumų valse., Sitkūnų kaime. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Veroniką su kurią iš
gyveno 17 metų, dvi dukteris 
Barborą 15 m., Venini ką 9 
metų, du brolius Zenoną ir Jo
ną Amerikoj, o Lietuvoje sese
rį Prancišką Rimkienę ir daug 
artimų giminių. Melrose Parko 
išgyveno 28 m. Buvo visų my
limas. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1104 —< 17th Avė. Melrose 
Park, 111.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
vasario 11 dieną, 9 vai. ryto iš 
namų i Sarred Heart parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
M t. Carmel kapines.

Visi A. A. F. Lapinskio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ir suteikti jam pasku

bti nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekamo,
Moteris, Dukterys, Broliai 
ir Giminės.

Laidoutvėse patarnauja gra- 
Iborius A. Prabish, Tek Melrose 

Park 797.

PADfiKAVONĖ .
A. A. Piritas šacauskas, ku

ris myrč savario 3 dieną, 1928 
ir palaidotas lapo vasario 6 

<1., 1928, o dabar, ilsis švento 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- 
kavot,tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį j tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir .suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo
jame musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Briškai, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sie
lą; dėkavojame graboriui J. 
Eudeikiui, kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinastj, 
o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, šir
dingai dėkavojame musų bro
liui Martynui Žebrauskiul, se
selei Mortai šacauskaitei, pus
broliui Antanui ir Mykolui ša- 
causkams ir pagalios dėkavo
jame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
musų mylimas sūnelį sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę,
Tėveliai ir Giminės.

A A
LEONAS GAUDkžA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 7 dieną, 4 valandą ry
te, 1928 nu, sulaukęs 56 metų 
amžiaus, gimęs Telšių paviete, 
Kretingos apskr., Šateikių so
dos. Paliko dideliame nubudi
me moterį Juzefą, po tėvais 
Gailaite, 6 vaikus, Katriną Le- 
oną, Barborą, Joną Alvyrą ir 
Justiną, 2 brolių, Antaną ir 
Kazimierą ir brolienę, o Lietu
voj motiną, du brolius ir dvi 
seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3107 Auburn Avė.

Laidotuves įvyks subatoj, va
sario 11 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

o
Visi A. A. I^cono Gaudėžo 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarntovimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Broliai, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudizuroa.

Naują Tyrą Tikybą
v

pažįsi nusipirkęs už $1 224 
pusi, knygą “VISUOMY 
BĘ”. Gaunama “Naujieno 
se”, 1739 S. Halsted St.

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

LACHAVICZ
Lietuvis Graborias ir 

Bakam notoj as
2314 W 23rd PL 

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

J. F. RADZIUS .
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 - 
Baigusi akuše-

ilgai praktika
vusi Pensylva- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nup 6 iki 
9 vai. vakare.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

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

Phone Boulevard 7589

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenie 

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRIST  AS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. Igth St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15,’ 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rėš. 8201 South VVallace Street

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenie 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

ĮvBirųs Gydyto jai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Itez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų,
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 3200
A. K. Rutkauskas, M. D. 

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

Valandos 
nuo 9 iki 11 ▼. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

Advokatai

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12,1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Asnland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

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

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenie 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenie 
Tel. Prospect 1930 

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

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
Res. 6600 South Artesian Avenue

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicago, III

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedalioj parai sutarti

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2G15

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3243 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai .... — 
Ofisas

4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicą^o, 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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residenco Tel. Fairfax 6353

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
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 3110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1319

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washinąton Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Itandolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A.A.OUS
ADVOKATAS

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

8241 South Halsted St.
Tel. Yards 0062

7—9 vai. vak. apart Panedžlio ir 
Pėtnyčios.

. 11 -J . ..-""-'-S*—■ ■■■■■ ■■■i .

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS •
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

Fhone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Telephone 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. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:89 iki 4:80 ▼. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

CLASSIFIEB APS.
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
^au tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Viršui Unlverąal
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pūgai sutarij.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. WeBtem Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:90 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M. 

