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Lenkai nesirašys Kelloggo 
pakto su Rusais

Bl( JI AREŠTAS, Rumunija, 
sausio 16. — Rumunijos vyriau
sybe • gavo oficiali pranešimą, 
kad Lenkija nesirašys Kelloggo 
amžinos taikos vykdymo proto

kolo su sovietu Rusija.
S .ko, kad tokiam Lenkijos j 

pasirašymui buvo priešingos i

Kairieji komunistai Amanulla bandysiąs 
atakuoja Staliną atgauti sostą

Maskvos diktatorius nusilenkęs 
buržuazijai, išduodamas kovo
jant j proletariatą

kai Stalino dik

IV

Tuo tarpu Afganistano sostinėj 
eina žiauriausios kautynės 
taip sukilėlių ir kariuomenės

■&.V.V

LONDONAS, sausio 16.
('■autais Londone pranešimai^, 
nuverstas nuo sosto Afganista
no karalius Amanulla, kuris yra

[ Atlantic and Ptiettlc Photo) 

Broad gatvė London' po gazo ekspliozijos.
BERLYNAS, sausio 16. 

nedarnas, kad jau sukako nu 
tai nuo laiko 
tatura ištrėmė žymiausius Rusi
jos revoliucininkus, kairiosios 
opozicijos vadus Trockį, Pre- 
obraženskj. Radeką, Rakovski, 
Sosnovskj, Vojovičą ir kitus,— 
berlyniškis kairiųjų komunistų 
laikraštis Volkswille sako, kad 
praeitų melų įvykiai pHnai pa
rodę, kur šiandie atsidūrus pro-1 
letalinė revoliucija Rusijoje. 
Kaip Trockis pranašavęs, — sa
ko Volkswille, — taip visa pei 
tuos melus ir įvykę. Stalinas ir 
jo pritarėjai visai atsižadėję 
darbininkų klases politikos. Jie 
pasidavę kapitalizmui. Teroras' 
prieš tikruosius proletarinius 
elementus partijoje privedę.4 1 
prie to. kad valdžia ir partijos 
aparatas ėmę puti. Stalinas ta- i 
pęs išdavikas kovojančio prolc 
tariato kituose kraštuose ir dar' 
labiau ėmęs priklausyti prie. Į Deputatas Renato Ricci, Italijos 
tarptautinės, buržuazijos. fašistų jaunimo Balila organi

zacijos pirmininkas, grįžęs da- 
• iš savo vizito Jungtinėms 

, kad pasi
kalbėjime su viceprezidentu Da- 
\vesu pastarasis jam sušukęs: 

“Kaip laimingi jus esate, kad 
Dievas davė jums viršininku 
toki vvra, koks vra Mussolini!”

bandysiąs su pagalba likusių 
jam ištikimų afganų giminių, 
ypačiai Duranių, atgauti sostą 
iš savo brolio Inajatullos.

Kili pranešimai sako, kad Ka
bulo. priemiesčiuose eina žiau
rios kautynės tarp sukilėlių ir 
valdžios kariuomenės. Sukilė
lių vadas, Rasa Sakao, atsisu
kąs paliauti kovą nebodamas, 
kad Amanulla ir atsižadėjo sos
to. Jis norįs paimti sostinę.

Dawes susižavėjęs 
“Dievo duotu” ita

lams Musoliniu
ROMA, Italija, sausio 16.

z* v • • — — i ižui savu vinilo j16 žmonių prigėrė vahtywms pakoja.
laivui paskendus

TROMS(>!•'., Norvegija, sausio 
16. Rytinėj Atšiaiires vande
nyno daly paskendo britų žve
jų laivas Thomas Hardy. Kar
lu žuvo ir šešiolika jo įguloj 
žmonių.

Trys vokiečių laivai, praneš
dami žinią apie Įvykusią nelai- ! 
mę, suko, kad dėl smarkios au- Rusų 
droš jokios pagalbos skęstan- ■ 
čiam laivui nebuvo galima su- į 
teikti.

Tai vardan “amžinos I>edė Šernas laikys dide
taikos” ir “misi 

ginklavimo”
lius laivyno manievrus

sausio

SAN PEDRO, ('.ai., gausio 16.
Iš čia ir iš San Diego išplau-

i Panamos linkui galinga

Iždas grąžino korpo 
racijoms 1. bilio- 

no taksų

atstovų a’umai vakar Jungtinių Valstybių armada 
Kuriuo laivv- 32 karo laivai ir 200 karo aero- 

aulorizuojama pienų. Vandenyne lies Panamos

T'raneijcs 
priėmė į; 
no ministerija 
tuojau pradėti naujų karo laivų ' kanalu įvyks dideli karo laivy- 
slatymą, būtent, vieno 10,00(1 ao manievrai, kurie tęsis per 
tonų kreiserio, šešių torpedų ] desimti savaičių, 
naikintuvų, septynių submari- 
nų ir keturių pagalbinių laivų.

Tič karo laivai, kurių pasta
tymas pareis 989 milionai fran
kų (daugiau kaip 39*/o miilono 
dolerių), turi būt baigti statyt 
iki 1933 metų.

Sandino prašo ati 
duoti jam Nika- 

raguos dali

VVASH1NGTONAS, sausio 16.
Per šešerius metusi nuo 1923 

iki 1928, Jungtinių Valstybių iž
do de.-parlamcntas grąžino tak
sų mokėtojams daugiau kaip 
pusantro Liiiono dolerių taria
mai jų permokėtų ar valdžios 
neteisėtai

Pačio
skaitmenimis, 
taip:

1923
1921
1925
1926

Visi parapijiečiai tu 
rėš būt prohibici- 

nininkų šnipai
PROVIDENCE, R. I., sausio 

16. — Anti-Saloon lygos sureng
tas vadinamas >Rhode hlland 
valstijos piliečių suvažiavimas 
priėmė tarimą, kad kiekvienas 
protestonų bažnyčios parapijie
tis toje valstijoje butų prohibi- 
cijos šnipas.

Kiekvienas geras protestonas 
ir bažnyčios' narvs turi šnipi-

monrchistai Paiyitujc nėtj £avo kainlynus> 0 su8ekęs 
•imperatorium” išrinko Niki- kas 1|(ik() degtinfo) tuojau pra. 
ta Aleksandroviča • *■

Nau jas “Rusų caras” 
jau išrinktas

nėms, 
stijos

Anti-SaJoon l^gos žmo- 
arba federaliniams ar val- 
prohibiciios agentams.PABYŽ1US, sausio 16. — Ru-’ 

Trys asmens ŽUVO auto- sų monarchistų “aukščiausioji 
taryba” slaptame savo susirin

kime vakar išrinko naują “L.....
ST. CHARLES, Mo., sausic j jos carą ir imperatorių”, vietoj 

16. Vieškely, netoli nuo čia ; mirusio neseniai pretendento į 
jų automobiliui paslydus ir nu- Rusijos carus didkunigaikščio ( 
virtus į griovį, užsimušė trys ■ Nikalajo NikolajeviČo. 
asmens: J. Mulrooney, jo žrm> I Naujai išrinktasis “caras” y- 
na ir II. Burna, kontraktorifflT ra kniazis Nikita, 28 metų am- 
Važiavusi kartu Mis. Kerr bu- ziaus. . . _
vo pavojingai sužeista. dabar Jungt. Valstypėse did- dums kolonizuoti Rusijoje lig-

__ ____ t kunigaikščio Aleksandro Mi- šioj jau yra surinkta 8 milio
nai dolerių.

Kolonizavimo reikalams drau
gija per ateinančius metus nu
mato išleisti 10 milionų dolerių.

mobilio katastrofoj RUSi-* 10 miliony dolerių žy
dams Rusijoj kolo

nizuoti
NFAV YORKAS, sausio 16.— 

Žydų draugijos America n So- 
ciety for Jewish Setl’.ements in 

Nikita yra besilankančio Russia valdyba praneša, kad žy1-

\VASHINGTONAS, sausio 16 cbailovičo sūnūs.
Jungtinių Valstybių iždiniu- [Didkn. Aleksandras dabar 

ku prezidentas Coolidge šiandie atsibastė į Chieagą “pamokslų” 
nominavo VValterą O. YVoods’ą sakyti ir pasimatyti su kitu sa- 
. .. Į ntntii I) /vci I i OUil V I 1 t* 1 o Al €lis Kansas- vo sūnum, Rostislavu, kuris čia Tolygią sumą prižadėjus žydams

• “incognito” gyvena.]
Iš pustuzinio kandidatų j ca

rus vienas svarbiausių buvo 
didkn. Kirilas, bet monarchistų

I “aukščiausioji taryba” jo nerin
ko dėl to, kad rusų emigran-

paau- 
milio-

duoti ir sovietų valdžia.
Didžiausią sumą žydų 

nizacijos’ reikalams yra 
kojęs žinomas ('hieagos
niūrius Julius Rosemvald, ku
ris davė 5 milidnus dolerių. 
John I). Rockefeller paaukojo 
500 tdkstančių dolerių.

Chicagai ir apielinkei federa- tuose jis esąs nepopulerus. 
linis oro biuras šiai dienai pra-1--------- *
našauja: Bolivija grąžina Para-

(iai> )>ut sniego; nedidelė tem- guajai karo nelaisvius Šalta? Bandykit j Bue
perai uros atmaina; vidutiniai 
pietų rytų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo šio 16. — Paraguajiečių ka- 
tarp 14J ir 21° F. ! reiviai, kurie per pastarus susi- sausio 16—šiuo tarpu čia siau-

šiandie saulė teka 7:15, lei- kirtimus sienoje buvo Bolivijos čia stiprios kaitros. Buenos Ai- 
džitasi 4>i5. Mėnuo H<lžiasi kariuomenės paimti į nelaisvę, rėse šiandie temperatūra siekė 
11:37 vakaro. da>l>ar tapo Paraguajai sugrąžin- 103° Fahrenbeito.

ASUNCION, Paraguaja, sau-
nos aires; ten 103 laips

BUENOS AIRES, Argentina,

MANAGUA; Nikaragua, saus. 
16. — Augusto Sandino, Nikara- 
guos maištininkų vadas, per sa
vo pasiuntinius davė respublikos 
prezidentui Moncadai propozici
ją, kad jis sutinkąs taikintis, 
bet ta sąlyga, kad krašto dalis, 
būtent Nueva Segovia provinci
ja, butų atskirta nuo Nikara- 
guos ir atiduota jam valdyti.

