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LAIMINGU NAUJŲ METŲ • 
linki savo draugams bendradarbiams, 
skaitytojams, rėmėjams ir visiems geros 
valios lietuviams.

Paraguaja priima 
konsiliacijos su 
Bolivija planą

WASHINGTONA$, gruod. 30. 
— Paraguajos vyriąusybė pra
nešė savo legacijai Wasliingto-
ne, kad ji priimanti Pan-Amc- 
rikos konferencijos pateiktą pla
ną Paraguajos Bolivijos ginčui 
dėl sienos išlyginti, padarius tik 
kai kurių menkų pakeitimų pro
tokolo redakcijoje, kurie tačiau
visai nemainą nė jo provizijų, 
nė minties. ’

iš Bolivijos, kuriai projektas 
taipjau buvo .pasiųstas, atsaky
mo dar negauta.

Uždarė komunistų 
partiją Bulgarijoj

Už propagandą ir kurstymus 
• kariuomenėje vist komunistų 

lyderiai areštuoti.

VIENA, Austrija, gruod. 30.
Kadangi Bulgarijos komuni

stai buvo pradėję stiprią pro
pagandos kampaniją kariuome
nėje, Bulgarijos vyriausybe, ku
ri iki šiol komunistus toleravo, 
staiga atsisuko prieš juos ir ko
munistų partiją, kuri per pra
eitus vietų rinkimus buvo ga
vus apie 8,000 balsų, likvidavo.

Visi komunistų partijos lyde
riai tapo areštuoti. Jų namuo
se ir raštinėse padarytos kra
tos ir suimta daugybė propa
gandos literatūros.

Cechų komunistų de
putatas nuteistas kalėti

PRAHA, čechoslovakija, gr. 
30. Htrman Tausig, parla
mento narys komunistas, lape 
nuteistas trisdešimt devyniems 
mėnesiams kalėjimo. Jis buvo 
apkaltintas dėl niekinimo val
stybės jstaigų ir šmeižimo val
džios atstovų ir kitų.

Tausig jau pirmiau keletą 
kartų buvo už panašius nusi
kaltimus nuteistas kalėti, bet 
kiekvieną kartą jam pavyko 
bausmės išsisukti tuo, kad, 
kaip parlamento nario, jo as
muo buvo neliečiamas.

Clucagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja:

NenusLstojęs oras, gali būt 
sniego; nedidelė temperatūrai 
atmaina; vidutiniai vakarų ir 
pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 30° F.

šiandie saule teka 7:18, lei
džiasi 4:28. Mėnuo teka 10:07 
vakaro.

NAUJIENOS.

Tarp Argentinos ir 
Vatikano vėl kilo 

nesusipratimų
Argentiniečiuose kilo judėjimas 

už savo krašto katalikų baž
nyčios nepriklausomybę.

ROMA, Italija1, gruod. 3(1. - - 
Pranešimai iš Buenos Aires.sa
ko, kad tarp Vatikano ir Argen
tinos valdžios vėl kilę ginčų 
dėl papos nuncijaus galios ir 
funkcijų Argentinoje.

Giornale d’ltalia gautas pra
nešimas sako, Kad nors Argen
tina esanti grynai katalikų val
stybė, jos aukštesnieji tautinin
kų sluksniai priešingi tam, kad 
jų krašto bažnyčia priklausytų 
Romos, ir dedą pastangų pada- 
•yti Argentinos bažnyčią auto
nomine.

čičerino pasimaty
mas su Stresemannu
Sovietuos užsienio komisaras 

pradėsiąs vėl pertraktacija: 
dėl prekybos sutarčių.

BERLYNAS, gruodžio 30. — 
Sovietų užsienio reikalų komi
ui ras, čičerinas, kuris dėl pa
irusios sveikatos buvo ilgoką 
laiką pasitraukę iš aktingo po
etikos darini, dabar jau yni Be r 
’yne, pasirengę pradėti vėl vei
kti. Vakar jis turėjo ilgesnį pa
sikalbėjimą su Vokietijos užsie
nio reikalų minis teriu Strese
mannu.

Manoma, kad čičerinas steng
sis paskubinti derybas dėl pre
kybos sutarčių tarp Rusijos ir 
Vokietijos, o taip pat tarp Rusi
jos ir visų kitų valstybių, jų 
arpe ir Amerikos.

Laivo kapitonas nušovė 
savo žmoną ir pats 

nusižudė
LONG BACH, Gal., gruod.

10. — Ixmg Beach uoste vakar 
arlaivio Perkins kapitonas H.

Farrer nušovė savo žmoną, 
Leilą Farrer, suvaręs j ją ke
turias revolverio kulipkas. Nu
žudęs moteriškę, kapitonas nu
bėgo laivo galan, atsistojo ant 
briaunos, ir tuo pačiu revol- 
zeriu šovęs sau j galvą, nukri- 
o j vandenį.

Bedarbių skaičius Mas
kvoje didėja

MASKVA, gruod. 30. — Ne
žiūrint valdžios pastangų palen- 
gvinti moterims rasti darbo 
įvairiose pramonėse, bedarbių 
moterų skaičius per pastarus 
dvejus metus padidėjo dštųon to
mis dešimtimis tūkstančių. Be
darbių skaičius Maskvoje šian-

MaiidTiurijos kraš 
/'tas susideda su

Kinija
Visos trys mandžurų plovinei* 

pr i pažįsta tautinės Kinų 
valdžios autoritetą

MUKDENAS, Mandžurija, gr. 
30. — (kn. čnn Hsueliang, Man- 
džmijcs galva, paskelbė, kad vi
sos trys Mandžmijcs provinci
jos Fengt’cn, Kirin ir Heilung- 
kiung, susivienija su visa kita 
Kinija ir pripažįsta tautinės Ki
nų valdžios Nankine autorite
tą.

Mukdene ir kituose Malndžu- 
rijos miestuose tapo iškelta tau
tinė Kinų vėliava.

Nankinas painformuotas
ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 

30. 'Tautinės Kinų valdžios 
prezidentas Nankine, gen. Oiang 
Kaišek, gavo iš Mukdeno oficia
li gen. Čang H s u ei i augo praneši
mą, kad Mandžurija susijun-
gianti su Kinija ir pasiduodan
ti tautinės Kinų valdžios auto
ritetui Mandžurijos kraštas 
pasilieka Kinijos provincija.

Bandė išsprogdinti 
Milano arkivys

kupą
MILANAS, Italija, gruod. 30. 

— Policija praneša, kad neži
nomi piktadariai bandę išsprog
dinti Vespucci rumus, Milano 
arkivyskupo kardinolo Eugenio 
Tossi rezidenciją, kartu su pa
čiu arkivyskupu.

Rūmų rūsy policija sakos 
radusi padėtas net dvyliką nit
roglicerino' bombų.

N ilgina rasto butelyje 
Amundseno laiško 

tikrumą
OSLO, Norvegija, gruod. 30. 

— Laikraštis Tidens Tegu pra
neša, kad jis ištyręs pranešimus 
apie atradimą Finmarko pa
krantėj butelio su raštu, taria
mai kap. Roaldo Amundseno 
rašytu . La ikraštis randa, kad 
rastas buvęs įdėtas į anglų 
alaus butelį, o esą žinoma, kad 
Amundseno hidroplam tokių 
butelių visai nebuvę. Antra, ra
štas esąs rašytas ant tekios rų- 
šies popierio, kurs visai skiriasi 
nuo popierio, ko:kj kap. Amund- 
senas buvęs pasiėmę prieš iš
skridimą kelioėn.

Baisi piktadarybė
Vaikinas kaltinamas dėl nužu
dymo savo tėvų, seserų ir brolio

GASTONIA, N. C., gruod. 30. 
Keturios mylios nuo čia sudegė 
gyventojo Vauderbergo namai. 
Degėsiuose rado apdegusius kil
nus paties šeimininko, jo žmo
nos, dviejų dukterų amžiaus 18 
lir 20 metų, ir sunaius 12 metų. 
Vėliau policija rado sėdintį ša
lia kelio Vanderbergų sūnų Ja- 
ccbą, 17 metų amžiaus vaikiną, 
su šautuvu rankoj ir pilna dra
panų valiza. Jis tapo areštuo
tas. Policija įtaria, kad jis nu
žudė savo tėvus, seseris ir jau
nesnį brolį, o paskui norėdama*, 
piktadarybę paslėpti, padegė na
mus.

Jie siekia daugiau kaip 600,000. -----------------
----------------- | HOI' SPRINGS, Ark., gruod.

VALDIV1A, Čilė, gruod. 30.— (30. — Biznio centre čia siautė 
Vakar gaisras čia sunaikino didelis gaisras, padaręs daugiau 
franciškonų vienuolyną. Vienas kalip 200 tūkstančių dolerių nuo- 
vienuolis žuvo ugny, keli kiti stolių. Gaisra* prasidėjo vięna- 
buVo sužeisti. Ime teatre.

| PfK'lfie nnd Atlantic Photo](Pncifie nn<l Atlantic Photo |

Herman Suderinami, garsus 
vokiečių rašytojas, kuris šiomis 
dienomis pasimirė Berlyne, tu
rėdamas 70 matų amžiaus.

John L. Lewis, kuris vėl tapo 
išrinktas United Mine Workers 
of America unijos prezidentu.

Afganų sukilėliai 
pasirašė taiką

KALKUTA, Indija, gruod. 30. 
— Gauta pranešimas, kad Af
ganistano sotinėje Kabule va
kar tapus padaryta galutina tai
kės sutartis su Chugiani gimine, 
kuri buvo sukilus prieš karalių 
‘.manullą.

Budai prohibicijai 
krašte įvykinti

Viena ponia siūlo, kad valdžia 
duotų butlegerianis nuodų 
visiems geriantiems išnuo
dyti

NEW YORKAS, gruod. 30. 
— W. C. Durant’ui paskelbus 
$25,000 kontestą dvi geriausiu 
plano prohibicijai krašte įvy
kinti, kontesto komisija dabar 
la'una daugybę sumanymų, jų 
z.arpe nepaprasčiausių ir žiau- 
iausių.

Taip, vienas kentestantas 
siūlo sugautus prohibicijos įs
tatymo laužytojus karti už lie
tuvių aeropla'nuose, ir taip pa
kartus gabenti pei' visas Jung
tines Valstybes. O viena “lei
dę” propoliuoja, kad federali
nė valdžia duotų bu t Jėgeriams 
užnuodytos degtinės, ir tegu 
’ie girdą tuos, kurie negalį su
sivaldyti degtinės negėrę* Kai 
keli šimtali tūkstančių asmenų 
pastipsią, tai bematant kiti al- 
shiorėsią svaigalų, ir prohibi- 
jija busianti įvykinta.

Del 15 centų vaikėzas 
papiovė žmogų

C1LV1TANO(K;A, Tenn., gr. 
30. Policija suėmė čia Ber
daną Blaivą, 19 metų vaikėzą, 
vi'cno vietos laikraščio agentą, 
kaltinamą dėl nudurimo peiliu 
il’ečio W. įSullivalno.
Vaikėzas sakosi, kad tarp jo 

ir Sullivano kilę ginčų dėl 15 
centų, kuriuos Su'llivanas atsi
sakęs sumokėti už laikraštį, sa
kydamas, jogei jis pinigus esąs 
jau sumokėjęs kitam laikraščio 
agentui.

Jugoslavijos kabinetas 
atsistatydino

VIENA, Austrija, gruod. 30.— 
Pranešimai iš Belgrado sako 
kad premjeras Korošec įteikė 
karaliui Aleksaiulrui viso savo 
koalicijas kabineto rezignaciją.

Premjeras Korošec yra slovė
nų klerikalų partijos lyderis.

...... ...... - .

Keturi jaunuoliai žu
vo po traukiniu

No. 308

“Garsus” Marčiulionis 
sukasi po Kauną, o po

licija jo nemato
"V— .*i ■■■ m «

KAUNAS. ■ Garsusis prisie
kusio advokato padėjėjas Kazys 
Marčiulionis, kuris savo laiku 
buvo pagarsėjęs “gražiais dar
beliais” ir t m ėjo pasislėpti nuo 
teismo, kaip žinantieji tvirtina, 
visą laiką gyvenęs Vok lelijoj, 
Dabar teko sužinoti iš teismo 
kuluaro, p. Marčiulionio Aiomis 

dienomis pasirodęs Lietuvoj. 
Teismo įstaigos davę įsakymą, 
kam reikia, kad jis hutų suim
tas ir iki teismui patalpintas j 
kalėjimą./

Matyti p. Marčiulionis turi 
Šepkų nevidimku“, nes jo dar 
nepagavę.

KENOSHA, Wis., gr. 30. —- 
Praeito šeštadienio naktį netoli 
nuo Kenoshos atsitiko didele 
iddmė. f’ję i Chicagą grei
tasis North Western traukinys 
užgavo skerskely du šaligrečia 
lėkusiu automobiliu, kuriais va
žiavo keturi jauni berniukai ir 

i keturios mergaitės, visi aukš
tesnes mokyklos studentai. Du 
berniukai ir dvi jnergailės buvo 
vietoj užmušti, o likusieji ketu
ri pavojingai sužeisti.

V f

Šanchajuje suimti 
52 komunistai

Išskiriant vieną rusą, visi kiti 
kiniečiai, atvykę garlaiviu iš 
Vladivostoko.

ŠANCHAJUS, Kinai, gruod. 
30. — Garlaivy Sipiagin, kuris 
atplaukė, į Šanchajų iš Vladivos
toko, Kinų vyriausybė suėmė 
penkiasdešimt du komunistus.; 
jų tarpe vieną rusą.

Visi suimtieji yra kiniečių 
darbininkai, dirbę rusų terito
rijoje. Tame pat garlaivy rado 
du karstu, kuriuose, kaip mano
ma, norėta įšmugeliauti ginklų.

Garlaivis Sipiagin priklauso 
Anglų-Danų kompanijai ir regu- 
’iariai kursuoja tarp Vladivos
toko ir Šanchajaus.

Klaipėdos krašte ma
žiau gimsta, daugiau 

miršta
KL‘AHTiDA.—Statistikos biu

ro žiniomis, šių motų antrą ket
virtį, Kla b 'tos krašte buvo 2)7 
vedybų, gimė 778 vaikai, mirė 
638 žmones.

Pernai tuo pat laiku 268 ve
dybos, gimė 862, mirė 541, gi 
1926 m. vedė 210 porų, gimė 
856, mirė 531 žmogus.

Palyginus su praėjusiais me
tais, šiemet sumažėjo vedybų 
skaičius 51, gimimų 84, o mili
nių skaičius padidėjo 97. 1'tio 
pat sumažėjo ir žmonių prieau
glius.

Kas tinka šoferiauti ir 
kas vaikams auklėti

Vienos kaunietės šoferia vinie 
debiutas

kAl’NAJ. — Vieno šoferio 
žmona Susiginčijo su vyru, kad 
ir ji galinti valdyti automobili. 
Girdi tegul jis eina vaikus auk
lėti.

Vyras nusileido. Ji sėdo au
tomobiliu ir padarė mėginimą 
be keleivių. Tik pradėjus va
žiuoti, jtrengė automobilį į vie
nų namų kertę. Laimė, kad 
buvo aukštas šaligatvis sulai
kė. Išvengusi vienos, nelaimės 
važiavo toliau. Vilniaus 
Da’ukšos gatvių kertėj sumaigė 
10 metų mergaitę. Tada ji bu
vo sulaikyta, ir tuo šoferio kar
jerą pabaigė.

Žylė galvon, velnias,....
Sugavo seną kunigą pabėgusį 

su jauna mergina

DILLSBURG, Pa., gruod. 30. 
— Praeitą trečiadienę prapuolė 
ariu vielos metodistų kunigas 
Mer Wise,. 61 metų amžiaus, ir 
įtolimo famnerio duktė, Anirie 
hie’sd, 20 metų amžiaus mer- 
aitė. Vakar keturi vyrai me

džiodami lapes, užtiko kunigą 
ir mergaitę apsigyvenusius vie
noj nuošalioj grindelėj netoli 
nuo Dillsburgo. Kunigas tapo 
suimtas, kaltinamas dar dėl pa- 
usavinimo keliolikos dolerių ba- 
nyėios pinigų, o mergaitė su- 
rąžinta tėvams.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

MANILA, Filipinai, gruod. 30.
- Praneša, kad Zamboangos 

provincijoj buvęs jaustas stip- 
’us žemės drebėjimas. Ar buvo 
žalos padaryta, pranešimai ne
sako.