CHICAGO
Off. & res. Yards 3557

DR. JONAS MOCKUS
Dentistas

3401 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaru.
Nedalioms uuo 11 iki 1 pų pietų

.UI i.

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

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

Dalcidžiant, 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. De Roųue
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos uuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

Miscellaneous
Įvairus

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

Boulevard 1036

RUBIN EROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8790

Chicago
t

(Continued on page 8)
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CLASSIFIED A DVERTISEMENTS
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Miscelianeous
Įvairus

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolon

Help Wanted—Malė
Darbininkių Reikia

((’ontinued from page 7)

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEAT1NG, PLUMBIN
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE-j 
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum-j 
bingą ir namų apšildymą. Ap-Į 
skaitliavimas 
0398. 
ING &
Cottage Grove Avė.

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu- 
rininkystės, karpenterystes, cemen
tinis darbas, pleisteriavimas, taisy
mas namų, garažų nebrangiai.

STANLEY SIWIEC & CO.
1076 N. Hcrmitage Avė. 

Humboldt 5556

W. Beaver & Co.,
HUDAVOTOJAI

2014 N. Fairfield Avė.
r* ir finansuos bungalow. 

n, I\I UULU vc.-i ir itjiv. ant 
Teikiame planus ir ap-

dykai. Oakland
RIGHT WAY PLUMB-I

HEATING CO., 4532 ^-3 natinius, krautuves ir apt 
jūsų loto. 

, skaitliavimą.
Phone Independence 0878GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 

šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair VVorks, 3110 Wentworth . 
Avė. Phone Victory 9634.

Auto Travel
Automobiliais Kelionė

SOL ELLIS & SONS $4
$4

Plumbingas, namų apšildymo ir 
elektros reikmenys

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

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai j 

............. DETROIT .............  

...........  ST. LOUIS ............. 
Checker Coach Lines, Ine.

Planters Hotel
19 N. Clark St., 

Randolph 4800

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ 
20 serija prasideda nuo 

sausio pirmos, 1928 metų 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 
savo ateičia, turėtų prisira

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-syti prie Naujienų spulkosN

Atdara dienomis ir vaka | rit<* užtektinai apšvietus ir rei-
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.

Morgičiai pirmi ir antri 6 nuošimčiais padaromi j 24
Musų

valandas.
išlygos bug jums naudingos.

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

m LABAI ŽEMA KAINA $4

kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj. '

Reikia mokėti lietuviškai ir
turėti norą dirbti.

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

Musical Instruments
Muzikoa Inatnimentai

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojiklį pianą su ben- 
čiumi ir roleliaia už $65 caali.

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

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

Radio

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

PARDAVIMUI groseris ir kendžių 
krautuvė. Greitam pardavimui, aplei
džiu Chicagą, 1733 Ruble St.

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- į 
kimą. Idaho, VVashįngton ir Oregon i 
valstijose dar prie paminėtų progų, j 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas, 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS
EKSKURSIJŲ T1 KIETAI. Reika
laukit DYKAI Zorte of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų, 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Raihvay, 
St. Paul, Minn.

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk į dieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare 

DETROIT ...................:..........
ST. LOUIS ..........................
V A M QAQ f'ITY

DE LUXE MOTOR ST A GES 
3 So. Jefferson 

Tel. Dearbom 0681

Pirmų ir antrų morgičiu. Greitas pa
tarnavimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond &

Mtge. Co.
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearbom 1636, State 5864

$4.00
$4.00
$8.00

Personai
Asmenų Ieško _ _ _ _. _

VELTUI
Vaizboženkliai, Copy-Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

, vvrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 

' pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir

REIKTA vyrų su automiliais par
davinėti real estate. Patyrimas par
davinėjime real estate nereikalin
gas. Geriems salesmenams mes su
teikiame gerą progą. Kurie nori ge
rai uždirbti ir turėti pastovią vie
tą, atsišaukite

B. R. PIETKIEVVICZ 
2608 W. 47 St.

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą — gausi 

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

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

ATSUKIT PRIIMTUVĄ
Viena iš musų garantuotų radio se
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių.