Prezidentas Moncada pasta 
L f 1.11 11 ■ > t 1 1 Vi t » o .1 t ■ ‘

iškolektuotų taksų.
iždo departamento

taksų grąžinta

melais 
metais 
metais 
metais

ine

$306,585,881
355,628,775
225,155,508
339,237,700

1928
Kai kurie kongreso nariai 

da reikalauti, kad iš iždo depar
tamento butų atimta teisė sava 
valia grąžinti milžiniškas sumas 
taksų. Jie sako, kad iždo dė- 

! partamentas perdaug favorizuo- 
akč i«s piniguočius ir didžiules biz- 

■ da_ nio korporacijas.♦ 
rydamas tokį pasiūlymą, Mon- 
cada žada pavartoti visų prie-( 
monių prieš Sahdino ir padaryti 
galą jo banditizmui.

02.
za-

“Prosperity”

300 žmonių prigėrė 
laivui paskendus

HONKONGAS, Kinai, sausio 
16. Praneša, kad juroj ties 
Waglanu paskendo, susikūlęs į 
uolas Kinų garlaivis .Hsinvvan. 
Manoma, kad daugiau kaip 300 
pasažierių ir įgulos žmonių pri
gėrė.

MILWAVKEE, Wis., sausio 
16. — Vienoj Mukvvanago lūš
nelėj motorciklų policininkai; 
Harry Redlin rado aštuonis ma
žus nuskurusius ir alkanus dar
bininko Fredo Zieglerio vaiku
čius, susikuopusius aplink ma- Kaltina Ang’liją. dėl SU- 
žą surūdijusią krosnelę. Vicnin-! kilimo Afganistane 
lėliai lūšnelėj baldai buvo sulū
žusį lova, trys gūnios, stalas ir 
dvi kėdės.

Ziegleris, vaikų tėvas, yra be
darbis. Jis buvo išėjęs darbo 
medžioti. Policininkams tebe- 
lirinėjant, sugrįžo ir vaikučių 
motina. Ji buvo išėjus į mies-

PARYŽIUS, sausio 16. — Ha- 
bibulla Tarzai, Afganistano mi- 
nisteris Francijai, dėl afganų gi
minių sukilimo ir karaliaus 
Aman alios atsižadėjimo soste 
kaltina Angliją. Anglija nie
kados nemėgus karaliaus Ama

tą penkioliką mylių — vie- nuįlos dėl to, kad jis išvada- 
noj labdarybės krautuvėj nu- vęs kraštą iš britų baudžiavos 
pirkti vaikui batukus už 15 cen- Ji dėl to visokiais budais nitri
tų. Stiprokai šalo, ir moteriškė gavus ir kursčius afganų gimi- 
visą kelią pėsčia klampojo per nes prieš savo karalių. Dabar 
sniegą. Anglija atsiekus to, kad kara-

-------------- — liūs Amanulla pasitraukęs, bet, 
Sąjungos kovai SU im- sako Tarzai, Anglija labai apsi-

perializmu suvažia 
vilnas

į Tiksianti, jei ji mananti, 'kad 
naujasis karalius Inajatulla bu- 

_______  ,siąs jos įnagis. Pastarasis esąs 
KOELNAS,Vokietija, sausio ^giai toks pat afganų ‘ pat r io- 

16. — čia prasidėjo nepaprastas ta.s’ <a,1) 1 a( J0 ^1O,1S’ 11 n#‘
tarptautinės sąjungos prieš im- ?^os tainu J,s nebusiąs. i 
perializmą ir už tautų, nepri-! 
klausomybę vykdomoja komite-1 
to suvažiavimas. Suvažiavime I
atstovaujamos dauguma Euro-j6. -- Užsisklandę daržynčj, du 
pos valstybių. Pirmą karta ja-'vietos farmerio Dievo maži vai- 
me atstovaujama ir sovietų Bu- ‘kai, bežaisdami, padegė šieną, 
sija- Daržines gaisre patys žuvo.

Du fermerio vaikai sudegė 
, » 

TY*LERTOWN, Miss., sausio

ŽINIOSJaponai protestuoja 
prieš kiniečius I

--- -------
ŠANCIlA.ll’S, Kinai, saus. 16.

— Japonijos konsulas Nankine

LIETUVOS
Klaipėdos šaldykla ir 

skerdykla jau veikia
KiLAIPfiDA. — Lietuvos eks-

įteikė tautinei Kinų vyrumsy-; por|o bendrovės pastatytos Klai- 
bei piotestą, įeikalaudamas, kad jp("(|oje šaklyklos ir skerdyklos 
ii ūmai imtųsi priemonių ir pa-1 ;ltidarvinas ’ įvyko gruodžio 11 
darytų galų agitacijai prieš ja-i |2 dienomis.
ponus Hankovc.

Ta agitacija dabar visai para- 
ližavus japonų biznį Hankove.

Prie bendro streiko vakar pri
sidėjo dar kiniečių jurininkai, 
tarnaujantieji japonų laivuose.

j/

Bucharin pasitraukė 
iš komunistų par

tijos darbo
BERLYNAS, sausio

Volksvville, kairiųjų komunistų 
organas, saiko, kad Nikalojus 
Bucharin, komunistų internacio
nalo pirmininkas, rezignavęs iš 
visokio komunistų partijos dar
bo.

V<Jks\ville sako, kad Buchari- 
nas bandęs prikalbinti Staliną 
leisti dviem vokiečių komun’?-
tam, Brandleriui ir Thalheime-
riui, pasiliki)-Maskvoj, bet ne
pavykę. Aniem jiem įsakyta 
tuojau apleisti sovietų Rusiją.

N. Y. elektros darbinin
kai laimėjo 5 darbo 

dienas savaitėj
NEW A ORKAS, sausio 16.

Ne\v Yoiko elektros kontrakto- 
rių asociacija, pasirašė su elek
tros darbininkų unija sutarti, 
kuria darbininkai gauna penkių 
darbo dienų savaitę ir dar 10 
nuoš. priedo prie dabartinių al
gų*

Iki šiol elektros darbininkai 
gaudavo algos $12 dienai, o da
bar gaus $13.50. Klek t riki nin
ku unijai priklauso apie 3,000 
darbininkų.

Japonų bedarbių nera
mumai Jokohamoj
TOKIO, sausio 16. Jc 

kohamos mieste vakar daugiau 
kaip tūkstantis bedarbių puolė 
miesto administracijos įstaigą 
protestuodami dėl sumažinimo 
jiems municipalinių .darbų iki 
trijų dienų savaitėje-

Visuomenės reikalų departa
mento viršininkas, kuris ban
dė bedarbius numalšinti, neteko 
savo kaklaraiščio ir kelių dan
tų.

Skerdykla ir .šaldykla yra tri
juose trobesiuose. Skerdykla 
įrengta pagal šių dienų techni
kos reikalavimus ir per 8 va
landas gali paskersti 600 kiau
lių..

Tuo tarpu skerdžiamos Di
džiosios Lietuvos kiaulės; Mažo
ji Lietuva, naudodamosi įvairio
mis eksportui lengvatomis, sa
vo kiaules eksportuoja tiesiog į
Vokietiją

Šaldykla įrengta erdvi ir joj 
gali tilpti apie 2,000 sviesto 
statinių. Kylant pieno ūkio 
produktams, šaldykla bus per 
ankšta ir ją teks praplėsti. Ap
skaičiuota, kad ši šaldykla ga
lės aptarnauti 2- 3 metus, po 
to ją teks didinti.

Dar pardavė miško už 
1,614,293 litus ,

KALNAS. — Miškų Departa
mente įvykusiose miško varžy
tinės? dar buvo parduota stačio 
miško iš 16 miškų urėdijų už 
1,61 1,293 litus. Prie taksos kai-
nos gauta priedo apie 30 nuoš.

Varžytinėse dalyvavo apie 200 
aanunų. Daugiausia nupirko 
vietos pirkliai. Po Naujų Metų 
vėl buk parduota miško.

Naujas SSSR, atstovas
Lietuvai

KALNAS. Prieš kurį lai
ką * išvažiavęs j Maskvą SSSR 
atstovas Lietuvai Arosevas į 
savo vietą nebegris. .Jo vieton 

vyriausybe skiria Vladi
mirą AleksandroviČių Antonov
Ovsėjanko, dabartini SSSR dele-
gatą Prahoj, kur jis atstovauja 
jau ketvirti metai. SSSR vy
riausybė užklausė Lietuvos vy- 
riausybę dcl sutikimo tam pa
skyrimui. Lietuvos vyriausybė 
tam sutikimą davė.

Socialistinių Tarybų Respub
likų Sąjungos pasiuntinybės 
Kaune konsularinio skyriaus 
vedėjas Mamakinas atšauktas į 
Maskvą. J o vieton paskirtas to 
skyriaus sekretorius Gross.
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KORESPONDENCIJOS
Zeigler, 111. į

Vieos lietuviai, ju organizacijų* 
ir jų veikimas. Bolševikai 
bandė pakenkti SLA. 356 kp;

Kitokių darbų čia nėra, kaip 
anglių kasyklos. Vietos kasyk- * 
los dirba kiekvieną dieną. Gali-1 
ma sakyti, kad šios dvi anglių 
kasyklos dirba geriausia iš visų 
šios apielinkės kasyklų. Te 
čiaus darbą iš kitur atvažiavu 
šiam čia negalima gauti, nes 
kompanija palengva deda maši 
nas anglims į vežimėlius pilti, 
tad netik naujų darbininkų ne
ima, bet ir tų pačių neturi kui 
padėti.

Lietuvių čia, įskaitant ir ma
žuosius, randasi apie ketur 
šimtai.