Valdžia tvirtina ūki
ninkų luomą

Savivaldybės pakeičiamos

KAUNAS. — Jau senokai ofi- 
ciozinė spauda rašo apie projek
tuojamą savivaldybių įstatymo 
pakeitimą. Dabar įstatymo pa
keitimas vyriausybės priimtas ir 
pasiųstas Valstybės Tarybai. 
“Liet. Aidas” jau praneša, kaip 
pagal naujojo įstatymo savival
dybės atrodys.

Mažesni valsčiai sujungiami, 
kad valsčiuje butų ne mažiau 
6,000 gyventojų. Valsčiuje ne
daugiau 15 seniūnijų. Seniūni
jų krivūlėse (sueigose) galės da
lyvauti tik tie gyventojai, kurie 
valsčiuje išgyvenę nemažiau vie- 
nerių metų, yra sukakę 24 me
tus amžiaus, turi toje seniūni
joje nekilnojamo turto ir moka 
valstybinius mokesnius.

Numatoma panaikinti valsčių 
tarybas. Jų vieton bus valsčių 
sueigos, kuriose dalyvaus vals
čiaus sieniunai. Seniūnams su
teikiama didesniu teisiu. • ♦ t

Didelis K. Petrausko 
pasisekimas Barcelonoj’

KAUNAS. — Ispanų laikraš
čiai praneša apie Lietuvos ope
ros premjero p. Kipro Petrau
sko gaišt roles Barcelonoje (Is
panijoj). K. Petrauskas dalyva
vęs operose “Kniaz Igor” ir 
‘Sadko.”

Pasisekimas didžiausias. Lai
kraščiai Įdėjo plačius spektak
lių aprašymus, kuriuose- aukštai 
vertiną musų dainininką. P. K. 
Petrausko pasisekimas buvęs 
toks didelis, kad jam daug kar
tų teko kartoti arijas.

Nedarbas didėja
PANEVĖŽYS. — šiemet dėl 

melų blogumo vasalą darbų bu
vo kur kas mažiau, kaip kitais 
metais. Rudeniui atėjus ir už
sidarius lentpiuvėms, pasibai
gus statybos darbams bedarbių 
skaičius dar labiau padidėjo. 
Bedarbiai vaikšto pas įvairius 
darbdavius ir prašo darlx>, ta- 
čiaus niekur negauna. Miesto 
valdyba neveda’ jokios bedar
bių registracijos.

Kas bus toliau, nežinia. Be
darbiai nerimauja.

O niekas jiems į pagalbą nei
na.

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinant} patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

HAUJNENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

.......................... - ..... ....................



NAUJIENOS, Chicago, III Pirmadienis,

ĮSPUDŽIAI IŠ ATSILANKYMO LIETUVOJE
CONTRACTORS

CREOMULSION
GARSINKI® “NAUJIENOSE

sgasasaa ja®!®. «s
Klasiškas

KONCERTAS
7 rečiadieny, Sausio 16,1929
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LAIMINGU NAUJU METU

Mutual Tobacco Co

AHT1STAS LEONAHD BKUNWALD
TARNAUTOJAI

LAIMINGU NAUJU METU
Office 19.30 West 13 Street, 
Cicero, III. Residence 1648 S. 
5()th Avė., Cicero, III. Cicero 
3656.

u*
1)R. SHINGLMAN

žiūrint 
"a ntsi- 
kraštų

kurią yra priimnas vartoti.

ei j o j. Šį žymų dainininkų lietuviai turės progą pirmu kartu

tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

Nathon Kanter ir St 
Dambrauskas

Teismabutis mažas, lubos že
mos, langai uždaryti, kaimiečių 
pilnas teismabutis prisigrūdęs. 
Tvanku ir nejauku darosi, žiū
rint, kaip dar toli nuo civiliza
cijos lietuviai pasilikę.

REAL ESTATE 
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St

Dar yra labai keistas ir juo
kingas paprotis, kad Lietuvos 
inteligentija yra papratus pane
lėms ir poniutėms rankas bu
čiuoti. Labai keistai atrodo, 
kad senas ponas kokiai visai 
jaunai panelei rankų bučiuoja. 
Matyt, poniutės ir panelės jau 
ant tiek yra pripratę prie to, 
kad kaip koks klebonas atkišę 
rankų ir laiko, kad bučiuoti.

(Bus daugiau)

-tai kiekvienas 
turėjo prisiek- 

Kiekvienas turėjo pa-

Lietuvis Graborius ir Balzamuotojas
2314 W. 23rd PI., Chicago, III. 

Roosevelt 2515—2516

4707 So. Halsted St 
Chicago, III.

S. P. MAŽEIKA
GRABORIUS 

3319 Auburn Avė.

Linki visiems savo lietu
viams draugams Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų.
H H H i *

20 W
Kambariai

Imk 
CHICAGO, 
TIKTAI

His<» vuI.tImIom: nuo 
iiio iki 7:30 vakaro

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai privčda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, „
Creomulsion „ . _ --------........
liskas išradimas ir jis veikia pad- 
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

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

Geros sveikatos, daug turto, sma
gaus gyvenimo, linkime visiems mu
sų draugams ir tabako rūkytojams

Geriausias
Vieškelių

bet jie menkai taisomi, 
duobėti. Ypatingai 
metais. Važiuoti 

eliais automobiliais 
, ir vietomis visai 
tuojaus nuklimpti.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKI

. S, D. LACHAVICZ

Apie teismų. Įdomaudamas 
matyti, kaip čia Lietuvoje yra 
veikiama teismuose, nuėjau pa
sižiūrėti. Teisėjas visų pir
miausiai iššaukia pavardėmis 
apkaltintuosius ir liudininkus ir 
pareikalauna iš kiekvieno po 
penkis litus. O katras neturė
jo penkių litų, tai liepė eiti i 
namus ir kita diena ateiti. Po-

(Reikalaukit savo pardavėjo, kad 
Jūsų mėgiamą brand butų perkama 

iš musų olselio).

1911 Canalport Avė
Tol. Roosevelt 7532

mažesnius 
Man teko 
Panevėžyj 
se. Biržuose ir^t.t. Ten ir to 
nėra.

Vietoje automobilių kaimuose 
gana plačiai prasiplatinę dvira
čiai ir jais kaimo vaikinai ir 
merginos naudojas.

Ne tik miestuose gatves pur
vinos, prastos, bet ir visame 
krašte susisiekimas kuoblogiau- 
sias. Geriausias kelias tai 
plentai. Vieškelių nors nema
žai yra, 
nelygus 
lietingais 
kinis 
nepatogu 
galima—

miesto, tai nėra ko ir kalbėti 
po didelio lietaus patvinsta gat
vės vandeniu.

Mažai dar yra tokių namų 
kad vandenį turėtų viduj. Ne
kalbant jau apie privatiškus na 
mus, bet kad ir kai kuriose vie
šose vietose, kaip viešbučiai 
valgyklos ir tt. dauguma netu 
ri vandens; reikia nešti iš šuli-

I AVTORiT RAITO 
capri. pRiMAveRA w

M| Laimingų ir pasekmingų Naujų Metų linkiu SS 
jį| visiems savo draugams ir rėmėjams S#

LIET. AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Peoples “S“"“

ma, kad 
žytinės. 
paskirtų 
žy tinęs, 
praneša 
varžosi,- 
ro, tai tam i 
kiai pasitaiko 
tris kartus dauginus įvaro, negu 
<aina yra paskirta. Mat, dabar 
daug dalinas vienkiemiais, tai 
žmonėms reikia miškų. O val
džia iki valios neparduoda, tai 
žmonės priversti yra vienas per 
<ita varžytis, kad tik laimėjus. 

Gi miškų administracija be var
žytinių neparduoda. Mat, val
džia parduoda daug miškų į už- 
rubežį, o iš savo piliečių nie
kus daro.

tam įėjo f savo kambarį. Gal 
daugiau kaip valandų laiko rei
kia sėdėti ir laukti jo. Po il
gam laukimui įeina teisėjas su 
dviem kunigais. Pamislinau 
sau, kas čia dabar bus. Grei
tai pamačiau, kad tie kunigai 
titSjo prisiekdinti kaltinamuo
sius ir liudininkus. Mat, buvo 
dviejų tikėjimų žmonės katali
kų ir reformatui 
savo tikėjimo 
dinti 
bučiuoti biblija ir kryželį. At
rodė labai keistai. Neužtenka, 
kad žmonės tamsus, nesupran
ta higienos, bet ir patys neva 
mokytojai-kunigai verčia prie 
to ir liepia bučiuoti tų medžio 
šmotelį, nuo kurio galima užsi
krėsti įvairiomis ligomis. Re
formatų kunigas prisiekdė vien 
tik rankų pakėlimu. Nemany
kite, kad kunigai už dykų atėjo 
prisiekdinti; anaiptol ne. Ba 
kur paėmė po 5 litus, tai tas 
buvo dėl kunigėlio.

Goriausiu linkėjimų šventėms!
Linksmų, laimingų ir turtingų Naujų 

1929 metų draugams ir. rėmėjams

S. M. SKUDAS
Graborius

Kaune automobilių skaičius 
dar yra visai mažas, palyginus 
su Amerika. Daugiausia matyt 
amerikoniškos išdirbystės — 
Fordai, Chevrolet, Studebaker, 
Buick. Kurie turi automobilį, tai 
kuone visi yra naudojami tik
tai dūliai biznio

Matyt dar ir keletas užsiliku
sių nuo caro laikų kučerių su 
karietelėmis, vienu arkliu, kurie 
laksto po miestų ieškodami pa- 
sažierių. Taipgi Kaune yra kele
tas autobusų dėl žmonių vežioji
mo ir svarbiausia gatvėkaris — 
“konkė”. Kaip girdėt, Kauno 
Universiteto studentai jau ne 
sykį buvo nuvertę tų “konkę” 
nuo bėgių. Tai žmones juokina. 
Berods jau laikas butų tų “kon
kę” padėti į muziejų.

Tai čia tik pastebėjome apie 
Jidžiausį Lietuvos miestų Kau

kų jau kalbėti apie 
Lietuvos miestus.

lankytis Ukmergėj, 
Rokiškyj, šiauliuo-

Miškų varžytinės (Auction 
sale) tai taip yra daroma. Lš 
miškų urėdijos yra apgarsina- 

tų ir tų dienų bus var- 
Piliečiai susirenka j 

vietų ir prasideda var- 
Miškų administracija 

taksas kainų ir potam 
-katras daugiaus įva- 

palieka. Tan- 
kad net du ir

iai, kurie išsivysto 
pneumonią

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creornulaion yra -užtikrintas pa- 
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligtj kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu

Kas Amerikoje gali
ma padaryti už 50c?
Jei Tamsta nepamiršai savo 
giminių Lietuvoje, tai už 50 
centų gali užsakyti jiems vi
siems metams savaitinį pažan
giosios minties laikraštį

“Lietuvos Ūkininką” 
kurio kaina visiems 1929 me
tams Lietuvoje nustatyta tik 5 
litai (50 am. centų). Atsiųsti 
“Lietuvos Ūkininkų” i Ameri
ką visiems metams kainuoja 2 
doleriai.
“Lietuvos Ūkininkas” seniau
sias Lietuvoje laikraštis, nes 
eina nuo 1905 metų. 1929 me
tais jis švenčia savo 25 meti, 
gyvavimo sukaktuves.
“Lietuvos Ūkininko” vyriausias 
uždavinys kelti Lietuvos liau
dies sąmonę, kelti savo Tėvy
nės apsišvietimą ir kultūrų.
“Lietuvos Ūkininkas” eina kas 
savaitę 16 puslapių didumo, 
kiekviename numeryje nagrinė
damas įvairiausius poli tikos, 
žemės ūkio, mokslo, sveikatos 
ir kit. klausimus, taip pat pa
tiekia visas įdomiausias viso 
pasaulio žinias.
“Lietuvos Ūkininkų” dėl to Lie
tuvos sodžius labiausiai mėgsta. 
Užsakydamas už 50 centų savo 
giminei Lietuvoje “Lietuvos 
1 kininkų” Tamsta padarysi tik
rai amerikoniška biznį: apdo
vanosi gimines, suteiksi jiems 
progos šviestis ir prisidėsi prie 
bendro savo tėvynės kultūriš
ko pakėlimo.
štai ka Tamsta gali padaryti 

už 50 centų!
Pinigus ir savo giminių adre
sus “Lietuvos Ūkininkui” pra
šome siųsti tokiu adresu:
Kaunas, Gedimino g-vė No. 38.

Justice Electric 
Lietuviai 

Kontraktoriai
Vedame d ratus i stubas pigiau 

negu kiti. Parduodam fixterius ir 
viską elektriška.

4104 Archer Avė.
•I.afayette 8533

DRESIŲ DEZAIN1NIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu- 
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesija. Pa- 
mokos dieną ir vaka- 
rais. Ateikit ar rašy- 
kit dėl nemokamos 
informacjjų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

gydymo ebroniškų 
*ri>. Jęt kili negalėjo juiiih i.šj 
kykil pu» mane. Mano pilna* 
niiiH alidenKM jusi) tikra litro j 
iniHiu jin- ayilvli. sveikata jums 
kit pas tikra specialistą, kuris i 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
g*al u tino i'<į,'^aiiiina\ lino—kas

Dr. J. E. Zaremba
Jackson Blvd., netoli State St 

1012, 1015, 1016, 
elevatorių.

ILLINOIS 
•> PILNA 
i ryto iki 1 
Nedėlioj nuo 
> pietų.

Higienos atžvilgiu 
Lietuva labai dm- toli 
likusi nuo civilizuotų
Mokyklose, ant stočių ir kitose 
viešose vietose yra geriama iš 
vieno indo vanduo.

ŠIO BANKO VIRŠININKAI
ŠIRDINGAI SVEIKINA VISUS DEPOZITORIUS IR 

DRAUGUS LINKĖDAMI JIEMS

(Tęsinys)
Vandentraukis (pa i pus) tik

tai yra įtaisytos ant švaresnių 
gatvių ir tai mažai veikia. Te
ko matyti ant Laisvės Alėjos, 
kaip smarkiai lietus lyja, tai 
krautuvninkai nuo šalygatvių ir 
gatvės su šluotomis vandenį tu
rėjo šluoti šalin. Nuošaliau

nauji) li
pdyti. atšilau- 

' 'eintaininavi- 
ei aš upsi- 
Hitffryd. Ei- 

neklaus jUHų



Pirmadienis, gr. 31, 192S
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NAUJIENOS, Chicago, III.

M ŪSŲ MOTERIMS
..... »Veda Dora Vilkienė ■ ■■

Saldžios bulvės labai li^ka 
prie vištienos arba prie veršie
nos. Jeigu kam tinka gali už
pilti truputį persunktų, virtų 
tomatų: tomatai priduos 
nies.

sko-

SALDŽIOS BULVĖS IR 
PINEAPPLE

6 vidutiniai virtos, saldžios 
bulvės

6 riekutės pineapple iš blo
kinės

34 puoduko pjneapple sun
kos

^puoduko rusvo cukraus

% puoduko pineapple sun- 
Supiaustyk bulves riekutėm. 

Sudėk tokian išsviestuotan in- 
dan kuriame galėsi sudėti tik 
keturias eileš. Pašildyk pįne- 
apple sunką, rusvąjį cukrų ir 

Virk 3 minutes ir už-

OBUOLIŲ KOŠE

sviesta.
pilk ant sudėtų bulvių ir pine- 
apple.
čiuje 30 miliutų.

Kepk nekarštame pe-

3393

3W3 - Perfsct 
Cbic. Sizes 16. 11 
years, 36. 31 40 
and 42 i n c h e s 
bust. Slze 36 re- 
guires 3 yards of 
40 Inch mub ri ii 
vith % yard of 
binding.

2604

3383 3393 3235

2W3-S mari 
Tlers. Sires ’o. 
18 years. 36, 38, 
40 and 42 inches 
bust. Sire 36 
r e q u i r e s 3% 
yards of 40-foch 
materlsl wlth 1 
yard of ribbon 
for bow.

3393— Decided- 
ly Smart. Sizes 
16, 18 years, 36, 
38, 40, 42 and 44 
ichei best. 