STERLING'SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800
REIKIA armhole beisterių ir guzi- 

kų skylučių išsiuvinetojų. 230 So. 
Wells St. 8 augštas.

Financial
Finansai-Paskolos

2-RUS MORGIČIUS
Padarome j porą dienų 

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

Greitas patarnavimas.
B. Pelechovvicz

Registered Patent Attorney, 
2300 W. Chicago Avė.

Dept. 7 
Chicago, III.

MES TURIME 3 vietas dėl lietu
vių kurie nori tapti automobilių me
chanikais. Pradėkit tuojau. Gera mo
kestis kol mokinsites.

2024 Wabash
M R. DAVIES arba THOMAS

ATSINEŠK šį skelbimą su savim 
gausi 10% pigiau. Atsivesk savo 
draugą, kuris pirks radio gausit 
10% pigiau.

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

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

KRAUTUVIŲ F/KCERIA1 
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu- j 
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 Sc. State Street

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2n<j Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

REIKALINGAS partneris j bučer
nę ir grosernę su $1,600. Vienam pei’- 

I sunku. Turi būt rtevedęs, patyrimo 
nereikia, šaukit Pullman 4228. 10839 
S. Michigan Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PERKAME

PA J IEŠKAU dėdės Frank Seimo, 
paeinans iš Aleksandravos kaimo, 
Kidulių vai., šakių ap., 20 metų at-

L. 
šilkų dirbtuvėj 
bu reikalą, 
adresą.

MARIJONA ŽEMAITUKĖ, 
1511 S. 49 St., Cicero, 111.

dirbo 
Turiu svar- 

Meldžiui pranešti savo

gyveno Peterson, N. J., 
nrbtuvėj už sargą.

AR JUS norit gerai apmokamo 
ir lengvo darbo? Už $25 mes iš
mokysime jus būti profesionaliu 
šoferiu. Garantuojame laisnj ir 
jstatysime jus j gerą vietą. Atdara 
vakarais.

Atsišaukite
5317 Cottage Grove Avė.

------------------------ ------------------------ r
REIKALINGA patyrusių operato

rių prie sporting tavom, 1345 West 
14 St.

Furniture & Fixtures
Rakwdai«ĮUia»i^

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasims pečius, $6, pastatomos Ram
pos, $15 ir daugiau. Schwartz Bros. 
Storage, 640 E. 61st St.

EI .ECTI’JC KONTRAKTO1UUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros j 
d ratus, motorus, taisom elektros 

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

2522 So. Halsted SL, Chicago.
Phone Victory 7452

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

REIKALINGAS pusininkas j soft 
drink biznj, su pinigais arba be 

i pinigų. Turi būt patyręs ir gabus. 
I Atsišaukit vakarais po 6-šių. 2710 
I W. 59 St. Klauskit Mr. G. K. Budria 
i Prospect 6977.

PAIEŠKAU senyvo darbininko 
prie namų darbo; turi būt teisin
gas ir nepijokas; valgis ir guolis 
ant vietos. Atsišaukit: Lake Park 
Imi, 5530 Lake Park avė. Phone 
Fairfax 2619.

Sewing Machine
Siuvamosi Mašinos

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

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS bučeris. Gerai su
prantantis savo darbą, 5602 South 
Carpenter St.

Automobiles

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Užtai-
t

NAUJIENOS

Malevojam ir popieruojam. 
kom malevą, popierą, stiklus ir t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČ1ONIS, Sav.

1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

i REIKIA VYRŲ dėl išsimokinimo 
barberiavimo. Didelės algos vy
rams šiame biznyje, su puikia užtik
rinta ateičia. Tik reikia kelių mė
nesių dėl išmokimo. Klesos dieno
mis ir vakarais. Reikia turėti pra
dines mokyklos mokslą. Atsišau
kite. Moler College, 512 N. State 
Street.