Iš svarbesnių organizaciją 
yra SLA. 308 kp. ir SLA. 35( 
kp. šios dvi organizacijoj ii 
yra už visas svarbiausios. Kitos 
gi visos yra bolševikiškos, susi 
dedančios iš 11 bolševikėlių ir ji. 
pritarėjų. Bolševikiškos yri 
sekamos, nors tik ant popiero 
gyvuojančios: ALDLD. kp., 
LMPSA. kp., taipjau APLA. kp 
Bolševikai buvo čia pritverę vi
są galybę savo organizacijų, tik 
kitos jau mir& o kitos mirė ii 
negimusios, štai tik dalis tų or 
ganizacijų, kurių jų jie būvi 
pritvėrę per pastaruosius 7 me 
tus: Am. Darb. partija. Prieš 
kukhixinė taryba, Defenci 
Council, Centralinė mokykla 
Draugijų sąryšis, Apskričių są 
ryšis, Ateities žiedo dr-ja, Be 
darbių fondas, Teatrališkas ra 
telis, Lietuvių choras, Lietuviš
kos kapines, Pi-iešfasistinis 
k-tas, “Save the Union“ k-ta 
ir t.t. Bet visos šios organizaci
jos yra jau mirusios, arba kaip 
jau minėjau, kitos nė neužgi
musios pasimirė.

Fe to dar yra Z. L. N amt 
Bendrovė, kurios tvėrėjai ir pa 
laikytojai yra bolševikai. Ir mi
nėtoji bendrovė gyvuoja laba 
silpnai ir i ją niekas daugiau 
domės nekreipia. Ban 
doma bendrovę gaivinti ir su 
kalti daugiau pinigų, bet iš tų 
pastangų nieko neišeina.

Taipgi gyvuoja Z. L. Piliečių 
Kliubas, bet ir tas didelės reikš
mės neturi, nes ir čia bolševi 
kėliai sau lizdą susisuko- ir su 
sikraustė su visu savo kromeliu.

Geriausia veikimu pasižym 
SLA. 356 kp., kuri nesenai at
siskyrė, negalėdama pakęst 
bolševikiškos diktatūros SLA 
308 kuopoj. SLA. 356 kp. susi
tvėrė, rodos, pereitą birželio 
mėn., bet į tą trumpą laiką jau 
surengė du balius ir vieną va
karą su vaidinimu, taipgi pri
rašė prie SLA. 356 kp. 14 nau
jų narių. Vien pereitame SLA. 
356 kp. susirinkime liko priimti 
šeši nauji nariai. Bolševikų gi 
valdomoji kuopa nieko neveikia, 
tiktai dūksta iš piktumo, ma
tydama gražiai gyvuojančią 
SLA. 356 k. ir pačią kuopą, kaip 
ir jos narius visaip pravar
džiuoja.

Čia paminėsiu kaip bolševikai 
bandė pakenkti SLA. 356 kp. 
teatrui, kuris* įvyko gruodžio 
29 d. ir kuris- gana gerai nusi
sekė; kuopai netik liko pelno, 
bet ir atsilankiusi publika buvo 
labai užganėdinta. Kad pakenk
ti minėtam SLA. 356 kp. pa
rengimui. jaunuolių skyrius, 
kuris yra po globa SLA. 308 
kp., surengė tą pačią dieną ba
lių. Nors 308 kp. komisija, su
žinojusi apie 356 kp. parengi
mą ir buvo sutikusi savo pa
rengimą atidėti, bet matytis, 
kad paskui “vadai” nutarė vis- 
tiek rengti tą pačią dieną, kad 
tik pakenkti 356 kp. teatrui 
Kad kiek galint labiau pakenkti 
SLA.X356 kp. vakarui bolševi
kai sumanė eiti per stubas ir . 
pardavinėti SLA. 308 kp. jau-1 

nuolių baliaus tikintus. Tuo tikė
jos atkalbint žmones nuo SLA. 
356 kp. vakaro ir krirtu pavaryti 
agitaciją prieš šią kuopą. Bet 
visas jų darbas, kad pakenkti 
SLA. 356 kp. nuėjo niekais. 
SLA^ 356 kp. parengime buvo 
tiek publikos, kad neužteko sė
dynių ir kiti turėjo stati sto
vėti. Buvo ne vien iš musų 
miestelio, bet buvo ir iš apielin- 
‘cinių miestelių atvažiavusių 
svečių. Tai rodo, kad žmonės 
nyli šios kuopos parengimus ir 
tą kuopą remia. Reikia pasa
kyti, kad SLA. 356 kp. turi vei
kliausius ir rimčiausius narius, 
kurie su pasišventimu dirba kul
tūrinį darbą. Šios kuopos su
sirinkimai būna tvarkus ir rim
ti,—nėra jokių užsipuldinėjimų.

Sausio 6 d. buvo surengtos 
prakalbos R. Mizarai. Iš plaka
tų galima spręsti, kad tas pra
kalbas surengė kas nors iš au
kštybių, nes jas rengta kokio 
tai fašistinio komiteto vardu. 
Nuėjau ir aš pasiklausyti to Pie
tinės Amerikos kalbėtojo (taip 
plakatuose buvo garsinta), žmo
nių buvo susirinkę apie 10. Ma
niau išgirsti ką naujo apie 
Pietinę Ameriką, bet išgirdau 
vien tik girimą bolševizmo ir 
kaulinimą iš darbininkų pinigų 
neva kovai su fašizmu Lietu
voje. Ten gyvuojanti diktatū
ra yra tikra, rugepiute bolše
vikams, nes atsiranda lengvati
kių, kurie savo sunkiai uždib- 
:us centus atiduoda tiems dy
kaduoniams. Aukų bpvo su
rinkta $16 su centais. Matyt, 
kad ir pats kalbėtojas yra gana 
godus ant pinigų, nes jau buvo 
bepradedąs antrą kalbą, kaip 
itai pamatė atnešant pinigus, 
;ad tuoj kalbą nutraukė ir nu
bėgo žiūrėti, ar daug surinko.

Palyginus su kitais bolševikų 
kalbėtojus, Mizara yra viduti-
liškas, daug rimčiau ir aiškiau 
-\alba už pirmiau čia kalbėjusi 
žalpį, kuris savo grubijonišku- 
,.ri net ir savo sekėjus įpykino.

—Liepa.

Indiana Harbor, Ind.
Mirtis.—Ligos.—žiemos 

vakacijos

Šie metai pas vietos lietuvius 
labai margi: vieni liūdi, nera
mus, kiti gi linksmus. Nuliūdę 
yra tie, pas kuriuos atsilanko 
nelemtoji mirtis, ar sunki liga. 
Pirmas šiemet čia pasimiręs lie
tuvis yra Antanas Visockis. Ve
lionis neilgai šiemet tegyveno— 
vos vieną 'dieną. Velionis An
tanas prieš šešetą mėnesių bu
vo parvažiavęs iš Canton, O.

Liūdnumas yra ir pas tuos, 
kuriems tenka gulėti lovoj ir 
sunkiai su liga kovoti. O šie
met pas mus labai daug žmo
nių serga. Turbut negalėčiau 
paminėti nė vienos šeimynos, 
kurios nebūtų aplankiusi1 ši ne
gesti na viešnia—liga. 'Bočiaus 
nekuriu jau pasveiko, tikimės, 
kad ir kiti pasveiks. Ligoniais

TUBBY Big H^rted Hopkins.

I tebėra gerai žinomi Ind. Har- 
| boro biznieriai—Juozas Pavei

kia ir Antanas Turkevičia. Pas
tarasis yra smarkiai ligos su
imtas, bet jau eina geryn, nes 
ligoninėj yra gerai prižiūrimas. 
Broliai Turkevičiai užlaiko val
gomųjų daiktų sankrovą. Anta
nas be to yra gana veiklus drau
gijų narys, ypač SLA. 185 kuo
poj, kur jis kasieriaus parei
gas eina.

Linksmi yra tie, kurie yra 
turtingi, bet tokių yra mažai. 
Šapos darbininkai negauna ato
stogų, arba jų negali turėti net 
ir karščiausiu vasaros laiku. 
Tiesa, kai kada gauna “atosto
gų” ir žiemos laiku, bet tik ta
da, kai bosas pasako, kad ne
bėra darbo. Tečiaus tada rupi 
ne “atostogos”, bet kaip su
sirasti kitą darbą ir užsidirbti 
duonos kąsnį.

Šią žiemą sumanė pasiimti 
atostogas du lietuviai biznieriai, 
būtent p. Ignas Pivaronas, sa
vininkas Garden teatro ir p. 
Paulius Raškevičia, minkštų gė
rimų pardavinėtojas. Jie nau
juoju Hupmobile išvažiavo lin
kui Californijos ir mano aplan
kyti daugelį Amerikos vietų, 
bet kiek ilgiau mano paviešėti 
ten, kur nėra žiemos. Gerai bū
ti pasiturinčiu žmogum: pasi
ėmė sau vakacijas kada tik no
ri ir važiuoja ten, kur tik yra 
važiuojamas kelias. Aš nuo sa
vęs linkiu jiems turėti smagias 
atostogas ir paskui laimingai 
sugryšti i Indiana Harbor ir vėl 
gyventi tarp mus, darbininkų.

—šapos Darbininkas.