Sire 36 reąuires 
yards of 40- 

inch -flateriai 
with ¥« yard of 
20-inch contrast; 
Ina and 3% 
yards of bind-

- fa > i o r e v 
ilmplicity. Sizes 
Ii, 18 years, 36, 
58, 40, 42 and 44 
inches bust. Sire 
SI reąuires 3 , 
yards of 40-inch 
materlsl with % 
* ard of 36 - inch 
cjclrastlnc.

3235 - Smart 
New Neckline. 
t Ii ei 16. 18 yeari. 
36, 38. 40 and 43 
inchei bust. Slze 
36 icqu res 3V« 
ysrds of 40-lneh 
Liaterial with */« 
yard of 32-incb 
contrasting.

3333

Nuplauk, nulupk ir supiaus- 
tyk rūgščių obuolių. Sudėk 
puodan, užpilk truputį šalto 
vandens, tiek, kad obuolius be
veik uždengtų. Virk išlengvo 
ir ant mažos ugnies. Pridėk 

puoduko cukraus ant kvor
tos obuoliu. Virk dar keletą 

j minutų. Nuimk nuo ugnies, 
pridėk citrinų sunkos ir cina
monų arba keletą lašų vanili
jos. Paduok šaltą arba karštą 
su blyneliais arba su šviežia 
kiauliena. Gera vaikams ant 
duonos arba paduok prie bly
neliu. 6

arba sviestpienio (maslionkų).
14 puoduko sviesto arba tau 

kų
2 šaukštuku imbiero.
1 šaukštuką sumaišyk eina 

monų su gvaizdikais (po Ų; 
šaukštuko kiekvieno) .

2 šaukštuku'sodęs.
3 puodukai miltų.
l/2 puoduko besėklių razinkų
Sumaišyk sodą su rugusii 

pienu ir supilk prie “molasses’ 
Ištrink sviesta su cukrum i, 
paliks kaip tiršta Smetona i. 
pridėk išplaktą kiaušinį. Sūdė, 
persijotus 
tais. Ant 
apibertas
paplokščią, išsviestuotą blėtį ii 
kepk nekarštame pečiuje.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING 

Gerinusias materiolas, . . 
kninos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cice-o 180

pigiausio/
Kre

Phone V t minia 205-4 įjį 
■r '^1■JOSEPH VILIMAS.

Namu Statymo 
KONTRAKTOR/US

4558 S. Waiihtrnaw Avė. Chieago, III-

LEMONADOS KEKSAS

prieskonius su mil 
galo sudėk miltai:, 

razinkas. Supilk j

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofiRUOHe tiktai!

VI«m darban užaaliytM ąeguiio mflno 
•yj bu« atlikta* pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Blate 
ma musų aptelinktų Deniai Oflan.

AOKOLIADINIS TORTAS

musų aptelinktų Deniai Oflsn.
SKYRIAUS OFISAS

1800 S. Halsted St.
I)antq Retas a t % 

•etas 
setas 

»1(> setas

Etnb. 718- w 
Band. 
dudea 
yards of band 1?« 
inches wide, wnhuj. 
the buttonholed ed-e 
Suitab* e for 
dren's dresses, 
tains, lunchecn 
'ingerir. etc. 
md yellow.

Delicious
ood

$16

A food for pro- 
tein; a food- for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele
mentą of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

Sumalk aguonas. Pašildyk pu
šų pieno ir užpilk ant aguonų, 
.egul stovi šaltoj vietoj per 
iftktį. Ištrink sviestą su cuk- 
•um ir pridėk aguonas su pie- 
ni. Pridėk persijotus su bak- 
ng pauderiu miltus ir ant galo 
.udėk išplaktus baltymus. Su- 
ėk išsviestuoton blėtyn ir kepk 

nekarštame pečiuje 45 minutes. 
Apdėk sekamu mišiniu:

IMj puoduko cukraus
2 šmotuku kartaus šokolado 
\/2 puoduko pieno arba sal

džios Smetonos
2 šaukštai sviesto
Ištarpyk šokoliadą ant garo— 

pridėk pieną ir cukrų ir virk 
ant mažos ugnies kaip ir sal
dainius, kad lašiuką vandenin 
Į lašinius lašas sustingtų. Pri
dėk sviestą ir vaniliją. Tegul 
taip pastovi keletą minutų.

9 kiaušiniai; atskirk trynius Į Paskui plak pakol bus gana 
nuo baltymų I tirštas, kad galima butų leng-

8/8 sv. labai smulkaus cuk- j Vai tepti—pripilk truputį sal- 
raus, panašaus j miltus. I džios Smetonos ir tepk ant kėk- 

3/8 sv. sumaltų, saldžių mig- 30, arba vartok nevirtą mišinį, 
dolų I kuriuo, aptepei šokoliadinį tortą.

3/8 sv. ištarpyto, saldaus šo-1
koliado I ‘ “

i šaukštukas vanilijos. I skelbimai Naujienose 
Išplak trynius su cukrum iri ’^cda naudą dėlto, 

vanilija, dek išlengvo ištarpytij | pačios Naujienos 
šokoliadą. Pridėk migdolus iri /ra naudingos, 
išplaktus baltymus. Kepk iš-Į . 
sviestuotoj blėty, kuri yra tuš-| ‘r 
čia vidury apie valandą laikoj 
nekarštame pečiuje. Kaip iš-| 
keps aptepk sekamu mišiniu ir Į 
visą tortą prikaišiok kepintais | 
pečiuje, saldžiais migdolais.

J12.6O 
•7.60 

•A

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKT]
(icriauiiia aiikaiBh darbai n* 
Geriausio* Auksinės Crowoi 
Geriausi Auksiniai FllUngs 
Geriausi Auksiniai Tilteliai

J6
Š6
M ___
J2 Alloy Pininga ....
JI Bidabrlnat Flllngi
Uvalymaa dantų .... ___________  __

81 ų kalnų negaueite musų didiiamiani 
offiifl. .DIDYSI8 OFISAS jateigtM 28 ma 
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICE8

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Pres. 

828 Sonth State SL 
Phoae liarrlica 67A1

>2.60 
12.60 
2.60

JI 
60c 
60c

1/2 puoduko Cukraus
*4 sv. migdolų, sukapok 

smulkiai.
1*4 puoduko baltos, sutar

kuotos duonos
% šaukštuko baking pauderio
14 šaukštuko cinamonų
Nutarkuo luobelį nuo 1 

rinos
6 kiaušinių baltymai
1 puodukas lemonados.
Sumaišyk cukrų, migdolus, 

duoną, pauderį ir cinamonus 
kartu. Pridėk gerai išplaktus 
kiaušinio baltymus. Sudėk į 
blėtį ir kepk nekarštame pečiu
je valanda laiko. Kuomet* iš
keps ir keksas dar bus karštas 
apipilk sekamu mišinius po vie
ną šaukštą iš sykio visą keksą

kiekvieną jo dalelę:
1 puodukas karšto vandens
2 šaukštu cukraus
Sunkos nuo vienos citrinos. 

Jeigu bus mažai vartok tokioj 
pat proporcijoj padaryto dau
ginus lemonadol Padūko stalan 
šalta.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

KRAFT CHEESEcit-

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

C. J. Dankowski, ižd.I. F. Dankowski, pres.
aguonų keksas

2^23 2604

vieną ar daugiau virtsmar*

Telefonuokit Šiandie ir daleiskit pertikrini tai
No. 2.

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

TUBBY

j išsviestuotą paplokščią 
Kepk nuo 30 iki 45 mi-

2
1

chil- 
cur- 

StflS. 
S.ue

8514-16 Rooaevelt 
arti St Louis Avė 

CHICAGO. ILL.

KRAFT.PHENDC 
CHEESE COMPANV

Visos paklodes išprosytos ir dėvėjimo drapanos gražinamos drėgnos.
Mes ŽINOME, kad mes galime UŽGANĖDINTI Jumis

MOKYKLOS NIJRSK, 
BAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ilTA

IMBIERO DUONA 
No. 1.

kiaušinis
puodukas cukraus
puodukas “molasses” 
puodukas rūgštaus pieno

elegantiška ir 
suknelė. Sukirptos 

36, 38, 40 ir 42 co-

imbiero 
cinamonų 
sodos
karšto vandens

Patt-rn !n- 
transler for 5 
of band 1%

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų mottoi PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterimi seredoj D vi
durnakčiui. IJetaua lažai, vanos ir prūdas visada.

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

Naujienos Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago. III 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd] No .......... .....
Mieros a.......................  per krutinę

laukite kiek- 
nepadaryt

P1ANOS and fine furnitūra 
keep thcir rich finish with 
O-Cedar Pulteli. It elfams 
•s it poiifihea—with apeed 
•nd safety. 4-oz. bottlc, 

30c; 12 ox«, 60c.

vartoti oetlu 
jaučiatės Kiek 

jrivalo t u r*1

ANT1SUP
Tlh A s

ir Pralali

V.

3383—Labai 
kiai atrodanti 
inieroa 16, 18, 
lių per krutinę. 36 mierai reikia 3 
yardų 40 colių materijos ir 3 yar- 
dųapsiuvinėjimui stugėlių.

3235—Naujos mados apikaklės 
siuvimas. Išrodo labai gražiai. Su
kirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 
ir ’xi yardo skirtingos materijos.

2623—-Jaunai panelei tinkanti suk
nelė. Galima siūdinti iš byle kokios 
lengvos materijos. Sukirptos mieros 
16, 18, 36, 40 ir 42 colių per kru
tinę.

3393—Suaugusiai moterei tinkanti 
suknelė. Galima siūdinti iš byle ko
kios nesunkios materijos. Sukirptos 
mieros 16, 18, 36, 38, 40, 42 ir 44 
colių per krutinę.

2604—-Sporto suknelė. Tinka iš 
byle kokios, tik vienos spalvos mate
rijos. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 
40, 42 ir 44 colių per pratinę. 36 mie- 
rai reikia 3 ir 5/8 yardų 40 colių 
materijos ir 3/8 yardo skirtingos 
materijos.

718—Išsiuvinėjimas tinka byle kur. 
Yra 5 yardai ir jo plotis yra 1 ir 3/8 
yardo

Norint gauti 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekviena pavyzdžio kaina 
'5 centų. Galima prisiųsti pinigus 

,-ba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
ulsted St, Chicago. Ilk

1/2 puoduko cukraus
3 šaukštai sviesto
1 kiaušinis
U/2 puoduko miltų
1/8 šaukštuko druskos
1 šaukštukas
1 šaukštukas 
1 šaukštukas 
1/2 puoduko

arba karšto pieno
¥2 puoduko “molasses” arba 

s iro po.
Ištrink cukrų su sviestu, pri

dek išplaktą kiaušinį. Sumai
šyk prieskonius su soda, druska 
ir miltais ir persijok per sietą 
keletą sykių, ir dėk prie sviesto 
ir cukraus mišinio, ne viską 
kartu, bet po truputį, nuolat 
maišydama. Ant galo supilk 
molasses su maišytus su pienu. 
Supilk 
blėtį. 
n u tų.

Mišinys nevirtas
1 puodukas labai smulkaus 

cukraus ’
2 šaukštai gerojo sviesto
2 šaukštai saldžios Smetonos, 

pieno arba vandens
^šaukštuko vanilijos.
Ištrink sviestą-* su cukrumi, 

pilk tiek skystimo (pieno, Sme
tonos arba vandens), kad gali
ma butų lengvai mišiniu aptep
ti tortą—ant galo supilk vani- 
liją ir tepk ant torto.

1 puodukas aguonų 
i 1/2 puodu ko pieno 
ll/2 puoduko cukraus 
1/2 puoduko sviesto 

puoduku pliltų 
šaukštuku baking pauderio 
kiaušinio baltymai, išplakti 
šaukštukas vanilijos.

Eightecnth Bond &
1618 West

M0RG1ČIAMS
Mortgage Organization

18-ta Gatvė

Tel. Kedzie 8902

Mes Paimam Visa Sunku Darba
Tiktai biskį reiks jums paprosyti

Visas skalbimo darbas yra* sunkus, ypatingai dideli sunkus kavalkai. Kodėl neišban- 
dyt musų

HYDRO PATARNAVIMO

“■LAKE CITY LAUNDRY COMPANY“E-

Say It With Snow Balis.

KALBĖDAMA •uklteane, <»«• 
kykloo mentinom* apie nnme 
nine hurieną. patyrusį dutrili 
to nwr*4 naaakės

*Vlen» pagrindinių taisyk
lių dėl merginų eveikatoe. r«1 
Kip atlaikyti sistema norma- 
'lame stovyje. Normalia mank- 
ėtinimas Ir dieta turi būt var
tojama. Esant , reikalui yra 
naudinga vartoti nfljol. nes jis 
nekenkia sveikatai Ypatingai 
merginome yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto- 
lamas Paimk 
vienų vakarą 
leetnatrumo."

Nujol galit 
int kaip Jus 

viena moterie

eaar
h^Polish

■.ISTERINE 
THROAT 
TABLETS

>.u L.-ik

'na. Ska«
d8ii-iU
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karnai drąsos bešališkai tyrinėti dorovės klausimą ir 
palikdavo jį kunigams, kurių tikslas yra ne kelti moks
lą, bet jį trukdyti.

PILIECIŲ “SUSIPRATIMAS”

pe religijų. Jeigu piliečiai butų 
susipratę, tai tokia demagogija 
čia neturėtų jokio pasisekimo.

Jeigu jie butų susipratę, tai 
ar jie nesugebėtų protingai iš
rišti klausimą prohibicijos, iš

LĖTAS PROGRESAS

Metai, kurie šiandie baigiasi, nepasižymėjo jokiu 
ypatingu dalyku. Politikoje reta kuri arčiau žinomų 
šalių pažengė stambesnį žinksnį priekyn arba atgal. Iš 
Europos valstybių tik Rumanijoje įvyko didelių atmai
nų: sugriuvo “liberališka” Bratiano diktatūra, ir val
džia pateko į valstiečių rankas. Azijoje žymiausio prog
reso padarė revoliucinė kiniečių respublika, sujungda
ma vienos liaudies valdžios rankose visą kraštą (pasta
romis dienomis — jau ir Mandžuriją) ir išsirinkdama 
pirmąjį po pilietiniu karų prezidentą.

Bet vadovaujančiose pasaulio valstybėse per šiuos 
metus, bendrai imant, mažai kas tepasikeitė. Vokietijo
je didelę pergalė rinkimuose laimėjo socialdemokratai, 
ir jos pasekmėje iš valdžios tapo išmesti atžagareiviai 
nacionalistai; bet Francijoje dar tebeviešpatauja impe
rialistas Poincarė. Anglijoje tebestovi prie valstybės 
vairo konservatoriai. Italijoje dar negirdėt opozicijos 
balso fašizmui. Rusijoje tebeina amžina Stalino kova 
su “nukrypimais nuo tikrojo leninizmo”, tik kuomet 
pernai metais ji buvo atkreipta prieš “kairįjį” komuniz
mo sparną, tai šiemet jos smūgiai daugiausia yra tai
komi “dešiniajai” opozicijai.

Lietuvai šie metai irgi neatnešė nieko naujo, išimant 
blogą derlių šiaurinėse apskrityse. Seimo dar vis nėra ir 
nematyt ženklų, kad valdžia rengtųsi jį šaukti. Su len
kais loki pat įtempti santykiai, koki buvo prieš metus 
laiko; bet Vilniaus klausime Lietuvos pozicija pasidarė 
blogesnė, kadangi Voldemarui teko nusileisti lenkams, 
kurie pereitų metų gruodžio mėnesyje privertė jį at
šaukti karo stovį su Lenkija ir derėtis dėl atsteigimo 
normalių ryšių.

Diktatoriams šeimininkaujant Lietuvoje, per šiuos 
metus negalėjo pasikeisti ir Amerikos lietuvių nuotai
ka. Apatija, kuri prislėgė jų visuomeninį gyvenimą, kai 
pasirodė, kad Lietuvos liaudis nepajėgia nusikratyti 
fašistų jungo, dar nepraėjo.