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

Kam reikalingi pinigai į
Pirm jieškant paskolos ant namo,'

! Tvl Gera proga dėl lietuvių

Help Wanted—Female
Darbininkų Reikia

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- 
sišauKįte. Moler Collage, 512 North 
State St.

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

$10 IKI $20 ĮMOKĖTI
Kitus 12 iki 18 mėnesių. Visi ga
rantuoti automobiliai visokių iš
dirbysčių ir modelių, 100 karų pi 
sirinkimui. MoBrosc Motor Sale 
3106 Montrose Ąve.

ia- 
es,

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

Hemlock 7817.

ateikite pasikalbėti pas mus; i 
site teisingą patarimą ir patamavi 
mą.

Justin Mackiewich
2342 So. I^eavitt SL 

Tel. Canal 1678

Ekstra specialia 
bargenas

Dabar yra laikas. Dasižinokit apie 
Tai yra ekstra 

1 na
mas, 8344 S. May St., puikiausia na
mas South Side. Yra 3 karų mūri
nis garažas, tile sienos maudynėj, 
lietaus lašai, moderniškas. Turi būt 

lite. Jsigykit šį 
}. Su $5,000 cash 

galit pradėti veikti. M r. Svveeney, 
2871 E. 79 St. Saginavv 7900.

PARDAVIMUI barhemė, 2 balti fij puikų pirkinį. '__
krėslai ir kiti balti fikčeriai. Lietu- specialia, moderniškas 2 flatų 
vių kolonijoj, už $300, atdara vaka
rais nuo 6 vai. 4711 Hermitage Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir deli-1 J V I ' J > ▼ B A B fk. ■ xz • ’ x> I 11x7 I J < II“ j. ,

katesen krautuvu ir fikčeriai, labai pa!^u0Į?*t, savaite, 
pigiai, 5138 S. Halsted St. ■ 2 n“m9' *

PARDAVIMUI grosernė ir soft 
drink parlor. Vienas negaliu 2 biz
niu prižiūrėti. Parduosiu pigiai. 4522 , 
So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nč. Parduosiu arba mainysiu ant 
mažesnio biznio. Bus parduota už 
teisingą pasiulimų. 1967 Canalport 
Avė. Phone Roosevelt 4395.

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.
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 1809 W. 35th St., Chicago 

ne, 6 metai ant vietos, labai geras. - 1 °
bargenas, priežastis nesutikimas TTT v
partnerių 10742 Michigan Avė. AEA}n0m7HI<
Phone Pullman 0762. KAD JU BIZNIS YRA DIDELIS.

Boulvard 061L-0774
KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO

PARDAVIMUI delikatesen ir gro
sernė, daromas geras biznis. Puikus 
fikčeriai. Pigiai parduosiu. Vieta 
gerai apsimoka. Apleidžiu miestą. 
155 W. 59 St. Tel. Englewood 2219. Į

GERAS INVESTMENTAS 
l’nnlaviniui naujau mūriniu narna* 

tij arti ir 7(Hh, parduoaiu
arba mainysiu bile į ką kaipo dalį 
kojinio. VVALTER J. PAUL. fliJOl 
We«tern Avė.. Tel. Kcpubllc 417u.

9 fla- 
pigiai.
inmo- 
Suuth

NEPRALEISKIT <
Savininkas turi dvi bučernes, 
iš šių turi parduoti labai pigiai. 
Pirmas pasiutimas bus priimtas.

Hemlock 8891 
iki šešių šaukit. 
Po šešių šaukit 
Prospect 8476.

I PUIKUS naujas 6 kam. bungalovv 
vieną vana’ karštu van<teni? Šildomas, 
d./;..- karų garažas, cementuota. „ a gatvė ir

ėlė, lotas 32x125, pusė bloko nuo 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo
siu už $10,800, 5812 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

ŠTAI BARGENAS
Aukštos klesos, tikrai modemiš

kas, su atdaru sun porčium, namas 
turi 15 apt. po 4 kambarius, randa- 

i si netoli 47 St. ir Champlain (Juo- 
I daspalvių distrikte), rendų virš $11,- 

000, galit jį nupirkti už $51,000. 
Namas turi pirmus morgičius $23,- 
000 dviem metam, galima padidinti 
iki $30,000. Galima įmokėti $15,000, 
kitus antru morgičiu. Galite gauti 
3316% už savo investmentą.