Philadelphia, Pa.
Rimtas Richmondo suvievinijmo 

draugijų darbas

Buvo laikai, kuomet tverta 
naujos draugijos, naujos orga
nizacijos su tais pačiais tiks
lais, su tais pačiais uždaviniais 
skirtingų vadovų ambicijų pa
tenkinimui. Dabar jau kiti lai
kai*, ir reikia dabar dirbti su
vienijimo darbas, nes jei to ne
padarysi šiandien, tai .aiškiai 
yra matoma, kad reikės padaryt 
rytoj. Visiems yra aišku, kad 
pas mus, kaip ir pas kitas tau
tas, tautinės jėgos nyksta ir ei
nama prie ištautėjinuk Delei to 
ir organizacijų nariai mažta ir 
jų iždai puola žemyn. Kad at
silaikius prieš aiškiai numato
mą krizį, reikia sujungti visas 
organizacijas, kurių yra bendri 
tikslai, į vieną stiprią organi
zaciją. Šitokis darbas pas mus 
jau yra pradėtas, o pietinėj 
dalyj miesto jau yra ir atlik
tas, kuris davė geidžiamų pa
sekmių. Ten susivienijo dau
gelis organizacijų, sudarė vie
ną tvirtą kliųbą, kuris atpirko 
nuo korporacijos Lietuvių Sve
tainę ir dabar sėkmingai gyvuo
ja. šitokiu pat keliu bandoma 
eiti ir Richmondo miesto daly. 
Čion yra dedama pastangų, kad 
sujungus kliubus ir kitas orga
nizacijas, kurios susivieniję ir 
sujungę savo iždus nupirktų iš 
korporacijos Lietuvių Muzika- 
lišką svetainę ir įsteigtų vieną 
tvirtą pašalpinį kliubą, kurio 
tikslas butų ne vien pašelpinis, 
bet ir grynai kultūrinis, šitam 

taip svarbiam darbui yra iš
rinktas vietos organizacijų ko
mitetas, kuris ir rūpinasi kal
bamu darbu. Tas komitetas jau 
yra turėjęs eilę susirinkimų ir 
išdirbęs sujungimo projektą. 
Dabar tas visas projektas yra 
paduotas organizacijom meti
niuose susirinkimuose apsvars
tyti ir galutinai nutartai kalba
mą susijungmą. Manoma, kad 
šiam rimtam darbui visos orga
nizacijos noriai pritars ir eis 
prie jo vykdinimo. žinomas 
daiktas, kad tokiam dideliam 
reikale yra ir nerimtų pasiprie
šinimo nuomonių, bet pats rei
kalas yra perdaug aiškus, kad 
didžiuma narių jį nesuprastų ir 
neįvertintų jo reikšmės ir svar
bos. šiandien jau visiems aiš
ku, kad tik vienybėje ir solida- 
riškurce gludi lietuvių tautos 
Amerikoj likimas.

—Richmandietis.

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių • (taut.-demokrati- 

nių) dr-jos atstovų atsišauki
mas į Pitt. lietuvių visuomenę:

Kadangi šiais metais sukanka 
11 metų Lietuvos nepriklauso
mo gyvenimo, per kurį lietuvių 
tauta parodė, jog ji gali savys- 
toviai ir laisvai tvarkytis, to
dėl mes, dr-jų atstovai, susirin
kę gruodžio 30 d. ir apkalbėję 
reikalingumą atžymėjimo Lie
tuvos savystovaus gyvenimo, 
nutarėme:—

Vasario 17 dieną, Liet. Moks
lo dr-jos svetainėje, Orr St., So
lio dalyje, surengti iškilmingą 
paminėjimą, kuriame bus apkal
bėta lietuvių tautos pasiliuosa- 
vimas iš svetimųjų jungo. Au
kščiau minėtą dieną (t. y. 17 
vasario) vakare įvyks koncer
tas ir prakalbos. Kad vakaras 
butų tikrai įdomus ir minėti
nas, rangoj ai yra pakvietę ga
bius kalbėtojus, dainininkus ir 
muzikantus.

Visi/kam brangi lietuvių tau
ta ir jos reikalai, atsilankykite.

Rengėjų vardu Paul Dargis,

Pagelba ‘ nuo Gasų, 
Pilvo Skaudėjimo, 

Kvaitulio.
Daktarai mokina mus, kad 90 nuoš. 

vi.su ligų paeina nuo pilvo ir vidurii) 
sujrimų.' Jus negalite būti sveikas, 
jei jūsų virškinimas yra prastas; jus 
veikiausia susirgsite, jeigu maistas 
nebus jums skanus ir tinkamai jo nc- 
virškinsite.

Tanlac turi pastebėtinų rekordų, 
kaipo pagelba nuo virškinimo pairi- 
mų, net ir nuo daugelio metų užsjse- 
nėjusių.

Mrs. Walter J. Frisbie, 2198 Ash
land Avė., Detroit, Mich., sako: “še- 
šius metus kentėjau nuo vidurių pa- 
jrimo ir mano apetitas buvo visiškai 
išnykęs. Tanlac ištikrųjų padare ste
buklus! Dabar mano virškinimas y- 
ra toks geras, kad galiu valgyti vis
ką.” \

Jeigu jus kenčiate nuo gasų, pilvo 
ar vidurių skaudėjimo, kvaitulių, vė
mimo, konstipacijos ar neveiklių ke
penų; jeigu jus neturite apetito, ne
galite miegoti ir esate nervingas, nu
sikamavęs, jus esate reikalingi Tan
lac. Tai yra geri, gryni vaistai, pa
daryti iš šaknų, žolių ir žievių. Gau
kite bonkų šių vaistų nuo savo aptie- 
kininko šiandie. Pinigai bus sugrą
žinti, jeigu jie jums nepagelbės.

Tanlac
&2 MIUJON BOTTIJES USED

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Ra cine, Wis
Lietuvos Brolių ir Seserų 

Draugystė turi du įkyrius. Pir
mame skyriuje mėnesinės mo- 
kesties yra 50c, sirgdamas gi 
narys gauna po $1 į dieną; ant
rame skyriuje mėnesinės mo- 
kesties yra $1, narys gi sirg
damas gauna $2 į dieną. Drau
gija susirinkimus laiko kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėne
sio, 2 Vai. po piet, Dzendzeleto 
svetainėj, 1528 12th St. '

Priešmetiniame susirinkime 
šiems metams liko išrinkta se
kama draugijos valdyba: pirmi
ninkas Franciškas Steponaitis, 
1023 Gedron St., vice- pirm. 
Teofilius Gališanskas, 1420 Mar-

Su Ženkleliu ^S1IH37 reiškia gerumą

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

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargenų.
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimą ir pakvietimų laiškai.
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti.
Visokie draugysčių reikmenys.
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

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

NAUJIENO
1 739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

ųuette St; fin. rašt. Antanas pavyko, nes numatoma keli de- 
sėtkai dolerių pelno, o ir gauta 
17 naujų narių; iš jų 6 buvo 
jaunuoliai ir 11 suaugusių.

—A. Mikulskis.

Mockus, 1818 13th St.; nut. 
rašt. Antanas Mikulskis, 1216 

, Schiller St.; kasierius Antanas 
Į Gorčius, 1212 State St.; kasos 
globėjai Kazimieras Jurkevi
čius, 1745 Ručine St. ir Helena 
Grigaliuniutė, 1317 Freeman 
St.; organizatorius Jonas Kviet- 
kauskas, 913 Herrick Avė.

Tame pačiame susirinkime Ii- J atipreaoi ' I žymu* |
ko nutarta surengti vakarą su 
šokiais j^ruodžio 31 d.—užbai
gimui senųjų ir sulaukimui 
naujųjų metų. Vakaro tikslas 
turėjo būti gavimas daugiau 
naujų narių. Tuo tikslu liko 
„4 ...buvau 25 m. amžiau*". Tol yra paatpigintas įstojimas suaugu- pa*«*kn)Ai« ėmimo Nuga-Tone ir tie.

• • i, nori būti *tipr< 1siems per pusę, o jaunuoliams jau* pabandvti ______ ... „___
. , . .1 rauti Nuga-Tone viaur. kur tik vaiatai yrair Visai dykai. Vakaras pilnai pardavinėjami, arba vertelga gaus jų d.l JUM 1 iš urmo vaiHtynė*.

Naujos jėgos silpniems 
ir pasenusiems

Seinam žmonė*. ar tie. kuriu rpėkoa 
nykuta, ar kurie kenčia nu</ abelno hu*11p- 
nėjlmo. bu* maloniai nustebinti pamatę 
kaip greitai jie nuo Nutfa-Tono pa.ijaua 
s Ii presui ir labiau energi&ki. Tuojau* seka 
žymu* pagprčjiina* apetito. virAkinimo pal- 
rimal iAnykatu, iukitų ar pūsle* suerzini- 
man palenKvėja, galvos ekaudAJitna* ir vė
mimas linyksla. konstipaetja lieku nuga
lėta. miegu* pasidaro labiau poilsingas ir 
gaivinantis ir padidėja svoris liesiu, sutnen- 
kuaiti žmonių.

Kų Nuga-Tonr padarė dėl 4 tūkstančių 
žmonių, rodo laiAkan p. Wm. J. Hopner, 
Lumberton, N. C., kuris sako: "AA niekad 
nevartojau tokių vaistų, kurie taip priduotų 

■ spėkos ir gyvumo, kaip Nuga-Tone. A6 esu 
54 m. amžiaus ir ėmiau tik 20 dienų, bet 
jaučiuos tiek jaunas ir energiškas, kaip kad

Tai yra paprasto* 
_____ _ _____ _ ._____  __ 1/, kurio 
nori būti stipresni ir sveikesni, turėtų tuo- 

I tuos vaistus. Jus galite

v

vi.su
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

6-to apskričio su
važiavimas

apskričio iždui turi dideles 
s' arbos.

Maršrutas ir kiti kultūriniai 
d rbai turėtų būti pradėti tuo- 
ji u vykinti. Todėl Čia paduo
ti s mintys, kurios tur būt teks 
š' ąrstyti suvažiavime. Delega
te i apskričio suvažiavimui yra 
r< ikalingi visi iki vienam ir jie 

’p ivalo dalyvauti jame.
K. J. Semaška, 6-to apskr. sekr.

North Side
I)i\ Gusen perkėlė savo ofisą

Dr. A. J. Gusen (lietuvis den- 
li .tas) perkėlė savo ofisą adre
su 1579 iMihvaukee Avė. Dabai 
š ame trobesyje yra kaip ir cen- 
li is lietuviu daktarų Norlhsidė- 
je. —Kep.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 6-to apskričio metinis su
važiavimas įvyksta sausio 27 
dieną Liuosybės svet a/n ė j e, 
1822 Waba*nsia avė.; pradžia 1 
valandą po pietų.

Išrinktieji S. L. A. kuopų de
legatai ir delegatės į 6-tą ap
skritį privalome rimtai rengtis 
šiam suvažiavimui ir dalyvauti 
jame. Visi gerai žinome, kad 
kas mus laukia 1930 metais. 
Prie to, — jaunuolių konkur
sas ir paauginamas kuopų nau
jais nariais. Tai yra labai pla
ti dirva darbui, kuris reikalau
ja visų musų bendrų jėgų.

šeštas apskritys nuo pirmos 
dienos įsikūrimo rimtai veikia 
S. L. A. labui, šio apskričio 
su važia vinniose būna tilc tiek 
tariama, kiek galima įvykinti 
gyveni man. Gal todėl ir esame 
sėkmingi darbe ir tuščių ginčų 
neturime.