Amerikoje šie metai irgi buvo gana pilki, nežiūrint 
to, kad jų eigoje įvyko prezidentiniai rinkimai. Rinki
mus laimėjo ta pati partija, kuri valdo kraštą, ir todėl 
Coolidge’o politika tęsis ir toliaus. Stambiamjam biz
niui šiemet buvo “prosperity”, bet smulkiems biznie
riams metai buvo sunkus. Dar sunkesni jie gal buvo 
farmeriams ir žymiai daliai pramonės darbininkų. *

Reikia tikėtis, kad ateinantys metai bus, jei ne ge
resni, tai bent įdomesni. Amerikoje vargiai atsitiks kas 
naujo, bet iš Europos tur būt teks susilaukti gyvesnių 
žinių. Reakcininkams tenai ima sprūsti dirva iš po kojų, 
ir ne viena tų valdžių, kurios šiandie trukdo viso pasau
lio pažangą, gal bus nuversta per keletu ateinančių mė
nesių arba dar greičiau.

Šiaip ar taip, pasaulis vietoje nestovi. Taigi linkime 
visiems smagių ir laimingų Naujų Metų!

RELIGIJA IR MORALYBĖ

Keletas tūkstančių mokslininkų, suvažiavusių New 
Yorke, svarstė tarp kitų klausimų taip pat ir klausimą 
apie santykį tarpe moralybės ir religijos. Smith kolegi
jos profesorius, Harry Elmer Barnes, skaitydamas tąja 
tema referatą, pareiškė, kad religija visai netinka būti 
keliarodžiu žmogui gyvenime, kadangi jos moralybė yra 
taip pat pasenusi, kaip pasenę yra Biblijos mėginimai 
išaiškinti pasaulio pradžią ir žmogaus kilmę.

Anot to mokslininko, tokio dalyko, kaip “nuodėmė”, 
visai nėra, ir žmogaus supratimas apie tai, kas yra do- 
rovinga> o kas ne, privalo būt nustatytas taisyklėmis, 
paremtomis mokslu.

Tai, be abejonės, yra teisingos mintys. Moralybė 
yra visuomeninio žmonių gyvenimo padaras; kai gyve
nimas keičiasi, tai turi keistis ir moralybės supratimai. 
O tuo tarpu religijos yra atsiradusios seniai, ir jos skel
bia tokią moralybę, kuri gal tiko žmonių visuomenei 
prieš šimtus arba tūkstančius metų. Krikščionių Bibli
joje, sakysime, yra pasakojama apie vergiją, apie pačių 
pirkimą ir net apie vaikų aukojimą Dievui. Na, ar toki 
dalykai,yra tinkami šios gadynės žmonijai?

Bet gaila, kad mokslininkai iki šiol neturėjo pakali-

Padavęs Amerikos preziden
to rinkimų rezultatus, Brookly- 
no "Garsas” daro tokį pastebė
jimu:

“Įsižiūrėjus į rinkimų da
vinius — į akis metasi paste
bėtinai mažas socialistų ir ra
dikalų surinktų balsų skai
čius. O juk Amerikoj jiems 
niekas nedraudžia agituot, or- 
gan'zuotis. Matyt, piliečių su
sipratimas yra aršiausias so
cialistų priešas.”
Jeigu butų tiesa, kad piliečių 

susipratimas kenkia socialis
tams, tai tuomet butų klausi
mas, kodėl daugumoje šalių so
cialistinis judėjimas nuolatos 
auga ir šiandie jau yra pasie
kęs tokio laipsnio, kad socialis
tai pasidarė stipriausios parti
jos ir jiems dažnai pavedama 
valdžia. Vokietijoje, kai 1912 
m. vienas socialdemokratas 
(Scheidemann) pateko į reichs
tago vice-pirmininko vietą, tai 
kilo didžiausias triukšmas ir 
visos buržuazinės partijos susi
vienijo išėsti jį iš tos vietos. 
Na, o paskui, Vokietijai virtus 
respublika, pirmasis jos prezi
dentas buvo socialdemokratas 
(Ebert), ir šiandie socialdemo
kratai užima atsakomingiausias 
vietas Vokietijos ir Prūsijos 
valdžiose. Tai ar vokiečiai da
bar yra mažiau susipratę, negu 
jie buvo prieš šešioliką arba 
dvidešimt metų?

Anglijoje dar neperseniai par
lamentas turėjo tik būrelį 
darbininkų atstovų narių, ir 
net dauguma darbininkų at
stovų buvo priešingi so
cializmui. O per keletą 
pastarųjų metų visa Darbo 
Partija priėmė socialistų prog
ramą ir socialistų vadas Mac- 
Donaldas jau kartą buvo Angli
jos premjeru, ir dabar laukia
ma, kad po ateinančių rinkimų 
Anglijos socialistai vėl įeis į 
valdžią.

Švedijoje socialistai taip stip
rus, kad jau tris kartus jie bu
vo sudarę valdžią. Danijos so
cialistai stovėjo valdžios prieša
kyje jau dusyk; Austrijos so
cialistai sudaro apie 40 nuošim
čių parlamente; Latvijos socia
listai — apie trečdalį; Estonijos 
socialistai šiomis dienomis bu
vo pakviesti sudaryti valdžią ir 
užėmė joje atsakomingiausias 
vietas.... Socialistų jėgos taip
pat yra didelės ir nuolatos au
ga Belgijoje, Francijoje ir Švei
carijoje.

Jeigu tikėti “Garsui”, tai iš
eitų, kad tose visose šalyse žmo
nių susipratimas tolyn eina vis 
menkyn. Tuo gi tarpu yra fak
tas, kad tos šalys, žmonių apsi
švietimo ir susipratimo atžvil
giu, stovi ne žemiau, bet daug 
aukščiau už šalis, kuriose socia
listinis judėjimas dar silpnas. 
Ir organizacijos bei agitacijos 
laisvė jose yra ne daugiau su
varžyta, negu Amerikoje.

Brooklyno klerikalų laikraštis 
niekus pasakoja, kuomet jisai 
aiškina socialistų silpnumą 
Amerikoje piliečių “susiprati
mu”, Pereitieji rinkimai j pre
zidentus kaip tik aiškiai įrodė, 
kad politinio susipratimo Ame
rikos žmonėms labai trūksta. 
Ar pats “Garsas” nesiskundė 
rinkimų kampanijos metu, kad 
republikonai kovoja prieš Smi- 
tho kandidatūrą, kurstydami 
balsuotoj uose religinius prieta
rus'ir fanatizmą? Ir tai juk 
buvo tiesa. Demokratų kandi
datą jo oponentai stengėsi dis- 
kredituot dėl to, kad jisai yra 
katalikas, nors Amerikoje, 
sulig konstitucija, neturėtų būt 
daroma skirtumų politikoje tar-

kurios kyla tiek daug visokių 
blogumų krašte?

Kai Amerikos piliečiai susi
pras politiškai, tai socialistų 
partija čia ims sparčiau augti, 
negu kur kitur. Dar mes to lai
ko susilauksime.

ČERNOVAS JAU KELIONĖJE

Iš Prahos (Čechoslovakijos) 
Rusijos socialistų revoliucionie
rių sąjungos centras praneša 
“Naujienų” redaktoriui, kad tos 
partijos vadas, prof. Viktor 
(Jernov, jau gavo vizą važiuoti 
Amerikon ir gruodžio mėn. pa
baigoje pradės kelionę. New 
Yorke yra susidaręs komitetas 
jam priimti; į jį įeina, be kitų, 
Morris Hillųuit, buv. teisėjas 
Panken ir Dr. Ch. Zhitlovsky.

tujoųa unuvnv pu«

Prof. Thomas C. Chamberlin, 
pagarsėjęs visame pasaulyj ge
ologas, kuris lapkričio 15 d. pa
simirė Chicagoj, turėdamas 85 
metus amžiaus. Per ilgus metus 
jis profesoriavo Chicagos uni
versitete.

MARGUMYNAI
Londone susikūrė naujos rų- 

šies klubas, kuris pasižymi tuo, 
kad jo nariais gali Luti lik bie- 
dniokai. Klubo vyriausias tik
slas yra suteikti biednuonienei 
tinkamų pramogų ir progos la
vintis. Klubas turi didelę skai
tyklą, sales koncertams ir lek
cijoms, etc.

Darbininkės, kurios dirba 
klubui, gauna butą, va'lgį ir 25 
centus per savaitę “asmeniš
kiems' reikalams”. Tiek pat 
gauna ir vyrai. Drabužiams 
moterims skiriama $1.25 per sa
vaitę, o vyrams tik 50 centų.

♦ * *
šiaurinės Kinijos provincijoj 

Kaušu siaučia badas. Tyrinėto
jai sako, jog per šią žiemą nuo 
bado ir šalčio ten žus apie du 
milionu gyventojų.

* *
Prof. Kulik, kuris Sibire su

rado didžiąusį meteoritą, nese
nai skaitė Maskvoj lekciją. Tas 
meteoritas nukrito Sibire lie
pos 30 d., 1908 m. Jis sunaikino 
augmenis ir gyvūnus 2,500 
ketvirtainių mylių žemes plote.

“Astronomai ir geologai ži
no,” pareiškė prof. Kulik, “kad 
tai nepaprastais atsitikimas. Bet 
jie taip pat žino, kad tokis įvy
kis gali atsitikti ir labiau apgy
ventose vielose.”

Jeigu tas meteoritas butų nu
kritęs į vidurį Belgijos, tai vi
soj Belgijoj nebebūtų nei vieno 
žmogaus. 

>3 a *

Praėjo daugiau nei šimtas 
metų, kaip Wellington su pa
galba vokiečių, Belgų ir olandų 
sumušė Napoleoną prie Wat<*r- 
oo. Už tą žygį belgai dabar tu
ri mokėti Wellingtono įpėdi
niams .$20,000 kas metą.

Po to istoriško mūšio Wel- 
linglon tapo apdovanotas Wa- 
tcrloo kunigaikščio titulu. Be 
to, jis gavo nemažą plotą že
mės. Ta žemė dabar duoda apie 
b20,000 įplaukų per metus, 
plaukas dabar gauna Charles 
(Vellesby, ketvirtasis Waterloo 
iunigaikštis.

»:< * *
Plėšti Paryžiaus neužsimoka. 

Tokios nuomonės laikosi Jean 
La Roche, paskilbęs banditas, 
oo kurio vadovyste lupo papil- 
lyta apie 150 piešimų. Pary
žietis, sako jis, dėvi labai šau
lius drabužius, bet kišenėj tu
ri - geriausiame atvčjyj —de
šimtį frankų, kuriuos iš ryto 
jauna nuo pačios. Kas kita su 
provincijos pirkliais arba sve
timtaučiais. Ypač amerikiečiai 
sudaro riebų kąsnį. Jie visuo
met prie savęs turi daug pini
gų ir su pasididžiavimu visiem 
juos rodo.

>:< * * '

Tiesiog reikia bjaurėtis, sako 
Dr. Elise McDonald, džiugų

šukavimais apie laivyno padidi
nimą. Kas metai Amerikoj nuo 
vėžio miršta 125,000 žmonių. 
Bet kuomet kongreso buvo pra
šoma paskirti $75,000 tos ligos 
tyrinėjimui, tai jis atsisakė, ta
tai padalyti. Vienok tuo pačiu 
laiku randama galimu skirti 
$250,01X1,000 karo laivynui.

Destrukcijai skiriama milio- 
nai dolerių, o žmonių gyvastims 
gelbėti pinigų nėra. Nejaugi, 
klausia Dr. McDonald, desėtkų 
Amerikos žmonių gyvastys nė
ra vertos nei tiek, kaip vienas 
kruzeris?

šaldytos niekos 5 eksportas iš 
Brazilijos žymiai padidėjo. Per 
pirmą pusmetį ji eksportavo 
38,386 tonus mėsos, kurios ver
tė siekė $5,600,000.

# • *

Shanghai mieste laikraštis 
‘Shun Pao” apvaikščiojo nese
nai savo 20,000-nes laidos su
kaktuves. Sakoma, kad tai esąs 
seniausias kiniečių dienraštis. 
Jis eina nuo balandžio 30 d., 
1872 m. *

* * *
Paryžius ir Londonas paskel

bė karą naktimiaips triukšma
dariam , kurie neduoda pilie
čiams Tttmiai miegoti. Taksi 
kabų šoferiai, kurie naktį rėk
dys automobilius, 'litis policijos 
. reštuojami.

♦ * *
Turkijoj kurtu su laikraščiais 

pardavinėjama pradiniai ra ūk
vedžiai lotynų raidėmis. Visose 
mokyklose dabar tapo įvestas 
lotynų alfabetas vietoj arabų. 
Valdininkams tapo įsakyta iš
mokti naująją rašybą, o jeigu 
jie to nepadarys, tai bus paša
linti iš užimamų vietų. Ir ka
dangi reikalaujama labai daug 
rankvedžių, tai jie pradėta par
davinėti kartu su laikraščiais.

♦ * *
Rusijoj divorsų yra daugiau 

nei bile kurioj kitoj šalyj. Prof. 
Julius Wolf sako, jog 1927 m. 
Rusijoj 'buvo apio 250,000 di
vorsų. Maskva užima pirmą 
vietą su 19,500 divorsų, o Le
ningradas antrą vietą su 16,000 
divorsų.

Prof. Wolf sako, jog divorsų 
Rusijoj yra gauti lengviau, ne
gu kur nors kitur. —K.

. ■ »...........     I ■ — .,■■■«

žydų patarlės
Jei žydas vištą valgo, reiškia, 

arba jis serga, ar višta nesvei
ka buvo.

Ožio reikia saugotis iš prie
šakio, mulo iš užpakalio, o dur
niaus iš visų pusių.

Kirpti mokytis geriausia yra 
svetima barzda.

Maži vaikai miegoti neduoda, 
o dideli—gyventi.

Geriau 10 kartų sunkiai sirg
ti, negu vieną kartą lengvai 
mirti.

! Apie įvairius Dalykus ;
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Guano paukščiai

Keisti paukščiai, kurie gamina 
farmeriams trąšas. — Guano 
paukščių skaičius. — Kiek tie 
paukščiai suėda žuvies? — 
Paukščių Jaukumas. — Savo
tiški įstatymai. — Paukščių 
maudymasis. — Priešai ir . 
draugai. — Guano rinkimas. I

da ir kiti paukščiai, kurie kle
gėdami stengiasi sučiupti ir nu
bausti plunksnavagį.

Pietų Amerikoj gyvena ne
paprastai naudingas paukštis. 
Tačiau niekas to paukščio mė
sos nevalgo, jo plunksnos ne
turi jokios vertės.

Tai guano paukštis, kuris 
gyvena Peru pakraščiuose. Jo 
vienintėlis tikslas yra laisvai 
skrajoti, gaudyti žuvis, veistis 
ir gaminti guano. GiUano yra 
paukščio mėšlas, kuris naudo
jamas kaipo trąša. Palyginus 
su galvijų mėšlu, guano yra 33 
kartus tvirtesnis. Vadinasi, 
vienas tonas guano atstoja 33 
tonus galvijų mėšlo. Guano 
paukščiai pagamino biliono do
lerių vertės trąšų Perų, Loty
nų Amerikos, Anglijos ir Jung
tinių Valstijų farmeriams.

Guano paukščių skaičius y- 
ra . tiesiog pasakiškas. Apie 
Peru pakraščius jų randasi 
šimtai milionų. Ypač daug jų 
galima matyti prieš saulėleidį, 
kuomet jie grįžta iš juros į 
taip vadinamas paukščių salas. 
Jie tiesiog užtemdo saulę. Ap
skaitoma, kad vien tik Chincha 
salos paukščiai suėda per dieną 
1,000 tonų žuvies!

Kodėl tų pabkščių randasi 
ten daugiau, negu kur nors ki
tur pasauly ? Atsakymas yra 
sekamas: prie vakarinio Pietų 
Amerikos kranto bėga Hum- 
boldto srovė, kuri vėdina tą 
sekciją, šaltame srovės vande
nyj veisiasi bilionai mažų žu
vų. Paukščiai ėda žuvis, gyve
na apleistose salose ir gamina 
guano.

žmonės atvažiuoja ir pasi
ima guano. Tuo bud u paukš
čiai yra savo rųšies mašinos, 
— jie paverčia žuvis trąšomis.

Paukščių jaukumas, sako 
Homer Croy, yra nepaprastas. 
Jie visiškai nebijo žmogaus. 
Jei žmogus stovi nesijudinda
mas, tai jie lipa ant kojų ir 
žiuri į viršų tarsi sakydami: 
“Koks keistas sutvėrimas. Jis, 
tur būti, negali lėkti.”