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

4705 S. State St.
Drexel 1800.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė pigiai. Renda pigi. Visokių tau
tų apgyventa. Atsišaukit: Aušros „ 
Knygynas, 3210 So. Halsted Street,daspalvių distrikte), rend

EXTRA!
Pardavimui jvairių vyriškų daik

tų krautuvė. Mainysiu ant loto, au
tomobilio arba namo, arba priim
siu partneri. Priežastį patirsit ant 
vietos. Atsišaukit:

AUŠROS KNYGYNAS
3210 So. Halsted st. Box 263

Exchange—Mainai
KAS TURIT mainyti namą, C 

arba 10 flatų, po 4 ir 5 kambarius j 
mažesnį namą. Atsišaukit į Aušros 
Knygyną, 3210 S. Halsted St.

o 5 KAMBARIŲ namas, netoli 73
■" St. ir Oakley Avė., kaina $4700. Sa-

I vininkas Mr. S. Beske, 7210 South
”* I Claremont Avė., Tel. Republic 9234.

--------------
6 KAMBARIŲ BEVERLY bun- 

galow, didelis lotas, taiktai $8700, 
Savininkas Beverly 7330.

MAINYSIU savef bungalovv arba 2 
ar 3 flatų namą į farmą, lotą, biznj 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 
0909.

IŠSIMAINO 6 kambarių bun- 
galow, su 2 karų garažu, j au
tomobilį kaipo dalį įmokėjimo. 
Arba kas turit didesnį namą 
bus galima susitaikyt tiesiai 
per savininką. K. G. Urnežis, 
2515 W. Marąuette Rd.

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

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

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

Real Estate For Sale
Namai-Žemi PardavimuiCASH UŽ KARUS

Turim pirkti 100 karų tuojau.
Mokam aukščiausias kainas. 6707 S.
State St. Went. 1974.

REIKALINGA moteris ant pu.'-ės 
j “Lunch Room”; biznis su labai 
mažai pinigų. Amžiaus nuo 28 iki 
35 metų, vedus ar ne, tik be vaikų. 
Būtinai turi kalbėti rusiškai. Gera 
proga, pertai nelaukit kitos dienos 
— gali būti vėlu.

669 W. 14th St.

$500 JMOKĖTI — $50 
j MĖNESI

Nupirksi te gražų, naują 5 kam
barių murinj bungalovv, *2 bloko nuo 
63 St. karų linijos, moderniškas, 
žuolo trinias, lietaus lašų vanos, 
colių sienos, lotas 33x125.

Pirkit šį greit.
Hemlock 6315 

M r. Reimer.

salesmanų
Mes turime labai gerą progą dėl 

lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
7erai kalbėti lietuviškai, kad tin- 
amai išaiškinus dalyką savo tautie

čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo- 

i 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 

Jriyics 
Levy Motor Co.» 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, III.

gi 
Be Komiso ir Išlaidų » 

Mes paskoliname jums $100, $200 
a.rba imame legalj nuošim- į jau- atsižaUkia. Atsineškit su savim

50% PIGIAU už sausį ir vasari. U* Pinigus, gausite į 12 valandų. g: Faget p*’1-1'
Pleitseriavimas, popieravimas, cai-i Industrial Loan bervicei Western Avė. prie 65 St
.im, malevojimas. Matyk mus šian-' W. Chicago Avė., T----  0000 T>—-

Kampas Hermitage Avė

REIKIA merginų 17 metu am
žiaus lengvam • dirbtuves darbui. 
1345 W. 14 St.

Business Chances
Pardayiinui Bizniai______

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras, 3 metams lygas, geroj 
vietoj, pigi renda, turiu parduoti tuo
jau, už $250 cash, savininkas 4328 
Hermitage Av. Boulevard 6027.

ar-
12

Brunswick 5023.