Kuopų delegatai-tės, p a s i - 
stengkite prirengti raportus iš 
savo kuopų metinio gyvavimo.

Oak Forest
šios prieglaudos vedėjo ru-i 

p įsniu, mus aplankė Chicagos 
teatrų aktoriai, kurie davė čia 
g ažų koncertą. Per dvi va-1 
lindi linksmino jie prieglaudos 
įnamius.

žiemos laiku pasidaugino įna
mių skaičius, kurių dabar yra 
4 700 visokių tautų. Jų tarpe 
lietuvių bus apie 100. Ir kas- 
d en atveža dar naujų įnamių 
po dvidešimt žmonių, o kai ka
di ir daugiau. Delei vietos 
s.okos kai kurie įnamių turi 
koridoriuose nakvoti. Dauge
lis serga, ir miršta — po de- 
ž’mtj ar tlavijriau j parą. Gai
la, liūdnas vargdienių likimas.

Iš miolaširdystčs “Naujiem)” 
skaitytojai, Vladas Butkus ir 
Joseph Miškinis, aplankė varg
dienius Igną Bainį ir J. Lapin-i 
ską, kuriuos sušelpė paaukau
dami $3. Tai yra didelė mums

Jaunosios Birutės 
vakarienė*

Pereitą sekmadienį, sausio 13 
dieną, Lietuvių Auditorijoj įvy
ki metinė SLA. Jaunosios Bi- 
r įtės vakarienė. Nežiūrint la
bai šalto oro, svečių buvo apš- 
č ai. Pažymėtina, kad dar pir
mą kartą buvo tiek daug inte
ligentijos ir profesionalų. La
bai gerai, kad inteligentija pra
deda domėtis jaunimo auklėji
mu.

Pradžioj buvo šokiai ir žais
mės. Paskui vakarienė, laike 
kurios^ išpildyta ir programą. 
Buvo dainų, muzikos ir prakal
bų. Dainavo Jaunosios Uivutes 
choras, taipjau I. Požerauskai- 
tė paskambino pianu, V. Milei- 
kiutč pagrojo smuiku ir B. šal- 
teniutė - fleitų ir Yuorai — 
pianu (keturiom rankom). Be 
to J. Švitra paskambino porą 
lietuviškų dainelių savo dirbto

k nti vaikučiu^ lietuvių dainų, 
ž: ismių ir kalbos, taipjau ii 
nuzikos. Narių turi apščiai, 
choras irgi yra gražiai išlavin
ti s, turi savo orkestrą, taipjau 
k įsmet suruošia po keletą va- 
k trelių — koncertų ir vaidini- 
n ų ,taipjau dalyvauja ir kiti, 
d 'augi jų parengimuose. Drau 
g jčlę sutvėrė J. Bložis, kuris 
ii iki šiol joje uoliai darbuoja
si ir visą laiką eina sekreto 
r aus pareigas. Mokytojais yra 
P. Sarpalius ir M. Vaidyla. Pa
mokos būna kas pirmadienį, 
Mark White Sq. parko svetai
nėj. Be to prie dr-jėlės yra ir 
paaugesnių mergaičių “kliu- 
bas”, kuris dar nesenai yra su
sitveręs ir dar nespėjo tinka
mai savo darbuotės išvystyti.

Tėvai kviečiami savo vaiku
čius prirašyti prie Jaunosios 
Birutės — tegul ir jie lavinasi 
lietuvių kalbos, lietuvių dainų.

Bk.

Iš Joniškiečių 
vakarėlio

Gulbiną, L. Norkų ir kitus. Gar
be Simano Daukanto Draugijai, 
k ui susilaukė tokių vyrų, kaip 
I. lisvės kliubo narius.

Turiu pasakyti apie pačią Si
ti ano Daukanto Draugiją. Jai 
p įklauso 600 narių su viršum 
,L>s turtas greitu laiku sieki 
d ingiai,i kaip $20,000. Draugi
ja turi didelį knygyną, kurio 
k lygos yra duodamos nariam?: 
skaityti veltui. Draugija yra 
p n i gus investavusi ant šešto 
nuošimčio daugiau kaip $10,- 
0 )0. O kur dar draugi jos pa
rengimai, nešantys didelio už
darbio?

Simano Daukanto Draugija 
e vvuoja jau 36 metus ir pergy- 
v mo visokių laikų. Jos pirmie
ji darbuotojai, pionieriai, daug 
nukentėjo ir draugijos praeitis 
yra istorinė. Draugija yra lais
va, jai gali priklausyti visokių 
t kėjimų žmonės* be skirtumo. 
'I tiriu pasakyti, kad nors ir bu
vo draugija skriaudžiama, vie
nok ji niekuomet nebuvo taip 
skaitlinga nariais, niekuomit 
nebuvo taip turtinga kapitalu, 
kaip šiandien.

’l'vm-kn clrnusri.ioj tfern, susi-

rirkimni vedami pavyzdingai, 
ti iikoma, kad nei savo narius 
n įžeidus, nei kitus. DabarfinC 
d augijoa valdyba yra veikli, 
d nbuojasi draugijos labui gra
ži lis norais. Draugija laiko su
sirinkimus; pirmą šventadienį 

p > pirmos dienos kiekvieno mė
li \sio Chicagos Lietuviu Audito
rijoj kaip 12 vai. dienos.

Kviečius visus priklausyti Si- 
n ano Daukanto Draugijai.

August Jankauskas, 
3232 S. jEmerald Avė.

Tėmykite
I) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Jgnies, Langų, Automobilių; Gy- 
asties (Life) ir kitokią atlieku 
įer didelius ir geriausias kompa
nijas.
!) RE A L ESTATE: Tūrių gerų 
argenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halstcd St.
Tel. Roosr.'ilt X500

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Šalčiai, kurie išsivysto 
•į pneumonią

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas niedika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odų ir sulaiko 
gemalų auginių.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotų 
pripažįsta medicinos autoritčtai, 
kaipo vienų iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Crco- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elcmcntij ai>art kreozoto, leurie i>a-

lengvina ir gydo užnuodytų plėvę 
ir sustabdo irritacijų ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraujų ir tuomi sustab
do gemalų auginių.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių

Mat, tokis pageidavimas senai 
yra nutartas. Kaip informaci
jos, tokie raportai yra labai 
svarbus. Informacijos turėtų 
būti, kiek kurioje kuopoje na
rių, kiek naujų narių įsirašė, 
kiek jose yra jaunuolių ir kiek 
suaugusių, kiek buvo surengta 
parengimų — pramogų ir ko
kis yra tos ar kitos kuopos fi
nansinis stovis. .

Turėdami omenėj busimą S. 
L. A. suvažiavimą Chicagoje, 
delegatai privalėtų patiekti ge
rų sumanymų jam. Jeigu pa
žymėti, tai finansų sukėlimas

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

kurios yra sekamos:

pagalba. Už jų mielaširdystę ' 
tariame širdingai ačiū. Turi
me viltį, kad lietuviai atjaus 
ir toliau mus ir aplankys.

Joseph Lapinskas,
Institution, Ward 39, 

Oak Forest, III.
----------------- Į

Marųuette Park
___________

šioje apieli rikėje gyvena gra- 
>.i lietuvių, pp. InČiurų šeimyna. 
Jie Imi nuosavą namą, adresu 
6151 So. Fairfield Avė., ir gy
vena pasiturinčiai.

Pereitą sekmadienį pp. Inču- 
rai surengė bakietą paminėti 
p-nios Inčurienės 30 metų var
duves. Susirinko daug svečių, 
teko nugirsti, kad dar ne visi: 
atsilankė, kurie buvo kviesti, 
gal dėl to, kad oras tą dieną |

mis lietuviškomis kanklėmis. 
Jis yra geras smuikų dirbėjas 
ir už savo darbo smuikus yra 
laimėjęs pirmą prizą pasaulinėj 
parodoj Philadelphia. Dabar jis 
pasidirbino ir tikras lietuviškas 
kankles, kurias ir atvežė musų 
jaunimui parodyti.

Kalbėjo gi Lietuvos konsulas 
A. Kalvaitis, A. žymontas, K. 
Semaška, Dr. Kasputis ir Dr. 
Naikelis, o B. Janulis, varde 
tėvų, įteikė organizatoriui ir 
lietuvių kalbos mokytojui M. 
Vaidylai dovaną — laikrodėlį. 
Pabaigoj jautrią prakalbą pasa
kė ir mokytojas (dainų ir mu
zikos) “Tylusis” Petras Sarpa- 
lius. Tai buvo visiems siurpri
zas, nes tur būt niekad P. Sar
palius nėra viešai gulbėj ęs. Jo 
kalbos pamatinė mintis buvo: 
lietuviu, iš lietuvių tėvų, gimęs,

Atvvater Kent 40 už ........... $77.00
Freshman Q., 15 už ............... $69.00
Steinite 7 už .......................... $75.00
K. C. A. Radiola IX už ....... $95.00
Sparton už ..........  $115.01)
Zenith naujas elektrinis setas $150.00
Radiola 60 už........................  $147.00
Majestic 71 už ......................  $137.00

Šita graži Atvvater Kent Radio 192’> 
in. su visa kuo tik už $129.0C.

Tiktai $10.00 tereikia jmokėti.

pasilaikė labai šaltas.
Ne stebėtina, kad pp. Inčurai 

turi tiek daug draugų. Jie yra ! 
malonus žmonės ir gražiai su-l 
gyvena su draugais ir kaimy
nais. Seimininkai puikiai pa
vaišino svečius skaniais valgiais 
ir gėrimais. Muzikantai grojo! 
lietuviškus šokius. Svečiai link-1 
sminosi iki vėlyvos nakties. į 
Skirstėsi jie namo velydami ii-1 
go ir laimingo gyvenimo šeimi
ninkams. K. G. Urnežis.