Jų girdėjimas, matomai nė
ra labai išvystytas. Jie visą lai
ką kelia didžiausį triukšmą. 
Jei juos kas išgąsdina arba jie 
pradeda lėkti, tai jie sukelia 
tokį triukšmą, kaip traukinys 
tunelyj, šūvio jie nebijo. Bet 
jei žmogus padaro netikėtą ju- 
dejimų, tai paukščiai tuoj pra
deda lėkti.

Kiekvienoj saloj paukščių 
yra tiek daug, jog jie visi kar
tu negali pasikelti į ofą, nes 
dėl didelio susigrūdimo negali 
sparnų ištiesti. Kuomet jie 
visi sugrįžta namo ir sutupia 
ant žemės, tai jiems nebelie
ka vietos liuosai vąikščioti.

Guano paukščiai mėgsta ir 
savotiškai žaisti. Jie pasirenka 
vieną kokį paukštį ir padeda jį 
visi pešioti. Tokiame atvejyj 
pešiojamas paukštis, užrietęs 
galvą, bėga kiek tik jo kojos 
išneša, kol pasiekia saugią vie
tą, Pabuvęs ten kai kurį lai
ką, jis vėl grįžta į būrį.

Paukščiai turi ir savotiškus 
įstatymus. Jie didžiausiu aky
lumu daboja, kad niekas ne
vogtų jų plunksnų. Plunksnos 
yra labai branginamos. Paukš
čių salose nėra nei medžių, nei 
žolės. Todėl plunksnos yra 
naudojamos lizdams iškloti. 
Kartais pasitaiko, jog vienas 
paukštis bando iš vkito paukščio 
lizdo pavogti plunksnas. Nu
skriaustasis paukštis tokiame 
atvčjyj pakelia didžiausį lemia 
ię pradeda vytis vagį. Prisidc-

Kada paukščiai apsivelia 
guano, tai jie lekia į jurą mau
dytis. Jie iškyla aukštyn ir 
paskraidę kiek laiko visi kartu 
su didžiausiu smarkumu krinta 
j vandenį. Tai jie pakartoja 
daug kartų. Sparnais jie taip 
smarkiai atsimuša j vandenį, 
jog atrodo, kad kas tai šaudo.

Lizdus jie padaro iš guano ir 
iškloja juos plunksnomis. Daž
nai vienas lizdas sveria apie 
dvyliką svarų.

Guano paukščių gyvenimas 
nėra jau taip saldus, kaip atro
do. Jie turi nemažai ir priešų, 
kurie naikina jų kiaušinius. Vie
nas aršiausių priešų yra Pietų 
Amerikos kondoras, kuris at
skrenda iš Andes kalnų. Kon
doras susyk gali išgerti porą 
desėtkų kiaušinių.

Bet guano paukščiai turi ir 
draugų. Peru valdžia samdo 
tam tikrus žmones, kurių pa
reiga yra šaudyti guano paukš
čių priešus. Tie žmonės pa
prastai yra labai geri šovikai.

Dabar apie guano kasimą. 
Tai, sako Croy, yra labai ne
malonus darbas. Tik žemiausios 
klasės darbininkai plaukia į sa
las. Pirmą savaitę jie nieko 
nedirba, nes tiek laiko ima, kol 
jie pripranta prie nemalonaus 
guano kvapo. Po kiek laiko jie 
pilnai apsipranta.

Darbininkai su tam tikrais 
badykliais paliuosuoja guano, o 
paskui lopetomis sumeta jį į 
maišus. Likučius jie sušluoja 
kietomis šluotomis. Po to mai
šai yra užsiuvami ir sukrauna
mi į vagonus. Vagonais juos 
veža prie kranto, kur stovi lai
vai. Laivai, žinoma, veža gua
no j įvairius kraštus.

Po to, kai nuo salos tampa 
nuimta fęuano, reikia laukti 
apie tris dešimtis mėnesių, kol 
jo vėl atsiranda. Todėl darbi
ninkai keliauja iš vienos salos 
į kitą,* rinkdami tą keistą pro
duktą.

Guano nėra tai naujas išra
dimas. Indėnai jį naudojo trą
šoms dar prieš Pizarro laikus. 
Jie savo mažutėmis valtelėmis 
plaukdavo į salas parsigabenti 
guano, kuriuo aptręšdavo lau
kus. Iš valtelių jie gabendavo 
guano į kalnus pintinėlėmis.

Atsilikusiuose Peru distrik- 
tuose farmeriai net ir šiandien 
maišais veža guano iš geležinke
lio stočių, kramtydami kako 
lapus.

Kuomet modernišku budu bu
vo pradėta rinkti guano, tai 
ne retai pasitaikė užtikti 150 
pčdų storio jęuano sluoksniai. 
Bet dabar, kai susidaro poros 
colių storumo guano sluoksnis, 
tai jis tuoj yra nurenkamas.

—K. A.

“Kultūros” No. 11 atėjo.
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.

G-------------- G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų .............. $1.00
Kopija ....................... 10c

Tėmykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
tilps daugiau raštų ir 

į daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Re-porteris
(Feljetonėlis)

Matote, kiek mažai raidžių 
tereikia, kad iš porterio pada
ryti reporterį. Vienok porte
rio ir reporterio užsiėmime y- 
ra didelio skirtumo.

Nors reikia pasakyti, kad 
porteris dirba naudingesnį dar
bų, negu reporteris. Porteris 
išlygina diplomatų ir kitokių 
“tezių” gamintojų ne vietoje 
jspiautas “točkas”, o jei ir vie
toje, tai visgi laikas nuo laiko 
jas reikia išvalyti. O reporte
ris, ypač kaip aš, komisarų ga- 
zietos reporteris, užsiima dau
giausia liežuvavimu.

Turėdami šį paaiškinimų o- 
menėje, suprasite ir tai, ką 
pasakysiu toliau.

Suzvimbė mano komisariško- 
se ausyse garsas, buk “Nau
jienų” štabas nusmukęs, nebe- 
turįs jokios reikšmės gyveni
me; buk “Naujienų” štabo na
riai nusitarę eiti pas protesto- 
nus prašyti svetainių lietuvių 
vaikams. O tai, šventas Leni
ne, juk tikrai skandališka ži
nia! Juk jei kokios, tai nau- 
jieniečiai gali parduoti visą lie
tuvių tautą protestonams.

Tiesa, aš ir pats tam netikė
jau. Ale Maskvos teziai reika
lauja, kad mes keltumėm ler- 
mą — žinoma, ne dėl to lietu
vių ištautėjimo, bet todėl, kad 
yra užtektinai vietos smalinia
me institute, kitaip sakant, ko
misarų gazietoje, kame palai
koma diktatoriška disciplina 
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REAL ESTATE
1377 Archer Avė.

mokinimui giesmės “Komuniz
mas jau gyvuoja”.

Dabar jau, rodosi, turi būti 
aišku jums, kodėl yra reikalin
gas vajus prieš “Naujienas”. 
Mano vajaus pradžia buvo tai 
ieškojimas užtarimo pas “be- 
partyvius”.

Ir todėl visų pirma aš atsi
kreipiau į No. 13-to overkautą: 
Sakau: “Mister overkote, var
dan jūsų tautos, ką jus mano
te — ar “Naujienų” štabas 
rengiasi lietuvių tėvų vaikus 
parduoti protestonams?”

Overkautas No. 13-tas atsa
kė: “Aš jums senai sakiau, 
kad taip bus.”

Sulaukęs iš nusidėvėjusio o- 
verkoto No. 13 taip prielankų 
atsakymą, pamaniau, vieną jau 
turiu, ieškosiu kitų pritarėjų 
šiam vajui. Eisiu pas daktarą 
Davidonį. Bet ką as jam sa
kysiu, ką klausiu?

Ale, žinodamas savo amatą, 
pasijutau, kad neprapulsiu. Sė
džiu daktaro kabinete už du
rų. kaip pacientas, ir laukiu kuo
met jis mane pašaus. Apsidai
riau: laukiamam kambaryje la
bai švaru, jaučiuos, kad nepri
prasta man vieta. Bet dėl idė
jos laukiau. Pastebėjau kampe 
puoduką nuspiauti. Smagiau 
pasijutau. Matote, tas puodu
kas labiau priprastas komisa
rams forničius.

Sėdžiu ir manau: jei dakta
ras išėjęs iš kabineto spiaus į 
tą puoduką, tai bus ženklas, 
kad pritaria man. Ale pasiro
dė, kad daktaras nepratęs taip 
spiaudytis, kaip kad mes, ko
munistai, darome. Apžiurėjo 
mane daktaras nuo galvos iki 
kojų, lyg norėdamas surasti 
kokią ligą.

Mano kojos nelabai kreivos, 
dantys nors nevalyti, bet jie 
lupa pridengti. Daktaras man

dagiai paklausė, kokiu reikalu 
atėjau.

Sakau: pas tamstą labai šva
ru. Taip, sutinka daktaras, 
bet, girdi, kokiu reikalu atsi
lankei.

—Aš atėjau, aš...
—Atleiskite — sako dakta

ras čia daugiau pacientų lau
kia. Tamsta prisėsk.

—Ačiū — sakau — ačiū... 
Bet jau sėsti nebesėdau. Ma
tyti buvo, kad daktaras labai 
užimtas. O iš jo mandagumo 
pamačiau, kad jis “Naujienų” 
užmačioms nepritaria.

Taigi vė jums dar vienas įro
dymas, kad nuo “Naujienų” 
štabo geriausi jų draugai kra
to rankas. ,

štai šituos svarbius faktus

Si
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NANCY BEAUTY SHOP
3135 S. Halsted St.
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JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
2151 W. 22 St.
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| Archer Parlor Furn. Mfgs
| J. KAZIKAITIS

Jįįį 4140 Archer Avė.
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Eig'hth Street Teatre 
81h St. ir Wabash Avė.

Nedėlioj, Sausio-January 6, 1929 
Pradžia lygiai 8:15 valandą vakare

Apart J. Babravičiaus dalyvauja dar Mrs. Rita 
Rothermel — pianistė iš Fine Arts Building ir Leon 
Benditzky. Gražus teatras, patogios rezervuotos sėdy
nės, populiarės kainos.

Dei užtikrinimo sau geresnės vietos jsigykit tikie- 
tus iškalno.

Linkime Laimingų Naujų Metų 
visiems musų gerbiamiems kostu
meriams ir rėmėjams ir Jų Šeimy

noms Valdyba

Metropolitan State Bank

2201 W. 22nd Street

NAUJIENOS, Chicago, III. 
____ - —■ ....................................

i

ir įrodymus aprašiau komisarų 
gazietoje ir pasirašiau: “Re
porteris”. Gvaizdikas.

Daugiau automobilių

Chicagoje šiemet turi dau
giau pasažierinių automobilių, 
negu turėjo pernai. Tai paro
do miesto kolektoriaus Morris 
Eller raportas. Jis parodo, kad 
pernai Chicagoje buvo 335,262 
pasažieriniai automobiliai, o 
šiemet jų yra 360,985. Taksų 
mJ^^iutomobilius ir vežimus 
miestas pernai surinko $4,375,- 
108, o šiemet — $4,616,393, 
arba $241,285 daugiau, negu 
pernai.

M
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Ten ir iš 
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

• siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais žios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St. 
t'h*rn«»n Tl|.

NORTH GERMAN

LLOYD
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g Rozenski, Lemont & Co. IM REAL ESTATE g
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Į A. N.MASULIS |
® REAL ESTATE g
įty 6641 So. Western Avė. w
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Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa 
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
barmenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosr eit 8500

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai
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I A. BUTKUS & CO. S
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B . 710 W. 18 St. B
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Linksmų, laimingų ir pasekmingų 
M| Naujų Metų visiems dainos mylė-

M tojams, draugams, Birutiečiams,
J® Birutės rėmėjams ir visiems
J® lietuviams linki
M BIRUTĖ

S
•St

Senai Laukiamas
KONCERTAS

JUOZO BABRAVIČIAUS
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Plaučių uždegimas 
plečiasi

Sveikatos komisionierius Dr. 
Kegel skelbia, kad susirgimai 
plaučių uždegimu Chicagoje 
nepaprastai plėčiasi. Jis sako, 
kad per pereitas 24 valandas 
pranešta du sykiu daugiau su-, 
sirgimų, negu I 
mėnesį. Mirtingumas nuo. 
plaučių uždegimo siekia 30 nuo
šimčių, arba tik du iš trijų su- 
si rgusi ų tepasveiksta.

tai sumokančios skolas ir no- 
siskundžiančios, jei pralaimi. 
Dedančios gi laižybas daugiau
sia ant tų arklių, kurie turi 
gražius vardus, arba kurių žo
kėjai (jojikai) joms patinka, 
ar tai iš drabužių, ar tai iš a- 
kių, ar visu kūno sudėjimu.

Daugiausia laižybas moterys 
paliekančios saldainių sankro
vose, aptiekose, “beauty shops” 
ar cigarų sankrovose. Kitos už
sakančios telefonu ir paskui 
laišku prisiunčiančios pinigus, 
taipjau laiškais pinigus ir iš- 
kolektuojančios. Girdi, jei mo
teris laimėjo laižybas, tai vy- 

kadn nors šį raa gauna stoiką, o jei pralai
mėjo — tai turi pasitenkinti 
“binzų kenti.“

gus taipjau su persergėjimo 
laikrodžiais ir patikrinkite jų 
veikimą kasdien.

Plėšikai retai kada jsibr jau
ja vieton, kurioje šviesos dega. 
Taigi laikykite savo kratuvėse 
šviesą, kai jus paliekate jas iš
eidami vakare. Jūsų krautuvės 
saugioji šėpa ir regi storis turi 
būti pastatyti tokioje vietoje, 
kur policininkas, eidamas savo 
pareigas, lengvai gali juos pa 
matyti.

Gerai apžiūrėkite tas vielai 
kur vagis gal. pirm

S. Valančius skaitys 
paskaitą 36-tos kuo

pos susirinkime

Rosdand

Moterys gembleriauja
Policija padarė keletą puoli-j 

mų ant gembleriavimo urvų, 
ypač tų, kur dedami yra pini
gai laižyboms ant arklių lenk
tynių. Per tuos puolimus tapo 
patirta, 1 
riuoja ir moterys. Patys “l>ook- 
makeriai” prisipažysta, kad 
kasdie apie 50,000 moterų su
deda pinigus ant arklių lenkty
nių ir kasdie jos pralaimi apie 
$100,000. Bookmakeriai sako
si mėgstą moteris, nes jos grei-

Jūsų saugumui

po kopėčiomis ir kelnorėse.
Vengkite laikyti kratuvėje di

deles pinigų sumas, depozifuo- 
kite pinigus banke dienos laiku. 
Brangus tavorai neturėtų būti 
laikomi languose per naktį. Jie 
atkreipia Į save vagilių dėmesį.

Ateinantį trečiadienį, 8-se va
kare, Lietuvių Auditorijos svet. 
bus 36-tos SLA. kuopos mitin
gas ir po mitingo S. Valančiaus 
paskaita. Paskaitos tema bus 
apie apdraudę ir kam ji reika
linga prie dabartinių gyvenimo 
sąlygų.

Nariai, priklausantys šioj 
kuopoje, prašomi dalyvauti su
sirinkime ir kartu pasinaudoti 
tomis žiniomis, kurias p. Va
lančius mums suteiks.

Paskaitų Komisija.
Chicagos policijos komisio- 

i nierius, Wm. F. Ruseli, šios sa- 
‘ vaifės biulete kaba.

“Apiplėšimas krautuvių po to, 
kai jas uždaroma, gali būti žy
miai sumažintas, jei krautuvės 
savininkai bus atsargus ir turės

kad nemažai gemble- °menėje sekamus patarimus:
Neatsidėkite ant paprastų už

raktų, vadinamieji “dead locks” 
yra labiau patikėtini ir juos ne 
taip lengva nusukti. Pirm ne
gu apleisite krautuvę, užsukite 
persergėjimo laikrodžius. Ap
saugokite savo krautuvių lan-

SS
SS

»i e i t << rm
2 Savininkai I

Joe Bagdonas 
M

Caro! Vainoris

Steve Rumchaks ►

Phone Yards 0699*7

Laimingų ir pasekmingų Naujų Metų linkime
visiems savo draugams ir kostumeriams

INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION
3801 So. Kedzie Avė.