TX,, iT>TT , ... i PASKOLOS namų savininkams —IŠKABŲ malevojimas nupiginto- gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor- 
mis kainomis iš priežasties lėto se- gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 134 
zon°- N. I>a Šalie: Randolph 4210 arba

6347 So. Western Avė. Hemlock 
2636.

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėjimui 2 metų vaiko. Gera 
mokestis. Tel. Aurora 5077, 67 N. 
Broadvvay, Aurora, III. J. Butonas.’

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su namu. Geroj vietoj. 6459 So. 
Kedzie Avė.

Oakland 6777.

MALEVOJU, dekoruoju — dar
bas pirmos njSies ir garantuotas. 

230 W. Di-Jision. 
Uncoln 0474.

HELBERG Brol. turi pinigų pas- 
kol i riti <iel 12 v*£ 4% Komiko.
Taipgi pirmi morgričiai- Room 607-8, 

I 192 N. Clark St. Dearbom 4020.
MALEVOJIMAS, poperiavimas, 

langų užlaidos, calc.—geras darbas, 
pigi kaina, greitas dailus darbas, 
greitas apskaitliavimas. Mr. Foster. 
Juniper 0717.

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

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

IŠMOKĖJIMAMS IR RAKAN
DAMS PASKOLOS

Greitas ir geras patarnavimas, 
$25 iki $300.

$25 jums kainos 89c.
$50 jums kainos $1.75
$100 jums kainos $3.50

Legalės kainos, valstijos valdžios 
priežiūroj.

Atsišaukit arba telefonuokit.
UNITED FINANCE CO., 
3449 So. Michigan Avė.

Douglas 9362.

25 VYBŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
ING AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GEBA MOKE
STIS TINKANTIEMS VY
RAMS. UNIJOS 1NSTKUKTO- 

BIAL UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS VVELDING WORKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

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

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

Furnished Rooms
RENDON kampinė krautuvė, 4 

kambarių flatas užpakalyj, tinkama 
dėl rūbų krautuvės ir bucemės, sa
vininkas, Lafayette 4395.

. kambarys dviem
vienai ypatai. Galima ir valais pa- 
gaminti 2 fl. 4332 S. Rockwell St. 
Phone Lafayette 7537.

For Rent
RENDON moderniškas 6 kambarių 

apt., naujai dekoruotas, gera trans- 
portaciia, netoli Crane ir kitų dide
lių dirbtuvių, rendos $30 į mėnesj.

3811 S. Kedzie Avė. 
Tel. Crawford 2025

PASTABA
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 
6 'A % .

I 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,
1739 So. Halsted St.

Box 1026.

FORECLOSURE, 2 flatų, 5-5 mo
derniškas, naujas, 4622 S. Homan 
Avė. Bargenas, išmokėjimais.

Room 1608,
77 W. Washington St. , 

Phone State 6688.

PARDAVIMUI 4 apt., namas, 
$18,000, 17 kambarių, 4 vanos, 2 ka
rų mūrinis garažas, garu šildomas, 
įplaukų $3200, galima padvigubinti, 
prie 46 St., 1 blokas iki ežero, 
$4000 cash. Savininkas Kenwood 
8558.

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 
mėnesj, rendos $510 j mėnesj.

2 flatų mūrinis, 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, garažas, 2 
blokai iki 63 St. ir Halsted St. $3,000 
cash, $100 į mėnesj, rendų $125, į 
ęiėnesj, savininkas. Radcliffe 2520.

519 So. Halsted St.

PARDAVIMUI naniHs su maža 
grosernė, labai geroj vietoj, mylin- 
viam tokį biznį. 834 W. 53 Pi.

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalovv, aržuolo 
užbaigimo; karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiūrėki! 
prie 6647 So. Talman Avė. Aaulcit 
savininką, Rainbow Electric, Hy<le 
Park 2976,

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcim. ekspertas, medžio greinavi- 
mas specialesnis žiemos kainomis, 10 
metų patyrimas. Apskaitliavimas 
veltui. '1 ei. Irving 1498.