OPERETE GRIGUTIS
Rengia

lietuviu ir pasiliksi. Kaipo pa
vyzdį nurodė save: Amerikoj 
gimęs, bet nėra jam brangesnės, 
nėra gražesnės kalbos už lietu
vių. Kvietė tėvus mokinti savo 
vaikučius lietuviškai, kad jie 
užaugtų dori, kilnus, geri lie
tuviai. Tai buvo sielos kalba, 
nes šiaip P. Sarpalius niekad 
nekalba, tik tyliai ir su atsidė
jimu dirba savo sunkų ir atsa- 
komingą darbą, mokindamas 
vaikučius muzikos ir lietuvių 
dainų, štai Jaunojoj Birutėj 
P. Sarpalius mokytojauja jau 
penkis metus. Mokina ir kitas 
vaikų draugijėles.

SLA. Jaunoji Birute šia va
kariene šventė šešių metų 'su
kaktuves. Tai yra vaikų drau
gijėlė, kuriostikslas yra mo-

JOS. F. BUDRIK, Ine
3117 So. Halstcd St.

Tel. Boulevard 4705

(KEROS LIETUVIŲ LIUO 
SYBĖS NAMO BENDROVĖ

Vaidins

L. K. M. CHORAS

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir «urių.

Wm.J.Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

l ... ■ ........................................ ... ... ,^f

Per visa savaitę kamuojamas 
šilčio mažai turėjau vilties da
lyvauti šioje Joniškiečių kliu- 
ho pramogoje. Bet kai sulau
kiau šeštadienio, sausio 12-tos 
dienos, tai jau nebežiūrėjau, 
ar dar labiau susirgsi u, ar pa
gysiu: vakaro sulaukęs važiuo
ju į Frenčiaus svetainę.

Kai pusė po aštuntos įėjau 
svetainėn, tai joje buvo jau pu
sėtinai susirinkusių svečių. Jų 
tarpe pamačiau, ir p-lę Andre- 
junaitę (joniškietę), kuri nese
nai sugrįžo iš Lietuvos. Įdomau
damas, klausiau jos apie gyve
nančius Lietuvoje joniškiečius. 
P-lė And re j una.it ė; džiaugėsi 
Lietuvos jaunimu. Pasisakė bu
vusi Klaipėdoje ir kitur. Kau
ne joniškiečiai studentai turi 
sutverę joniškiečių kliubą, daug 
mano apie Cbicagoj veikiančius 
joniškiečius, kurie yra susibūrę 
j Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros kliubą.

P-lė Andrejunaitė pasakojo, 
kad pereitą vasarąZiniunų kai
me vaidinta teatrai i s veikalas 
“Neatmezgamas mazgas.” Ji 
taipjau turėjusi progos tame 
spektaklyje dalyvauti. Užklau
siau, kur jie vaidino. Ogi kloji
me, paaiškino p-lė Andrejunaitė. 
Esą, padirbėję padaro puikią 
svetainę, apkaišo beržais; kve
pia, visur žaliumynai.

Bet grįšiu prie Joniškiečių va
karėlio. ,Apie dainininkus ir 
publiką jau įbuvo rašyta. Eik 
priminsiu apie pp. Sabonių da
lyvavimą šiame koncerte. Pp. 
Saboniai pasirodė ne lik geri 
joniškiečių publikos linksminto
jai, ale taip pat ir šaunus sve
čiai. Programą išpildę, jie įsi
suko į Šokėjų būrį. Žiūrėk, p. 
Sabonis šoka sn -viena ponia ar 
'panaite, o jau pamatysi, kad 
šoka su kita. Taipjau šoko i’ 
<p-nia SabonieiŲ?. Ir aš pats 
turėjau progos savo senas kojas 
pamyk Ii n t i šokdamas su ja.

Linksmus buvo Joniškiečių 
vakaras. —Dalyvio.

“BAYER ASPIRIN” 
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Baycr” Pakeliuose

BAYEr

Does not affect 
the Heart

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus“ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iŠ 24 ir 100 plyskelių.

Birdgeportas

bendrų veikimų su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalengvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauslcit pas justj apficlcoriti- (apg)

CREOMULSION
AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3 MORGIČIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
’l'o paties savininko priežiūroj per .30 metų. Musų molto: PA
TARNAVIMAS. Atdara dienomis ir •vakarais. Moterims seredoj 

iki vidurnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai i vakarus nuo Halsted St. 

Phonc Car ai 2544—2545

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

Spccialintaa gydyme chroniškų ir nauju 1 • 
KU- J*’* kiti negalėjo junti# lAgydyti, atšilai- 
kykit pa, mane. Mano pilnas iAegzaminav • 
man atidengs just) tikra liga ir Jei aPM • 
imsiu jus gydyti, sveikata Junta sugryJ. li
kit pas tikrų specialistu, kuris neklaus jusi 
kur Ir kas jums skauda, bet pats pasakys p i 
galutino i^egzaminavimo—kas jums jra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS •
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 p j 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ry!« iki 1 po pietų.

Nedėlioj, 
SAUSIO 20 D., 1929 

<?
Ciceros Lietuvių 
Liuosybės Svet. 
14ta gatvė ir 49 Court

Durys atsidarys 4 vai. vak. 
Programas prasidės 5 vai. vak.

Po perstatymui bus šokiai 
prie geros orkestros.

Tikietai iškalno perkant $1 
prie durų $1.25.

Visus širdingai kviečia
Bendrovės Komitetą 4.

■ — 1 . R. 1 —i i
DRESIŲ DEZAININIMAS

Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Phone Virginin 20541,

JOSEPH VIEIMA!
/V u u .S t a t y m o 

į KONTRAK TORIUS 
4.558 S. Wa'»htennw Avė. Chicano, I

Simano Daukanto draugija 
laikė metinį susirinkimą 6-tą 
dieną sausio. Pirmininkas T. 
Janulis atidarė susirinkimą ir 
pranešė, kad turime vieną mi
rusį narį, kurį, pagal draugijos 
nutarimus, visi nariai atsisto
jimu pagerbė. Tolinus buvo 
skaityti užrašai iš pereito susi
rinkimo. Ėjo priėmimas naujų 
narių, norinčių įstoti į draugiją. 
Tą dieną įstojo į draugiją dau
giau kaip 80 naujų narių, tai 
yra, atėjo Lietuvių Laisvės kliu- 
bas, kuris atsinešė daugiau kaip 
$1,700. Reiškia, kliubas prisidėjo 
ne tik pinigais, bet ir atsivedi 
puikią gvardiją vyrų — pen 
veikėjų ir visuomenės dari m) 
tojų, kaip tai, buvusį pirmi lin 
ką A. Zalatorių, Joną Maziliaus
ką, V. Krikščiūną, K. Demerec- 
ką, J. Jurijoną, J. Bačiūnų, D.

'-f
3514-16 Roosevelt Rd. 

arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

PAIN - EtM

PAIN-EXPELLER
TODAY t

BERRY ANO SOUTH F I TH STL 
BROOKLYN

Milijonai Jį Naudoja!
VISKAS, ką jąs turite daryti, tai tik ištrinti juomi — lygiai 

taip, kaip jūsų tėvai ir diedukai darydavo per suvirs pen
kiasdešimt metų. Palengvėjimas ateina urnai. Nėra jokio kito 

tiek patikėtino linimento kaip PAIN-EąPELLERIS sunaiki
nimui Peršalimų, Sunkumo Krutinėję, Muskulų Skaudėjimo 
ir Sustingimo ir t. t.

Taipgi yra lygiai pagelbingas prašalinimui šaudančių Reu- 
matiškų Skauspių, Galvos Skaudėjimų, Peršalimo Krutinėję, 
Neuralgijos, Sustingusio Skrando, Geliamų Muskulų ir Strėn- 
dieglio. Vikriai ištrinkite nesveikumų apimtas vietas iki oda 
pradės raudonuoti. Nusistebėsite kaip greitai jis veikia — 
kaip greitai palengvinimą suteikia.

Dabar kuomet šiurpulingas, saitas 
žiemos drėgnumas jau čia pat, todėl 
bukite prisirengę, Prižiūrėkite, kad 
bonka PAIN-EXPELLĘRIO visuo
met butų po ranka. Turėkite gatavai 
naudojimui kuomet pajusite pirmą ap
sireiškimą to geliančio, skaudančio 
jausmo, kuris praneša jums apie be
siartinančią ligą.

Nenuostabu tatai, kad milijonai ji naudojai Nėra kito tokio 
trinamo vaisto, kuris taip apsaugotų ius nuo daugelio geliančių 
skausmų, kurie įsisėda į jūsų kūną, kaip tatai padaro PAIN- 
EXPELLERIS. Kokią rolę jis sulošė Influenzos epidemijos 
laikais, tai negali būti niekuomet užmiršta. Tūkstančiai ir tūk
stančiai, kurie surado pagalbų jame, niekuomet daugiau nepa
sitikės jokiu kitu linimentu kaip tik PAIN-EXPELLERIU.

Savo turiniu brangi ir įdomi knygutė įdedama su kiekviena
PAIN-EXPELLERIO bonkute. Paieškokite tos 

knygutės atidarydairi pakelį 1
Mažesne bonka 35c. Didesnės — 70 centų.
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WILSONAS APIE “SAUSUOSIUS”

Dr. Hugh Young, kuris 1919 m. gydė prezidentą 
Wilsoną, dabar paskelbė spaudoje, kad nabašninkas 
prezidentas pavadino prohibicijos šalininkus senate ir 
kongrese “miserable hypocrites” (pasigailėjimo vertais 
veidmainiais). Prieš kiek laiko “Naujienose” buvo nu
rodyta, kad ir buv. prezidentas Taftas buvo griežtas 
prohibicijos priešas.

Tečiaus demokratai ir republikonai sutartinai pra
vedė prohibicijos įstatymą ir sutartinai jį palaiko.

Analfabetų vaikų nuo 8 me
tų iki 11 metų Europos Rusijo
je 1926 m. buvo 559 kiekvieno
je tūkstantyje, vadinasi, dau
giau kaip pusė. Nuo 12 iki 15 
metų vaikai nemokėjo skaityt 
nė rašyt 355 kiekvienoje tūks
tantyje. Taigi, Europos Rusi
joje 1926 m. buvo viso 6% 
milionų vaikų analfabetų.

Na, o kaip yra lankomos mo
kyklos Rusijoje? Iš kiekvienos 
tukstanties vaikų tarp 6 ir 16 
metų amžiaus Sovietų Rusijoje 
lanko tiktai 383. Taigi 62% vai
kų nėra aprūpinami mokyklo
mis.