SS
Sf
SS

« SS
SS 
SS
SS

Laimingų ir pasekmingų Naujų Metų linkiu 
visiems savo draugams ir kostumeriams.

Frank J. Tupikaitis
APTIEKORIUS
723 W. 123 St.

.W ’ SS

.W

Laimingų Naujų Metų linkiu visiems savo 
draugams, pažystamiems ir pacientams.

DR. K. DRANGELIS 
DENTISTAS 

2417 W. 63rd St.

M iŠ
ĮK Laimingų ir pasekmingų Naujų Metų linkiu §S 
ĮŠi visiems savo draugams ir pacientams

JOHN SMETONA, 0. D
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.

SS 
M 
SS

Laimingu Naujų Metų visiems kostumeriams šįj

PETER BARSKIS
FURNITURE HOUSE 

“The Home of Fine Furniture” 
1748-50 West 47th St. 

CHICAGO, ILL.

ss-amasasakakattakakakasaktgasaiisst^^ssa^ mmm
K SS

Linksmų Naujų Metų linkiu visiems savo 
draugams, pažystamiems ir kostumeriams.

F. MICKAS
SIUVĖJAS

4146 Archer Avė.

■*Savininkai viršpažymėtos firmos nuoširdžiai svei-jj 
^kina savo skaitlingų draugų būrį, kurie teikia mums {n 
^savo simpatijas biznyje — todelgi veli jam ir mes?? 
^nuo savęs,- kad visi musų draugai ir kostumeriai??

linksmai ir laimingai praleistų Kalėdų ir Naujų^ 
f?Metų šventes ir turėtų kuodidžiausių pasisekimų^ 2 savo gyvenimo reikaluose ateinančiais 1929 metaig.H

S ARCHER MOTOR SALES
2 White Sox Garage *
<* 608-618 W. 35th St. Phone Yards 0699*M_______ __ _____ _____ *t

Naujų Metų Sulaukimo Šokis ir Balius
Rengia Illinois Lietuviu Pašalpos Kliubas

Pirmadienio vakare, Gruod. 31, 1928
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted Street
Pradžia 7:30 vai. vak. ir tęsis iki 1929 m. įžanga 50c
Visi kviečiami atsilankyt i šį puiku vakarą ir sulaukti Naujus 
Metus linksmai Lietuviu Auditorijoj. Kviečia KOMITETAS.

Teatras ir Koncertas
Rengia Dr. Vinco Kudirkos Draugija

Naujų Metų vakare, 1 d. Sausio, 1929

Meldažio svetainėj
2242 W. 23 Place

Dr. Vinco Kudirkos Draugija visuomet rengdavo ge
rus Naujų Metų vakarus; bet dabartinis bus vienas iš ge
riausių, nes bus suvaidinta labai juokinga trumpa kome
dija “Kurčias žentas”; taipgi trumpas koncertas. Po pro
gramų! bus smagus šokiai prie gero Pilipavičiaus orkestro 
iki vėlumos.

Taigi, gerbiantieji lietuviai ir lietuvaitės, visi bukite 
Naujų Metų vakare Meldažio svetainėj. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visus nuoširdžiai kviečia Dr. V. K. I). Komitetas.

RENDON SALES ROOM DEL 
AUTOMOBILIU

Atsakančiam žmogui yra didele proga
Savininkas yra priverstas išrenduoti vieną gražiausių 

Sales Room Rridgeporte.

3207-09 So. Halsted St.
Vieta labai puiki, renda pigi. Kreipkitės tuoj prie savininko

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

p N A U J 1E N Ų
i Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

Trijų kartų mažai
—Onute, aš tave bučiuosiu, 

bučiuosiu ir bučiuosiu!
—Tfu! Tai butų tik trys kar

tai. Ar tik tiek tu mane myli?salė- 
Gol-

den Star kliubo jauktai ėmėsi 
su Feather Atletic Club basket
bolo jauktu. Lengvusis Golden 
Star kliubo jauktas padarė 22 
prieš 14, o antram lošyje sun
kusis lietuvių jauktas padarė 35 
prieš priešininkų 12. žmonių pa
žiūrėti lošio buvo susirinkę Jį 
daug. Jį

Ateinantį penktadienį lošio 
nebus, ba Golden Star kliubas jm 
turės susirinkimą. —Rep. MlgRIiKilK^jlKliKjKIlKilKilRilKKiiRiKlIKKKiKIKHKgK^iiK^iii 

«- ---- ---- - -- - -

Sekmadienyje Strumilo 
je įvyko basketbolo lošia.

I i 1 1 1 2

S Laimingų Naujų Metų linkime visiems musų fe 
kostumeriams ir rėmėjams

JOKANTAS BROS
4138 Archer Avė.

Obalsiai Šio didelio West Sides Banko
PASITIKĖJIMAS

KOOPERACIJA 
PATARNAVIMAS 

STIPRUMAS 
SAUGUMAS

Pirkit musų 6% Real Estate Auksinius Bondus 
dėl jūsų sausio investmentų.

Jie yra apsaugoti:
ir

Saugumas
Pirmu morgičiu ant augštos vertės nuosavybės.
Konservatyviu Įkainavimu.
Geromis pajamomis.,
l’žtikimų pasirašytojų ant morgičiu.
Musų rekordu per pereitus 24 metus.

Jus galite pirkti musų bonus už grynus pinigis, ar sulig lengvų daliniu išmokėjimų pienu 
Prisidėkite šiandie prie musų didelės investorių šeimynos.

PAGELBEKITE MUMS PADARYTI ši 
DVIDEŠIMTIES MILIONU DOLERIU BANKU

ir 
Saugumas

^Ihe \\ I ST SiDEsZngsBaNK
97u: Bank o f “Sakėty andFriendly Šeiriai' 

Rooscyclt Road ai Ilalslcd SlrecDChica^o
Bankininkavimo valandos

Utarninkais ir Subatomis — 9 vai. ryte iki 8 valandai vakare.
Kitomis dienomis - 9 vai. ryte iki 3 valandai po piet.

Išpardavimas Po Kalėdų
Deimantai, laikrodėliai, žiedai
rato aukso. Sidabriniai peiliai už 'A> 
dios, Victor, Brunswick Victrolos.

(pusę) kainos. Pianai, Ra-

RADIOLA 18 $95
ATWATER KENT $77 Grojiklis Pianas, naujas QtO0£> 

vertės $600 už...............

MAJESTIC Radio 71, £Q
Tiktai $10 tereikia įmokėti.

ATVVATER KENT, gražus walnut ka
binetas, 7 AC tūbos, Dy- <T *5| 
namie Speakeris, už...........

Jos. F. Budrik, inc
3417-21

V' ,
Halsted St

Tel. levard 4705
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Ateinančių metų planai.

kiomš’ ypatorns, • ■ kurtoms buvo 
skirta.

Prie to, iš “Naujienų” skaity
tojų aplankė dvi šeimos, būtent, 
p. Zigmant Dambrauskas, kuris 
paaukavo $5.25, ir p. Jurgio 
Dambrausko, paaukavusio $5.

Taipjau aplanke ir sušelpė 
Lietuvių Rymo Katalikų Lab
darybės Sąjungos centro pirmi
ninkas Mykolas Šlikas ir se 
torius Viktoras Balanda, 
išdalino stambią auką, 
išteko visiems 
iš likučių kai

ateinan- 
e čą jis

aš jau 
statyti 
namų.

dalis jų 'dar lošė”.’ Buvo mano
ma baigti turnamentą prieš 
Naujus Metus, bet pasirodo, kad 
jau nėra galimybės tatai pada
ryti. Tad, reikės baigti tuoj 
po Naujų Motų. Visi tie, kurie 
dar mažai lošė arba visai nelo
šė, galės tai padaryti per Nau
jus Metus ir bile dieną šią sa
vaitę. Ateinantį šeštadienį, sau
sio 5 d., bus paskutinė diena lo
šimui. Po to, bus suskaityti vi
sų lošimai, ir kurie bus dau
giausia lošimų išlošę, du iš jų, 
dar loš porą ar daugiau lošimų 
(sulig susitarimo) ir tada vie- daugiau.

Iš visų 
prieglaudos įnamiai gavo po 50 
centų, o kiti ir po visą dolerį.

Visi mes vargdieniai dėkoja
me minėtoms organizacijoms ir 
pavienėms ypatoms. Tariame 
širdingą ačiū už aukas ir užuo
jautą. —Joseph Lapinskas, In- 
stitution, Ward 39, Oak Forest, 
111.

nas jų, laimėtojas, los su pereitų j 
metų čempionu.

Tad, gerb. šachmatininkai, su
kruskite. Pasirodykite, kuris į 
turėsite garbes kibti į akis čem
pionui.

Šach. Tunu Komitetas.

Oak Forest

kre- 
Jie 

kurios 
po 50 centų, o
kuriems ir po

aukų lietuviai

* * *
Jei policistaa plėšiką sugauna, 
tai nuo teisėjo už tai velnių 

gauna.
Iš teismo plėšiką j gatvę išvaro, 
plėšikas su piliečiais ką tik' 

nori daro.
♦ ♦ *

Kai demokratų valdžia viešpa
tavo,

Tuomet airišiai gerus darbus 
gavo.

Kai republikonai valdyti pra
dėjo,

Kiekvienam sklepuke munšainas 
varvėjo.

* * *
Visi piliečiai ėmė neripiauti, 
Ba nežino, kur pinigų gauti.
Jkišę rankas į kišenius savo, 
nes sulig nosim taksus pareiza- 

vo. —Pustapėdis.
■ ..■4lh ....................—n ■ i —■-■■■■, —--

Jei nori išmokti 
serai rašyti — 
nusipirk typevvriterj

PRANEŠIMAI
Naujų Metų sutikimui vakariene 

su šokiais ir muzikaliu programų, 
rengiu Sandaros 100 kp., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted Street, 
Gruodžio 31 d. Pradžia 8:30 v. vak. 
Tikintas $1.25.

Dr-stės Saldžiausios š. V. Jėzaus 
metinis susirinkimas jvyks Utarninke, 
Sausio 1 d., 1929 m., 6:30 vai. vakare, 
Lietuviu Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkit susirinkti 
laiku. Po mitingo visi nariai eisim i 
Auditorijos korporacijos balių pasi
šokt.' Valdyba.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 
rengia sulaukimui Naujų Metų šo
kius ir balių, Pirmadienio vakare, 
Gruodžio 31 d., Lietuvių Auditorijoj,

Lietuvės Akušerės

8188 So. Halsted St. Pradžia 7:80 v. 
vakare. Nariai bus priimami Kliubą 
be įstojimo mokesčio kas išpi dys ap
likaciją šiame vakare. Kviečia visus

* . Komitetas.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenyrood 5107
Valandos:

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 ▼<!. vakare

apari iventadienU ir ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D.
• 57® Milwaulce» A»«nu«. Ronm 20® 
Kampas Nortb Avė. Ir Robey St.

Vai - 1 iki 9 po pietų, O iki š «ak.
Tel. Branewick 4988

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

šie metai baigiasi. Kai ku
riems žmonėms jie buvo geri, o 
kaikuriems netikę. Bet kokie 
bus 1929 metai — sunku į tai 
duoti tinkamą atsakymų. Be 
abejonės, kiekvienas tikisi, kad 
ateinanti metai bus geresni, rei
kia jau iš anksto daryti tiems 
metams planus, reikia išanks- 
to rengtis.

Pavyzdžiui, M. J. Kiras, 3335 
So. Halsted St., žinomas Brid- 
geporto namų statytojas, jau 
turi išdirbęs planus 
tiems 1929 metams, 
man pasakojo:

‘‘Ateinantiems metams 
turiu- sudaręs planus 
Bridgeporte 20 naujų 
štai ir architekto pianai guli 
pas mane ant stalo — jei nori 
gali į juos pasižiūrėti. Turiu 
jums dar paaiškinti, kad tie 
namai bus pardavinėjami labai 
prieinamomis kainomis ir bus 
parankus įsigyti bile kam. Svar
biausia, tai, kad jie bus prieina
mi darbininkams. Kiekvienas 
namas turės aukštą skiepą ir.* * * ' šiemsbus dviejų aukštų, po ketin ius | 
kambarius kiekvienas Datas, i 
Darbininkas, nusipirkęs tokį j 
namą, tik truputį pinigų įnešęs,; 
jei uorės, pats galės gyVenti1 
gražiame aukštame skiepe, o du! 
Datų galės išrendavoti. Jam 
vendus lengvai i trumpą laiką 
galės išmokėti tą namą ir už 
kelių metų turės išmokėtą na-1 
mą. Tie namai bus pastatyti! 
prie 341h PI., netoli Halsted St. 
Dar du namu statysiu prie Au- 
burn Avė. ir 8 namus prie Mos- 
prath S t.

“Apart šių namų, dar pasta
tysiu 6 Datų moderniškų namą. ; 
su kitehinet prie l.owe Avė. Ma-

Jau ne karti} buvo minėta 
laikraščiuose apie šią prieglaudų 
ir esančius čia lietuvius sene
lius ir invalidus. Atkreipė dė
mesį į mus kai kurie skaitytojų 
ir kai kurios organizacijos.

Nesenai mus aplankė ir su
šelpė komitetas Joniškiečių 
Kliubo: Juozas Vaičiulis, Jonas 
Mačenka, p-lė A. Akvilė Ančiu- 
tė. Jie atvežė nemažą auką, skir
tą ligoniams ir amžiniems rai- 

Auka tapo išdalinta to-

Chicaga dabartis
(Gaida kaip '“Ant krašto 

marių”)

Ant leikos krašto Chicagos 
miestelis,

Čia kenčia vargą ne vienas 
žmogelis.

Čionai plėšikai gali žmones 
šaudyt,

Nes policistai bijos juos gau
dyt.

Tel. 2-7749
DR. J. RIMDZUS, D. C. Ph. C. 

Chiropraktas
1428 Broadway, Gary, Ind.
Vai.: nuo 10 iki 12 v. nuo 2 iki 8 vak. 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

A. Vidikas-Lulevich 
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 Iki 9 vai. vak

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

3464 Soatb Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. valcara 
Res. 8201 Boath W«llace Street

narna ii 
kur vra

peliai p.

kolonijų gyventojai jei norės, 
galės įsigyti nuosavą 
gyventi Bridgeporte, 
visi patogumai.”

Tokie maždaug yra
M. J. Kiro ateinantiems me
tams. Tie jo planai ir man 
patiko. Ir aš jalu beveik norė
čiau įsigyti nuosavą namų, jei 
tik užtektų man kapitalo.

Vadinasi, Bridgeportas 1929 
metais pasipuoš naujais namais, 
pasidėkavoji.nt tokiam darbš
čiam ir sumaniam biznieriui 
kaip |>. M. J. Kiras. —A. L. Z.

KAZIMIERAS ŽILINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 29 dienų, 11:15 valan
dą ryto, 1928 m., sulaukės 47 
metu amžiaus, gimęs Suvainiš
kio parapijoj, Milynų sodžiuje. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Valeriją, tris sūnūs —- Ka
zimierą, Martiną ir Viktorą, 
tris dukteris — Teodorą, Mortą 
ir Elvirą — du broliu — Joną 
ir Edvardą — ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 10723 
Edbrooke avė., Koseland, III.

Laidotuvės jvyks trečiadieny, 
sausio 2 dieną, 1929 m., 8 vai. 
ryto iš namų į Visų šventų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio siet" o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliude liekame,
Moteris, Sūnus, Dukterys, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

KAROLINA 
KAZINAUSK1ENĖ 

Po tėvais Jasinskaitė 
Tesiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 28 d., 6 vai. vakare, 
1928 m., sulaukus 30 m. am
žiaus, gimus Vabalninku par., 
Bakšėnų kaime, Biržų apskr.

Paliko dideliame nuliudime- 
vyrą Petrą, dukteris Irena ir 
Branislava ir sūnų Stanislo
vą, brolį Joną Jasinską ir se
serį Pauliną. Lietuvoj motiną, 
seserį Valeriją ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Butkaus koplyčioj, 710 West 
18th SU

laidotuves įvyks Sered., Saus.
2 d., 8:30 v. ryto iš Butkaus 
koplyčios j Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į 
pi nes.

Visi A. 
nauskienės 
nažjstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Brolis ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus & Co., Phone 
Canal 3161.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis grahoriu> 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi 
šokiems reikalams 
Modemiška koplyčia 

veltui.
1103 S. Halsted St.. 