KARPENTERIS. Taisau namus, 
porčius, garažus, $198 ir daugiau, 
kainos nebrangios. Tel. Bittersweet 
5168.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas: 

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

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

Tel Canal 1875 
i visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

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

PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pasekmhj — nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bile kur. MacCavley, 
Edgevvater 6161.

PASKOLINSIM nuo $50 Iki $306 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokfi- 
Jimais. Paskolas suteikiam į 24 
te jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St

♦ Tel. Armitage 1199.

vai.

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 alpą. Klesos dienomis ir 
vakarais, ofisas atdaras vakarais. 
Chicago Auto Service Bureau, 309 S. 
La Šalie St. Room 101.

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai_______

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. i savaitę
Organizojame naują instrumentų 

kliubą, nariai gauna instrukcijas po- 
puliarėmis kainomis ir instrumentus 
už jų kainą. $75 vertės instrumentą 
už $30, išmokėjimais net po 25c. į 
savaitę.

Mumford Music*
Studios,

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

REIKIA krikščionių su $180 ir 
po $20 į mėnesį per 3 metus, gali 
gauti $14,000 po 6 metų ir po 300 j 
mėnesj visam gyvenimui. Suteikit 
savo telefono numerį, atsiųskit var
dą ir adresą,

Naujienos, 
1739 So. Halsted St. 

Box 1144

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus pa $10 j 
mėnesj. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

KAS NORIT geros bučemės 
Brighton Parke už pigią kainą, 
kreipkitės pas mane. Išmainau 
bučernę ant namo, nes biznio 
nemoku varyti, taigi esu privers
tas skubiai parduoti arba išmai
nyti* ant loto mašinos arba ma
žo namo.

2822
Tel.

Kreipkitės pas Frenkį 
So. Emerald avė.
Michigan 0879

KRAUTUVĖ ant pardavimo, pi
giai parsiduoda, geroj vietoj, nes 
svarbus reikalai priverčia parduoti. 
B. Bartus, 4430 W. 60th St.

NAŠLĖ turi parduoti 4 flatų medi
nį namą, mūriniu pamatu, 2-5 ir 2-4 
kambarių flatai, lotas 25x177, 2 ka
lų garažas, įplaukų $1500 į metus, 
netoli mokyklos, ‘T/’ ir parko, kaina 
$10,500, cash reikia $1500.

Atsišaukite
3531 W. North Avė.

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, 

2185 So. 56 Avė.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da namas 10-ties kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 mašinoms gara
žas, prie 2-jų karų lainės, 51st ir 
Western Avė., tik puse bloko parkės, 
visai arti, tik 2 blokai. Venčia mane 
parduoti mano farma. Atiduosiu už 
$5,500. Namas randasi 5127 Sol .Ar- 
tesian Avė., Chicago, III.
------ .—4—.. . ........ ................................

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalow, karštu vandeniu šil
domas, $7900, $1500 jmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634.

PARDAVIMUI 6 kamb. mūrinis 
bungalow, octagon frontu, cemen
tuota ėlė, stikliniai porčiai, po $50 j 
mėnesj, savininkas 6532 S. Talman.

PARDAVIMUI arba mainymui 6 
apt. mūrinis namas, po 4 kamb. mpd. 
2 karų gar. nebrangiai, netoli 69 ir 
Ashland, šaukit Columbus 10452.

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

5542 So. Aberdeen, 
lst flat.

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

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
ir Prairie viskas išrenduota, geroj 
vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo
kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su biskiu įmokėjimo, arba 
mainysiu į lotą. H. J. Coleman andmainysiu į lotą. H. J. Colemi 

Co. 5857 State St. Went. 5702.

5 flatų medinis
Pečium šildomas, naujai dekoruo

tas, 50x125 pėdų lotas, 3941-5 So. 
Wells SL, Rendos $125 j mėnesj. 
Pirmas morgičius $2,000. Kaina 
$6,000.

H. J. COLEMAN AND CO.
129 E. Pershing Road.

Boulevard 7769.