Reikia, pagaliau, pasakyt, kad 
suaugusiųjų gyventojų analfa
betizmas bolševikiškam “roju
je” yra dar didesnis, negu rodo 
tos skaitlinės, kadangi daugelis 
vyrų ir moterų, pramokusių per 
keletą savaičių abėcėlės mokyk
lose, greitai užmiršta skaitymą 
ir raštą, neturėdami progos la
vintis.

Tečiaus, kuomet yra šitoks 
apverktinas liaudies švietimo

stovis sovietų Rusijoje, tai val
džia kasmet skiria vis mažiau 
ir mažiau pinigų kovai su anal
fabetizmu. Taip, anot “Trud” 
gruodžio 5d., Ukrainos profso- 
juzų kongrese buvo pranešta, 
kad 1927 m. Ukrainoje 57% 
gyventojų buvo analfabetai; bet 
abėcėlės mokyklų suaugusiems 
1926 m. buvo Ukrainoje 17,500, 
o už dvejų metų bepaliko tik 
8,200 mokyklų. Visose 34 sovie
tų Rusijos gubernijose tos rų- 
šies mokykloms buvo paskirta
1926 m. 7y2 milionų rublių, o
1927 m. — tik 5 milionai. Liau
dies švietimui pinigų trūksta, 
kadangi sovietų valdžia vis dau
giau ir daugiau pinigų leidžia 
armijai ir ginklams.

Tuo budu ta bolševikų valdo
ma šalis skęsta ne tik skurde, 
bet ir tamsybėje. O betgi Mask
vos demagogai skelbia, kad Ru
sijoje einanti “socialistiška kū
ryba”!

Analfabetų krašte apie socia
lizmo vykinimą negalima nū 
svajoti.

PO TAIKOS PAKTO — KARO LAIVAI

Kelloggo amžinos taikos paktą beveik vienu balsu 
ratifikavęs, Jungtinių Valstijų senatas dabar svarsto 
valdžios įnešimą padidinti karo laivyną naujais penkio
lika kruizerių. Tuo pačiu laiku Francijos valdžia, ku
rios atstovas Briand kartu su Kelloggu yra originaliai 
amžinos taikos sutarties autoriai, pravedė parlamente 
sumanymą paskirti $39,000,000 taip pat karo laivyno 
stiprinimui.

Taikai — žodžiai, o karui — pinigai. Tokia yra šių 
dienų kapitalistinių valdžių politika. Ji tęsis tol, kol di- 
desniosiose valstybėse nepaims viršų socialistų partijos. 
Kitokios vilties pasaulio taikai užtikrinti nėra.

Skirtumas tarp gy 
vulių ir augalų

Bendros ypatybės. — Organiz
mo sudėtingumas. — žemes
nės rūšies gyviai. — Kvėpa
vimas. — Maistas. — Parazi
tiniai augalai. —Augalų jaus
mingumas. — Augalų judėji
mas.

ELEKTRIKOS KAINOS

Ontario provincija Kanadoje pati gamina elektriką, 
ir tenai už,kilowattą reikia mokėti, namų vartojimui, 
po 2 centu.

Jungtinėse Valstijose elektrikos trustas ima po 7.4 j 
už kilowattą.

Kažin, ar tai įrodo, kad privatinė gamyba esąs ge
resnis dalykas visuomenei?

Apie skirtumą tarp gyvulių 
ir augalų A. š. rašo sekamai:

Gyvuliai ir augalai turi daug 
bendrų ypatybių; vieni ir kiti 
užgema, auga, miršta, kvėpuo
ja, o svarbiausia vieni kitiems 
reikalingi.

Vieni iš jų turi sudėtingą or 
ganizino sudėtį kaip žmogus, 
kiti mažiau painią kaip ame
bos, infuzorijos tarp gyvulių ir 
bakterijos, grybeliai, pelėsiai 
taip augalų.

Tarp aukštesnių skyrių gy-. 
vulių ir augalų yra didelis skir-

i cukraus pasidalinimą į spiritą 
Į ir angšliarukštj. Tokie gyvulė- 
; liai patekę j skystį turintį cuk
raus, gamina gėrimus: vyną, 
midų, spiritą, degtinę ir t.t.

Yra ir tokių gyvių ir net ap
sieina ir be deguonies irnet ne
apkenčia jo—nuo jo žūsta.

Kvėpuodami augalai iš oro 
paima angliarukštį, padalina jį 
i deguonį ir anglį. Anglį su
naudoja, o deguonį išstumia 
lauk. Tokiais ypatybes, pasisa
vinti iš angliarukšties anglį turi 
tik augalai. Pasisavinimas au
gale įvyksta dėka žalių augalo 
dalių, t. y. chlorofiliaus ir tik 
saulės spindulių įtakoje. Pasi
savindami augalai iš oro anglį, 
atgaivina deguonį kuriuo kvė
puoja gyvuliai, o kvėpuodami 
gyvuliai iškvepia angliarukštį, 
kuriuo kvėpuoja augalai. Mato
me, kaip vieni kitiems reikalin
gi, kad palaikius tarp savęs* gy
vybę.

ROMOS KLAUSIMAS

Telegramos praneša, kad papa ir Mussolini išspren- 
dę senąjį “Romos klausimą”, t. y. klausimą apie atstei- 
gimą papos valstybės.

Katalikų bažnyčios galva 1871 m. neteko pasaulinės 
galios, nes sujungtos Italijos valdžia atėmė jam visą 
teritoriją, palikdamas jam tiktai Vatikano rumus su 
daržu. Protestuodamas prieš toki “Dievo įpėdinio” nu- 
skriaudimą, papa pasiskelbė esąs “kalinys” ir atsisakė 
kelti koją iš jam paveshį rūmų ir sklypelio žemės. To 
nusistatymo papos laikėsi iki šiol..

Papos tikėjosi, kad savo užsispyrimu nenusilenkti 
Italijos valdžiai jie sukels prieš ją viso pasaulio katali
kus, ir katalikiškas pasaulis privers Italijos valdžią 
atitaisyt padarytąją “šv. Tėvui” skriaudą. Bet, deja, 
papos įtaka pasaulyje jau seniai buvo nupuolusi. Euro
pa daugiau parodė simpatijų italų tautos suvienymo 
idėjai, negu pasaulinės popiežiaus galios atgaivinimui. 
Europos akyse didvyris buvo Garibaldi, o ne “šv. Tė
vas”.

Pius XI, matyt, suprato, kad ilgiau vaidinti “kali
nio” rolę nebėra prasmės. Taikydamasis su Mussoliniu, 
jisai, kaip girdėt, gauna dar šiek-tiek žemės, didoką ! 
sumą pinigų ir visiškos “nepriklausomybės” nuo italų 
valdžios teises. Jei Italiją šiandie valdytų ne fašistai, 
tai papa nebūtų gavęs nė šitų “kompensacijų”.

Apžvalgai

ANALFABETAI RUSIJOJE

Sovietų spauda vėl susirūpi
no analfabetizmo klausimu. 
Centralinis profsojuzų organas 
“Trud” per du savo puslapiu 
uždėjo Lenino žodžius: “Anatfa- 
fetų (beraščių) krašte negali
ma įsteigti komunistinę visuo
menę”. šitie mirusiojo bolševi
kų vado žodžiai tinka Rusijai 
šiandie taip pat, kaip iie tiko

prieš dešimtį metų.
Kova su analfabetizmu, kuri 

buvo vedama taip triukšmingai, 
davė visai menkus rezultatus, 
— kas matyt, iš sekančių skait
linių. 1920 m. Rusijoje buvę 
kiekvienam tūkstančiui vyrų 
462, kurie mokėjo skaityti ir 
rašyti; o 1926 m. buvo mokan
čių skaityti ir rašyti 568 kiek
vienoje tūkstantyje vyrų. “Gra- 
motnų” moterų skaičius per tą 
laiką pakilo nuo 248 iki 336. Vi
soje Europos Rusijoje 1926 m. 
dar buvo 46 milionai analfabetų, 
t. y. 559 kiekvienoje tūkstanty
je gyventojų.

tumas, bet už tai taip žemesnių 
skyrių skirtumas daug mažes
nis. Gyvulėlis Volvocine vos 
matomas per padidinamą stiklą, 
išrodo lyg kamuolėlis, turintis 
iš viršaus plėvę, o viduryje 
mnkštą medžiagą, kurioj yra 

| smulkus apvalus grumulėliai va- 
' dinami narveliais, nuo kurių 
eina smulkios panašios į siūle
lius ataugos. Tie siūleliai kin- Į 

; ta gana greitai suduodami į 
vandenį ir gimdo gyvio judėji-* 
mą. Tie gyvulėliai neturi nei i 
gerklės, nei kraujo tikėjimo or-. 
ganų, nei dirksnių, nei nervų, 
nei kojų nei kitų specialių or
ganų. Jie tąįp mažai panašus 
į gyvulius, kad tūli mokslinin
kai juos priskaitė prie augalų.' 
Matome, kad tarp žemesnių sky-1 
rių gyvulių ir augalų, labai sun-Į 
ku rasti rubežius: sunku at
skirti gyvulius nuo augalų. O 
yra ir tokių gyvulių, kuriuos 
nežinia prie ko priskirti ir jie 
užima trftpą tarp augalų ir gy
vulių.