Chicago, III.
Tel victory 1115

S. D. LACHA V1CZ
šv. Kazimiero ka

A. Karolinos Kazi- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai

Lietuvis Graborius Ir 
Bal*unuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin 
ti.
lloosevelt 2515-251^

Šachmatų turnamen- 
to dalyviams |

šachmatų turnamentas prasi- • 
dėjo jau keletas savaičių atgal. 
Yra nemažai įsiregistravusių 
šachmatininkų, bet visai maži,

Padėkavonė
A.. A. JONAS MOSGERS, 

kurį patiko netikėta mirtis, Gruodžio 25 <1., 6:30 valandą vakare, 
1928 m. ir tapo palaidotas Gruodžio 28 d. Tautiškose kapinėse. 
Amžinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavoti tiems kurie, suteikė 
jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį j tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalini mą. iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus: Yanusams, Pukšlems, Drukteniams, Patrabie- 
nei ir Malonų Unios lokalui No. 191, pastariemsiems už vainiką 6 
grabnešius ir įspūdingą kalba kapinėse. Dekavojame giminėms, 
draugams ir visiems dalyvavusiems, kurie palydėjo į kapus suda
rydami 73 automobilius. Dėkavojame graboriui J. Lulevičiui už 
simpatišką ir mandagų patarnavimą. O tau mielas broli Jonai 
tegul būna lengva šios šalies žemelė amžinai ilsėtis.

Nuliude,
BROLIAI IR VISI GIMINĖS.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfiejd Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigas ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th 8t„ netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Sbore 2238 ar Randoljuh 68(ą)

Phone ArmBage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwankee Avenue 
Valandos: 12 ‘ki 2 ir 0 iki 8 P. M 

Šepkos vakare uždaryta 
Nedėlioi pagal sutarti

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
Kreivas akis, uuimą kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
it) iki 12 vai. po pietų.

*712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

y ra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
naža dalis žmonių supranta apie jos 
eikimą. Didelė daugybė akių suga 
tinta pigiais ir prastai pritaikintai* 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
la siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
mainos, arba pedleriai siuto akinius 
aikščiodami iš namų į namus. Prak 

tikujju ant ūkių, perleidžiau daugiau 
!0 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
•arktikos.
lei abejoji apje savo akis, eik pa»

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard G487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St 

Phone Kcnwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokią akią

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO
Kraujo. xlo8, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette 
VTRMJJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 ik! 10 
Nrdėllnl nnn 2-30 iki 4:30 v. po pie< 

TELEFONAS CANAL 0464

Ras. 6660 South Artesian Avenue
Pbona Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 Bnath Halsted Street 

^alcago, III.

ffice Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubor 

Chicago, Illinoia 
Specialistas džiovos 

Moterišku, 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. diena 

Phone Midwav 2880

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

Tel. Lafayette 4146 *
Valandos :

nuo 9 iki 11 v., ryto 
nu'' 6 iki 9 vai. vak.

Lietuvis Gydytojas
Valandos:

9 iki 12 ryto; 2 iki 5 po piet;
6 iki 9 vai. vakaro.

Dr. V. S. Naryauskas
2435 W. 69 St.. Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8151

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

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

Nedalioj nuo 10 iki 12 A. M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea« 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

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

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojaa 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.

Phone Lafayette 6820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

_______ Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V&k&rdis
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio if 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
> 105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

j. p. WArrcHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377 , ? y

MONIKA BUZIENĖ- 
GECAITfi

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 30 dieną, 8:00 valandą 
ryte. 1928 m., sulaukus 37 me
tu amžiaus, gimus Blinstrubiš- 
kiu kaime, Viduklės valse., Tau
ragės apskr.; Amerikoje išgy
veno 21 metus. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Joną, 4 duk
teris: Magdaleną, Marijoną, 
Kazimierą ir Eleną, šerį — An- 
tosę Giedraitienę, pusesesres — 
Paulina Vasiliauskiene ir Oną 
Lukošienę ir tetą Rožę Šimai
tienę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 631 W. 95th St.

Laidotuves įvyks scredoj, 
sausio 2-rą dieną, 9:00 vai. ly
te iš namu į Visų švntų para
pijos bažnyčią Roselande, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Monikos giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą b’ atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras. Dukterys ir 
Visi Giminės..

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yurds 
UIL

Antanas Janulis

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystCs.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Tel. Brunswick 6624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Milwaukee Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniai* pagal susitarimą

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6466 S. VVhipple St 
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 28 d., b vai. ryte, 1928 
m., sulaukęs apie 40 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Kauno rčd., 
Panevėžio apskr., šiliu purap., L.iukagalolių kaime. Amerikoj išgy
veno apie 22 metus. Paliko dideliame nuliudime. moterį Konstanci
ją po tėvais Kučinskaitė, sūnų Antaną 10 metų, dukterį Sylvią 3 
metų, tris pusbrolius Branislovą, Andriejų* ir Juozapą Janulius, du 
švogeriu Vincentą Kučinskį ir Pranciškų Stanislovaitį ir švoger- 
kas. Taipat paliko gimines Simoną Spurgį Amerikoj. Lietuvoj pa
liko seną tėvelį, seserę Marijoną ir švogerį Povilą Miknių ir dvi 
brolienes. Kūnas pašarvotas randasi 3137 So. Union Avė.. Priklau
sė prie draugijų Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško Kliubo ir Lais
vės Mylėtoji?.

Laidotuvės jvyks Utarninke. Sausio 1 <|„ 7:30 vai. ryte iš na- 
gėdulingos pa- 
šv. Kazimiero

mij į šv. Jurgio parapijom bažnyčią, kurioje atsibus 
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtus i 
kapines.

Visi A. A. Antano Janulio giminės, draugui i’r 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.,
Moteris, Sūnūs, Duktė ir visi Gimines.

Laidotuvėse patarnauju Gniborius A. Masalskis, Tel. Boule- 
vurd H39.'

pažįstam i esat

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
Physical Theraphy and Midvvife 
3252 South Halsted Street 

Res.: 6109 So. Albany Avė. 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electric 
Ireatinent ir mag- 
netįc blankais ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai. Ofi
so valandos puo 1 
po pietų iki 8 v. 
vakare.

kaperiai tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukjĮtaa.

Pastebėki! mano iškabaa<- 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:8t) va- 
<ąro Nedėliomis nėra skirtų va 

landų. Room. 8.
. «ne Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

0R. A. J. KARALIUS
Gydytojas jr Chirurgas 
3147 So. Halsted Street

Tel. Calumet 3294
Nuo 0 iki v*J. č’enos ii
nūn K ik< 9 valandai vakare. - “

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 
jiuo 6 iki 8 vakare. 

Sekmadieniais nuo 10 ikj 12.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Dreael 9191
DR. A. A. ROTH

Rnsas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų Ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St., Chicago 

arti Slat Street
Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 So. La Šalie SL Room 730 
Tel. Central 6890. Vai. 9—4. 

Rezidencija 6158 S. Talman Av. 
Tel. Prospect 3525.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

ResidiBnce Tel. Fairfar 6352

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po olėtą 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 rvto

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:

DETRO1T, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofi«e 
2333 Bari u m Tower

Kampas Bates and Cadillac Sųuaro 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet Vgįąpdos nuo 8:30 iki 5 vai. yakure. 
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 121 Priedėliais ir PėtnyČionu'J

Bes. Telpphcųie Plaza A?li(l įlį l.-,0 vai. \akare

i
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Dienų Pranešimas Sekantiems Mildos Teatro (p 
Ščrininkams, Kurių Antrašų Neturime

BENROVES KNYGOSE

T Ė MIKIT E !

Tarp Chicagos
Lietuvių |

• ♦

NAUJIENOS. Chfcagro, Hl Pirmų dieni gi’. 81, 1928

Visi sekantieji šėrininkai teiksitės pristatyti arba prisiųsti 
savo šėrus J UNIVERSAL STATE BANKĄ — 8252 South 
Halsted Street, Chicago, Illinois, bėgyje 5 dienų. Už pristatytus 
arba prisiųstus šėrus banka išduos jums tam tikrą kvitą.

šis reikalavimas yra daromas sulyg CHICAGO TITLE and 
TRUST COMPANY įsakymo, dėl galutino užtvirtinimo bendrovės 
nejudinamo turto raštus. Kada visi certifikatai bus sunešti į 
minėtą Banką, tada bus pradedama mokėti pinigus visiems šėri- 
ninkams nagai nuosprendi susirinkimo, laikyto Rugsėjo 30, 1928

Susirgo
infhi-Buvo sunkiai susirgusi 

enza ‘Naujienų” skaitytoja, ge
rai žinoma Chicagos lietuviams, 
p-ni Ona Kikilienė—Marųuardt. 
Esama 
nė

ninkams pagal nuosprendi susirinkimo, laikyto Rugsėjo 30,

K. Skeris 
V. Linkus 
A. Kawall 
A. Kunigevicz 
V. Mikėnas 
J. Moseickis 
F. lwoskewicius 
T. Vesis
J. Masiliūnas
K. Urbonavicze 
K. Baldauskis

.1

J. 
P

Musinski 
.lankant 
Tishkus 
Shimkus 
Balčiūnienė 
Petrulis

A. Zaleski 
A. Tarozas 
A. Kuczinski 

Bukaj 
Marozas

(dead)

vilties 
pasveikt.

jogei ligo-
—Rr.

K. Leikus
K. Silling
Iz. J. Janusauskas
A. V. Dombrova
L. Vasaitiene
K. Baltas

Svileinis
Karpavicziene
žuraitis

Toleikis
H. Mockus

Bridgeportas
Biznio apžvalga.

s.
J.

F
J
F. Murausku J. Staniulis A. V. Holin
E. Merkei S. Jakubauskas I). Bagdonas
A. Juciene T. Mickevicz. F. Zvenakas
A. Krauczunas J. Staliga F. J. Bartkevičių
Ig. Kerbedis P. Sagatas A. K. Navyckas
V. A J. Gaubas S. Kurrillo R. Diksas
V. Slauteris .1. Kalvis M. Briedis
F. Shillinis J. Jurosz S. Martinkus
A. Palubinskas J. Žolinas S. Kunevicze
C. P. Plioplis Ig. Grinls J. Mineikis
F. Misiūnas J . Burkus C. Chasas
J. Pranaitis M. Sabockię ne A. Molinis
B. Stanevicze W. Macaczinski J. Micziuda
J. Palilionis A. Gailius J. Mareinkevieze
J. Dočkus M. Bocian A. Budner
E. Juknevitienė K. & F. Zimontowicz M. Juschiene
V. Butkievicia 1'. Masiuke\ icz H. Grish
K. Wilimas J. Rimkaitė & Uksienė A. Gistatas
T. Negreckis K. X U. Pikturna K. Sąkaite
K. Rekaszius J. Gotautas G. Barowski
J. Dinopas. 0. Ivaskieuicz (dead) F. C. Bukauskis
Z. Sasnauckas J. Jurjcaitis » W. Dunn
P. Rumbuuskas J. Lutinski S. Jankewicz
O. Gelgaudienė S. Czechowicz M. Jakutis
A. Gerva J. Pratupės R. Kbkna
C. Baltrūnas P. P. Adomaitis J. Petkevicze
J. Petrauskas (dead) E. Linklater A. Petrokaite
M. Jatuza A. Stanislovailiene T. Raksztis
M. Nausiedas F. Rutkauski A. Rakickas
J. Bagdonus E. Starinakiene P. & J. -Rankaitis
S. Naudžius J. Kamantus J. Skruzdis
K. Galiūnas P. Pilkis J. Shatas
S. Nausiedas A. Miterau^kas M. Viczius
J. Sheputis L. Schwab R. Petraitiene
A. l-ajewski J. Einingis J. Zulanas
A. Krauke K. Szilakis « J. Tūbelis
F. Kazlauskis (dead) A. Šokas J. Nestor
W. Toloczko J . SilinRis M. Ufaras
M. Toloszkiene P. Chilinski J. Naujalis
.M. .Malinauskas J. Bridzulaitis P. Radauskis
J. Krumin T. Stulpin P. Ramoszka
.1. Potroškius S. Sziuris J. Gricius
J. Pa kūdra t is M. Kraujalis A. Zalinas
S. Grabow.sk i M. Adomaitis A. Zalaitis
J. Wenskus M. Karezeski F. Sherk
A. Misevich A. Mickevicziene A. Deveikis
S. VValonis K. Petkus J. Juška
A. Rimkus F. Klupsas F. Pcparski
O. Lukoszewiczaite .M. Depkite Norvilo S. Ivanauskiene
J. Baltrušaitis J. Jursęvicius M. Mellin
F. Asmont J. Jasulevicze (dead) 

D. M'asiliauskas (dead
F. Stanislovaitis

a

Teiksitės apsirūpinti su 
Šimu kuogreičiausia.

viršminetu pra

Su pagarba

Milda Teatre Ass’n
JOHN P. EWALD, Secretary

840 W. 33rd Street

GEDIMINAS
Budavojimo ir Skolinimo 

Bendrove
4405 So. Fairfield Avė 

CHICAGO, ILL. 9 a

Pamatinis Kapitalas $1,000,000.00 po saugia 
VARSTUOS PRIEŽIŪRA.

Bendrovės Valdyba ir Direkcija sveikina visus 
narius ir Rėmėjus su linksmais Naujais 1929 metais.

Taipgi pranešame kad Nauja 60-ta Serija atsida
ro trečiadienyj, Sausio 2 dieną, 1929 m. GERIAU
SIAS laikas pradėti taupyti jūsų atliekamus centus, 
Šėrai yra po 25c. ir 50c. savaitinio mokesčio, 
kiekvienas išmokėtas šėras yra $100.00.

Susirinkimai yra laikomi Bendrovės Raštinėj 
kiekvieną trečiadienio (seredos) vakarais nuo 7:80 
iki 9:00, o kam nėra paranku vakarais, atnešti pini
gus galima kas dieną.

Bendrovė suteikia reikalingas paskolas ant namų, už 
6% visiems labai lengvomis išlygomis, reikale kreip- ( 
kitės prie Bendrovės Valdybos arba Direkcijos Narių.

Suteikiama visiems malonus patarimas veltui.

JONAS SANDARAS, Prezidentas 
JUOZAS J. PALEKAS, Sekretorius.

GARSINKITES “NAUJIENOSE

namus. Pereitą vasarą pasta- 
ytas gražus Irobėsis 35-je gat

vėje; jame randasi bavbcrnė ir 
boNvling allcys. Kitas naujas ir 
didžiulis trobėsis statomas Hal- 
ited gatvėje, tarp 35-tos gatvės 
ir 35 PI. šis trobėsis, išrodo, 
bus vienas gražiausių Bridge- 
porto trobėsių.

Taigi matote kad nežiūrint to, 
jog žmonės kalba ir vienaip, ir 
kitaip, Bridgeportas nenusimi
na ir puošiami, tikėdamas atsi
spirti nuo “visokių nelaimių”.

Profesionalų skaičius Bridgc- 
porte, rodosi, neauga. Pabai
gęs mokslą, daktaras arba advo
katas .atidaro ofisą kitoj kolo
nijoj, o ne Bridgeporle. Gal būt, 
kad toks naujas profesionalas 
neturi drąsos konkuruoti kai- 
mynlstėje su senesniais, įsigy
venusiais profesionalais. Ratilas,

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Educational
 Mokyklos

<MKIA VYRU IŠSIMOKINIMU 
AUrOMORlLlU AMATO 

r faktiškos instrukcijos,
ko) mukinsiUb .1 4hi ąe 1 «kih» 
išmoksite Mokykla dienomb 1 

i vakarais. Atsilankykit arba reiks 
'aukit aplikacijos.
FEDEP * ’ AUTO ENGINEERINt 

3CHUOL
>n<iO-42 Washington Blvd

Miscelianeous
{vairus

Financial
Finansai-Paakoloa

PASKOLINSIM nuo $50 ik) $800 
už 24 nuošimčiu ir lengvais išmu- 

darbaa kėjimaib Paskolas suteikiam i 24 vai 
' jukiu komišmo.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St “upstairu'’

* Tel. Armitage 1199

MORGIČIAI
Skolihu pinigus ant nuosavy 

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ 
’342 So. Leav’tt St.
FLor.e Canal 1678

Musical Instruments
M u žiluos 1 n h trumental  

LIETUVIU rtADiO DinBrt'Vfi 
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmus pilnai garantuotas Iš
vaizda jų artistišku. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. VVestern 
Avė., Chicago, III. H erai cm: k 9149.

o*

Gintarai
Gintarai

Iš Pat—
Palangos Morgičiai pirmi ir antri

Kadios
KALAKUTAS DOVANAI

Su pirkimu naujo Splitdorf, Philco 
ar Majestic Radio, duosiu už dyką 
kalakutą. Taipgi mes turim ant ran
kų keletą setų, kuriuos gavom mai
nais. Raaio patarnavimas $2. Sis bar- 
genas nebus ilgai. Atsiliepk šiandien.

TOM PECCHO RADIO SHOP, 
240 W. 81st St. 
Tel. Victory 9818

ž-emiau paduodu savo mintis 
ir kai kurių Bridgcporto biznio- 
rių išsireiškimus. . v,

Bridgeporlo liiznicriui didžiu- Liet. rllieClU Bt’Oly 
moj lietuviai. Dauguma jų bus 
mėsininkai ir groserninkai. Pa
skui seka karčiamninkai, o jau 
treti reaelstalininkai. Beje, 
saldainių krautuvėlių tai pilni 
‘beizmentai”, taip kad kuone 
kiekvienai dešimčiai vaikų ten
ka viena krautuvėlė.

Randasi čia dvi lietuvių dra
bužių krautuvės, kelios muzika
lių instrumentų krautuvės ir 
dvi Dry Goods krautuvės. Uni- 
vorsal State bankas yra pačiame 
Bridgeporlo centre, kuris yra 
l]yg veidrodis ^iso lietuviško 
biznio. Iš judėjimo matote, kad 
jo biznis auga dieną iš dienos. 
Netoliese — Mildos teatras ir 
Lietuvių Auditorija!.

Muzikalių instrumentų krau
tuvėse matote gerą apivarlą, bet 
didesnė dalis pirkėjų tai kitų 
kolonijų gyventojai.

Viena didžiausių lietuvių dra
bužių krautuvių Bridgeport 
Clothing Co. — persikėlė į nau
ją trobesį, ši krautuvė taipjau 
sutraukia dalį savo kostumerių 
iš kitų kolonijų.

Bot mėsininkai ir grosernin
kai pirkėjų iš kitų kolonijų ne
gauna, jiems reikia tenkintis 
vien Bridgeporlo gyventojais. Ir 
rodosi, kad šie biznieriai vargs
tat daugiau, negu kiti. Krautu
ves jie atidaro penktų valandą 
ryto, o uždaro devintą valandą 
vakaro, ir tai kai kurie jų vos 
suduria galus su ‘galais. Man 
užklausus vieną mėsininką apie 
biznį, jisai ve ką pasakė: “Šie
met biznis nupuolė žemiau, ne 
kad kitais metais, o kostume- 
riai kai kurie išsikėlė. į kitas 
vietas. ■ ’ 
Bridgeporlo kostumerių laksto 
pažydžiais ieško bargenų, gi pas 
mus tik tada sugrįžta, kai pri
stinga' pinigų.

liet štai ką pasakė F. Vaič
kus, vienas seniausių lietuvių 
bųčerių. Girdi, nežiūrint bėgi
mo kai kurių bridgeportiečių į 
kitas kolonijas ir didelės stokos 
darbų, mano biznis šiemet pa
augo mažiausia dvidešimčia nuo
šimčių. Gi “chain” krautuves 
manęs visai nekliudo.

Užeigų savininkai kuone visi 
skundžiasi sumažėjimu biznio. 
Kostumerių užeigos 
nes, ale kostumerių 
šti.

Tuščių krautuvių 
te gan daug. Bankrutavimų šie
met nebuvo daug: viena-kita 
grosernė, viena rakandų krau
tuvė ir Aušros knygynas. “Auš
ros” vietoj atsirado dabar kny
gynas ‘Lietuva”, kuris stovi ant 
virto pamato ir tvarkiai yra ve
damas . Knygyną dabar veda p. 
Mickevičius, turįs patyrimą ta
me biznyje.

Yra bridgeportiečių, kurie a- 
bejoja, ar nepradėsianti ši kolo
nija pulti. Sakoma, kad neto
liese nuo Bridgeporto apsigy
vena italionų, kad jų skaičius 
auga. Juoduką vieną — kitą 
taipjau sutiksi Halsted gatvėj, 
Bet jų čia dar nėra. Meksikonai 
irgi pradeda apsipažinti su Brid- 
geportu, bet įeiti ‘vidun” neturi 
di ąsos.

Vienok, nežiūrint tų visų 
"abejonių”, kai kurie Bridgepor
lo piliečiai gana puikiai puošia 
Bridgeportą, statydami naujus

bes Kliubas 
Amerikoje

PrieŠinclinis kliubo susirin
kimus įvyko gruodžio 4 dieną. 
Susirinkimą atidarė pirm. Lau
cius. Buvo išduoti raportai. Iš
davė raportą baliaus vengimo 
komisija. Balius įvyko lapkri
čio 3 d. Favyko jis kuo geriau
sia, ir klrabui liko gražaus 
pelno. Iš ligonių lankytojų ra
porto pasirodė, kad pora susir
gusių narių yra, kuriems pa
šalpa buvo išmokėta. Po to, 
eita prie valdybos rinkimo atei
nantiems metams. Į valdybą 
buvo išrinkti šie nariai: pirm. 
—K. Laucius, vice-pirm. J. Gel
gaudas, nut. rašt. A. Zalagė- 
nas, turto rašt. — W. Didžiulis, 
kas. -—1 .1. ^imančius, kasos 
glob. —J. Stankus, kontroles 
rašt. —J. Petrulis, ligonių glo
bėjas — A. Simionas. Iš šios 
naujos vafldybos reikia tikėtis 
pasekmingo veikimo kliubo la
bui, nes čia yra suminėti na
riai, kurie veikdami sutartinai 
gali daug ką nfiveikti politikos 
ir kultūros darbe.

Tvarka susirinkime buvo vi- 
dujiniška. 'I ik norėčiau nuo sa
vęs patarti taip valdybai, kaip 
nariams prisilaikyti susirinki- 

taisykių.
—A. Rekštis, koresp.

KalSdos jau čia pat — pirkties 
Kalėdų prezentai jau laikas. Pas 
mus galite gauti gražiųngražJausių 
gintarinių karolių įvairiausių rųšių,1 
taipgi špilkų, sagučių, plunksnako-1 
čių, cigarnyčių ir kitų gintarinių, 
įvairybių. Pirma gintarų siuntinj 
tik ką aplaikem iš PA ĮRANGOS —, 
greitu laiku gausime dar daugiau.: 
Nuoširdžiai kviečiam visus lietuvius1 
— vyrus ir moteris atsilankyti pas 
mus pasipirkiinui gintarinių reik-' 
menų.

Pas mus taipgi galima gauti ka
lėdinių laiškų, atviručių, sieninių 
kalendorių, visokiausių knygų ir tt.

Kreipkitės j —•

Knygynas “Lietuva”, i
(“Naujienų” Skyrius)

3210 S. Halsted St, 1 
Tel. Victory 1266

Business Service
Biznio Patarnavimo*

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per 
’aisyti katilai <* fumkai, grotos — 
vandenio italuos. American Stovt- 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. V irt ory 9634

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbus. Grei
tai taisome stogus visokios ryšies, 
bil e kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atsekame geriausj 
darbų mieste. KtdzL* 5111.

GENERALIS KON1 RAKTORIUs IR
. RF\L ESTATE

Statau namus nuo bungnlow iki 
didžiausio ąpartmentinio namo.

J. A. GLRSKY BROS, 
4309 We«t 63rd Street 

phone Re^cblic 7869

mu t

Radio biznis

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojain. Užlai 
kom malevŲ, popierą, stiklus ir 
. 3149 S. Halsted St 

PLnne Victnrv 7?p1
J. S. RAMANčIONIS. Sav

tt

Aibelnad, radio biznis sekasi 
pusėtinai, parduodailant tiktai

Ne mažai gyvenančių išrinktus. gerųjų išdirbysčių se- 
V/ifeii minvni Lilrern1 i.. A 11_ 1? . 1

Financial
Finansai-P.Nskolos

beveik pil- 
kišeniai tu-

Bridgepor-

tus, kaip R. C. A. Radiolas, 
Atvvater Kent, Freshman, Ma- 
jestic, Bosch, Everready, Ze- 
nith, Steinite, Victor — Radio
las ir Victrolas krūvoje, Bruns- 
wick Radiolas, Columbia —■ Col- 
sti r.

Jos F. Budrik korporacija par
davė du kartu daugiau setų šie
met, ne kad pereitais metais. 
Pusė šios korporacijos biznio y- 
ra daroma su svetimtaučiais.

Jos. F. Budrik korporacija 
siunčia linkėjimus visiems savo 
kostumeriams ir dalininkams 
laimingų, linksmų ir sėkmingų 
Naujų Mėtį.

Jos. F. Budrik, pirm.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

[ČlASSIFIEŪ ADS
- Educatlonal

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Muaų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo bnvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 Sq. Halsted St., Chicago,

> 
m.

Mes

ant

paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 
mažų mėnesinių išmokėjimų. 

PETRZILEK BROTHERS 
1647 West 47th St.

5V2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linau) privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS. 
Room 6*07

192 N. Clark St.

Paskolos suteikiama 
į vien° dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

6 nuošimčiais padaromi i 24 
valandas

Musų išlygos bus iums naudingos 1 
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS, I iv26
3335 So. Halsted St. I }992278 &5edtt^a6„

1 1928
1927
1928Be Komiso ir Išlaidų

uvfl -inviiiiumv juiiu , mvv

arba $300, imame legali nuošimti, j 
i inigus gausite i 12 valandų.
ind aštriai Loan Service'

1726 W. Chicatfo Avė.
Kampas Hermitage Avė.

AUlOliiUDiitb

Lincoln Sport Phaeton.. 
i....... .

Oakland sedan naujas...
Pontiac sedan naujas.......
Chandler luke naujas.......
Essex sedan, kaip naujas

$960 
$675 
$795 
$695 
$650 
$650

Mes paskoliname jums $100, T2U0 Cadillac coupe, 4 pass., perfect $495 
EsHex, Ford8, 60 kitokių dėl pusi- 

' rinkimo.
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 So. Halsted St.

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

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

Persona!
Asmenų lešk.

MES galim parduot jūsų patentą. 
Mes turim tiesioginius susinešimus 
su išdirbėjais. Ateikit arba rašykit

BIRK & GREEN,
105 Monroe St., Chicago.

Miscelianeous for Sale
Įvairus Pardavimai ,

SAFE—didelė, stipri, plieninė sau
gioji šėpa tinkama dėl byle kokio 
biznio, kur reikia sukrauti daug 
daiktų ir dokumentų. Parsiduoda pi
giai.

Matyki t
“NAUJIENOSE.”

« b or Kent

ho-

PA RENDAVO.il M UI krautuvė tin
kama dėl bile kokio biznio, ir 5 kamb. 
gyvenimui užpakaly. 4213 South 
Campbell avė. Savininkas randasi: 
4217 So. Campbell avė. Telefonas 
Lafayette 7029.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris nrie 
telio biznio, yra karėiama, soft drink
ir restaurantan, 33 kambariai, visi iš- 
renduoti. Vienam yra persunku. Pri
imsiu vyra arba moterį su mažai 
nigų.

9400 Commercial Avc.
So. Chicago 0545

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

pi- TšSIRENDUOJA 2 arba 3 kamba
riai šiltu vandeniu apšildomi hu vi
sais parankumais. Renda $30 j mė
nesi. antros lubos, 11138 So. Michi- 
gan avė.

(Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

RENbON grosernė ir bučemė — 
vra visi reikalingi fixtures. Gera 
ir patogi vieta, išdirbta per 15 metų. 
Priežastį išėjimo iš biznio patirsite 
pas savininką. S. W. 1515 So. 49th 
ave.'į Cicero, III.

Energiški ir sumanus vyrai gali ra- į
i progą padidinimui uždarbio ir pa- ...sti progą padidinimui už< 

žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chey- 
tolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobesy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. m r v _ A (A. ! ~i Ypač reikJinga vyrų teritorijose 

i Vvorth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir M chigan Avė. Turi kaL 
bėti lietuvišsai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

■ vinėti.
Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš ry

to iki 4 vai. po pietų.iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

REIKALINGI patyrę tyrai trokus 
vežti ir presmanai dėl tvarkymo nu
metamų popierų. Turi būt pastovus 
darbininkai. Gera mokestis. Conti
nental Paper Grading Co.

1445 So. Peoria St.

Conti-

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, uni.iistas arba ne unijistas. 
Turi būt patyręs savo darbą.

1134 Independent Blvd. Basement

REIKALINGAS senyvas žmogus 
neženotas ant ūkės netoli Chicagos. 
Pastovus darbas. 5509 Kenwood avė. 
1-inas aukštas.

REIKALINGAS patyręs vyras prie 
gąsdino station, kuris netingi dirbti. 
Atsišaukite 4018 Archer avė.

REIKALINGAS dženitoriaus 
gelbininkas, ne jaunesnis kaip 40 
tų, neturi būti girtuoklis.

Valgis, guolis ir mokestis.
1447 So. Hamlin avė., 

Iš užpakalio namo.

pa-
me-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA jauna moteris dėl 
abelno namų darbo. šauk Beverly 
8132.

■ ■ , ——
Help Wanted—Male-Female

Darbininkų^ Reikia
REIKALINGAS Expierence veite- 

ris arba veiferka, darbas vakarais ir 
vienas patyręs prie namo. Darbas 
ant visados. Atsišaukite 3457 South 
Halsted st.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA garažo biznis. Ga
liu priimti pusininką arba mainysiu 
i bile ką. 3109 W. 38th St. Tel. La
fayette 4865, C. JACOBS.

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų krautuve. Greitai parduosiu ne
brangiai, nes apleidžiu Chicagą.

4550 So. Wood St.

BARBERNĖ dvieju kėdžių, geras, 
nelningas biznis, išdirbtas per 20 me
tų. Parduosiu nebrangiai.

2409 So. Hoyne Avė.

DEL shoemakerio labai gera vieta. 
Visoj apeilinkėj nėra šaučių šapos. 
Vieta 7115 Archer Avė. Renduosiu pi
giai arba parduosiu nebrangiai su 
mažu jmokėjimu. Atsišaukit Paul 
Daubaras, 74000 Stewart Avė.

Tel. Radcliff 4981

PARDAVIMUI didelė groceme ir 
delikatessen krautuvė. 2646 W. 71 st.

SKUTYKLA — 2 kėdės, parsiduo
da pigiai. Yra ir kambariai pagy
venimui. 1414 So. 49 Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI kampine gro
sernė ir smulkmenų ir cigaretų 
krautuvė. 4 kambariai užpaka
lyje, geras lysas; rendos $45.

1259 S. I^aflin St.

Exchange—-Mainai
MAINYSIU savo biznį, nameli, 2 

arba 3 flatų, ant farmos, lotų, biz
nio arba kitų nejudinamų turtų. 
2031 W. 35th St. Lafayette 0909.

Real Estate For Sale
N a m a i; žp »»Pa >*4 a vi m u i __

BARGENAS 4 po 4 ruimus flatai, 
pečiais šildomi, 2 karų garažas. La
bai gražioj vietoj ant South Park Av. 
arti prie 95th St. Parduosiu su $1000 
cash, arba mainysiu ant bungalow, 2 
flatų namo ar loto. Kam reikalingas 
šitoks namas, meldžiu pašaukt

Fairfax 2475

PARDAVIMAS bizniav&s namas, 
pagyvenimas užpakaly ir viršui fla 
tas 6 kambarių. Karštu vandeniu 
šildomas ir 2 karų garažas. Taipgi 
biznio lotas dpi pardavimo, parduo
siu pigiai arba mainysiu j narna 
dideli ar maža. Paul Real Estate 
3236 W. 55th St., Tol Republlc 4170

DIDELIS bargenas, ant 35 ir Ix>we 
avė., 2 fl. 9 ruimų namas, galima ir 
štora uždėti kas norėtu ir 2 karų ga
ražas. Kaina lik $1700. Cash rei
kia $1000.

Atsišaukit mis
C. K. VALAITI 

919 West 35th St.
Tel. Yards 1571

i
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RENDAVO.il