Gyvuliai ir augalai kvėpuoja, ; 
tad jie ir tame panašus vieni į: 
kitus. Augalai kvėpuoja visu 
savo paviršiumi — kamienu, la
pais, šaknimis, žiedais, o gyvu
liai — visus kunu arba tam tik- ■ 
tais kvėpavimo organais. Oras 
kuriuo kvėpuoja gyvuliai, būti
nai turi turėti deguonies, o oras 
kuriuo kvėpuoja augalai— turi 
turėti angliarukščio. Bet yra ir 
išimčių. Yra augalų, kurie kvė
puoja deguoniu ir jį ima ne iš 
oro, bet iš tūlų cheminių jungi
nių. Tūli maži augalėliai, vi
siems žinomi mielių grybeliai 
(mielės), vos per padidinamą 
stiklą įžiūrimi, susidarę su cuk- • 
raus tirpiniu (kuris yra chemi
nis junginys deguonies, vande-: 
nilio ir anglies), kvėpuodami 
iš cukraus tirpinio paima sau 
tik deguonį ir tokiu budu gimdo i

Augalams ir gyvuliams be 
kvėpavimo reikia dar ir maisto. 
Augalai savo šaknimis iš že
mes ,kaip njaistą, traukia van
denį, kuriame yra ištirpusių mi
neralinių druskų, o kvėpuodami 
pasisavina iš oro anglį, kuri su
sijungus augale šaknimis įtrauk
tomis mineralinėmis druskomis, 
giminia krakmolą, cukrų, taukus, i 
baltinius ir kitas sudėtinės or- ■ 
gainines medžiagas reikalingas' 
savo kūno maitinimui. Gyvuliai 
patys pasigaminti organinių 
medžiagų iš neorganinių negali, 
todėl jie ir minta organinėmis 
medžiagomis augalų pagaminto
mis. '

Yra gyvulių mintančių kitais 
gyvuliais, vad. mėsėdžiais, bet 
bendrai ir jie minta organine 
medžiaga. Iš neorganinių me
džiagų gyvuliai naudoja vien 
tik druską ir vandenį. Reikia 
pastebėti, kad yra ir augalų 
mintančių organinėmis medžia
gomis. Pav., drėgnose giriose, 
durpynuose auga saulašara. 
Apačioj virkščios, prie pat že
mes ant ilgų kotelių kybo ap
valių lapų kekės. Lapas pana
šus į paduškaitę prismaigytą su 
galvutėmis špilkelių, iš kurių ' 
teka skystas panašus į skystį 
esantį gyvulių viduriuose —j 
rūgštį, galinti sutarpyti mėsą. 
Vabzdys pastebėjęs žibančius 
syvų lašus, tupia ant lapų; lim
pantis skystimas pagriebia vab
zdžio sparnus ir kojas, plauke
liai esanti lape pradeda riestos 
ir apgaubia vabzdį. Tekantis 
iš galvelių skystis sutarpimi 
minkštas vabzdžio kūno dalis: 
mėsą, kraują ir k., kurias lapai 
sunaudoja kaip maistą. Po no- 
Jairio laiko plaukeliai atsidaro 
ir ant lapo lieka tik kietos vabz
džio liekanos, kurias vėjas nu
pučia, o lapas laukią vėl aukos. 
Įdomu tas, kad ant lokio lapo*

užmetus smėlio, žvyro ir van
dens lašelį, plaukeliai nesiriečia, 
o riečiasi tik tuomet, kai ant 
lapo nutupia vabzdys arba kuo
met ant jo užmetama gabalėlis 
mėsos arba kitos medžiagos tu
rinčios azoto.

Augalai, neturintieji žalių 
dalių (chlorifiliaus), negali pa
sisavinti iš oro anglį ir todėl 
jie priversti maitintis taip, kaip 
maitinasi gyvuliai, t. y. 
maitintis gatavu organiniu 
maistu. Prie tokių augalų pri
klauso grybai, pelėsai, augalų 
rūdys bakterijos ir k.

Vieni tokių augalų yra para
zitai, kaip bakterijos ir gali gy
venti gyvulių* viduriuose ir te
nai veistis. Vien storojoj žmo
gaus žarnoj priskaitoma bakte
rijų iki 128,000,000,000,000. Ki
ti iš to skyriaus augalai yra 
safrofitai, kurie gyvena ant ap
mirusių pūvančių organinių kū
nų. Pelėsiai sparčiai veisiasi 
drėgnai laikomoj duonoj, suryj, 
ir k. medžiagose. Kai kurie au-, 
galai nors ir turi chlorofiliaus, 
vienok minta gatava organine 
medžiaga.

Vieni iš jų, kaip tūlos sama
nos, paparčiai maistą traukia iš 
pūvančių organinių kūnų, o ki-, 
ti, kaip saulašara, minta tiesiog 
organiniais kūnais.

Seniau tiktėa, kad augalai ne
turi jausmingumo, bet ištikimųjų 
taip nėra. Juk ir salulašara 
tiek jausminga, jog atskiria net 
maistą tinkamą nuo netinkamo.' 
Augalai jaučia ne tik dasilytū- 
jimą, užgavimą, bet ir šviesą.: 
Pav., akacija, mimoba, dobilai 
ir k. nusileidus saulei, suglau
džia lapelius ir užmiega. Tas pa
reina nuo to, kad po' įtekme sau
lės šviesos tūlos augalų dalys 
susitraukia ir per tai vanduo,' 
palaikąs augalų lapus, pereina i 
į kitas augalo dalis ir nuo to 
kai kurios augalo dalys nulius-: 
ta. Reikia pastebėti, kad tūli! 
žemesnių skyrių gyvulėliai: ju
rų pintys ir k., kaip ir augalai, 
neturi jausmų organų, neturi 
dirksnių sistemos, neturi akių, 
o vienok jaučia skausmą, jau
čia suerzinimus, jaučia šviesą ir 
t. t. Augalus kaip ir gyvulius j 
galime ližchloroformuoti, sūnyti 
jausmingumą, taip kaip žmogui 
prieš operaciją. Tuomet augalai 
i suerzinimus jau neatsakinėja.

Gyvuliai gali laisvai persikelti: 
iš vienos vietos į kitą, gi auga
lai to negali padaryti. Nors tarp i 
žemesnės rųšies augalų yra to
kių, kurie gali judėti ir net 
persikelti iš vienos vietos į ki- j 
tą. Bet tie judėjimai yra ne-i 
prigimti ir įvyksta nuo suerzi
nimų, o ne nuo augalo noro. 
Pasitaiko ir priešingai. Yra to
kių augalų, kurių judėjimais 
nepriklauso nuo pašalinių suer
zinimų, pav., augalas Hedysa- 
rum gyrans, jo lapeliai nuolt, 
dieną naktį, ritmingai juda it 
laikrodžio švytuoklė. Yra auga
lų, kurie gali slinkti iš vienos i 
vietos į kitą ir net yra tokių, 
kurie plaukioja vandenyje tam 
tikrų siūlelių pagalba, kaip tūli 
maurai ir k. Drėgnose giriose 
ant pūvančių kelmų yra auga-' 
las plasmalda, t kuris slenka iš I 
vienos vietos į kitą ir lenda į1 
kelmo plyšius. O tarp gyvulių 
pasitaiko tokių, kurie negali 
persikelti iš vienos vietos kiton. 
Pav., jurų pintys, koralai ir k.; 
iki jauni jie gali laisvai plau
kioti, gi užaugę prilimpa prie 
akmens ar uolos ir per visą 
amželį lieka pritvirtinti.

Kas motai kramtomos gumos 
(chewing-gum) Amerikoj yra 
pagaminama už $50,000,000.

♦ * *
New Yorkui duoną kepa apie) 

15,000 duonkepių.
#

Apie 70,000,000 svarų dirbti
nio šilko yra sunaudojama per 
metus Amerikoj. Tas šilkas 
yra padaromas iš medžio.

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

Jean Arthur, aktorė, kuri gy
veno su savo vyru Julian An- 
cker tik vieną dieną. Ji reika
lauja divorso, kadangi vedybi
nis gyvenimas kliudo jos karje
rai.

MARGUMYNAI
Prieš keturius metus mirė 

nuo plaučių uždegimo pramoni
ninko Lucius N. Littauer žmo
na. Milionierius Littauer pa
skyrė didelę pinigų sumą, kad 
davus progos mokslininkams su
rasti tinkamus vaistus nuo tos 
baisios ligos.

Dabar skelbiama, kad seru
mas nuo plaučių uždegimo tapo 
surastas Prie to serumo sura
dimo daugiausia prisidėjo Dr. J. 
M. Roseman, Dr. E. O. Jordan 
iš Chicagos universiteto, Dr. 
Wade H. Frost iš Johns Hap- 
kins universiteto ir kiti.

švarus japonai
Japonai metuose turi vieną 

nepaprastą šventę: musių die
ną. Tą dieną išnaikinama labai 
daug musių. Šiemet musių die
ną viso 26 milijonai sugautų 
musių buvo paduota policijos 
raštinei. Šitie gyvulėliai dabai 
nežalingi. Nei jos bezirzia, nei 
bededa kiaušinėlių, nei šiltinės 
bacilų. Praeitais metais vienas 
cukraus pardavėjas iš savo ki
šenės vien sumokėjo premijos 
(ątlyginimo) už 36,000 užmuš
tų musių. Ir prieš kitus vabz
džius Japonijoje dabar keliama 
revoliucija. Pav., kas antradie
nis ir ketvirtadienis turi Tokio 
gyventojai tam tikrose vietose 
nueiti, kur apieškomi, kad butų 
švarus. Visų pirma ateina 
11,000 policijos valdininkų, ug
niagesių su savo šeimynomis, o 
paskui ir kiti piliečiai, šių me
tų pavasarį apvalė visų mokyk
lų vaikus. Bet ir švarios šeimos] 
nelieka vabzdžių neužpultos. 
Šeimoje vieno sveikatos valdi
ninko, kurs savo doktoratą ga
vo už disertaciją, kaip kovoti 
su žmogaus kūno parazitais, iš 
penkių šeimos narių, buvo du 
visai nešvariųjų gyvulėlių įta-| 
koje. Gal būt, kad gerb. dakta
ras jais savo bandymams nau
dojosi.----------- .- l
Nerviškumas pra

nyksta - greitai, 
maloniai

Kai jus pradeda kankinti 
rėmuo, gasai, ar nevirškinimas, 
tai paprastai tai būna kaltė, 
kad viduriuose yra perdaug^ 
rūgščių. Geriausias būdas —i 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuoj aus. Simptomai pranyksta 
j penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir-

Vokiečiai išrado mašiną, ku
ri suskaito metalinius pinigus.

« #

Clevelande statoma penkių 
aukštų apskrita ligoninė. Ji at
rodys lyg milžiniškas plieno ru
tulys.

>;= * *
Amerikoj specialius automo

bilius turi graboriai, o Kinijoj 
speciali automobiliai daroma 
jaunavedžių vežimui. Tie auto
mobiliai yra labai papuošti ir 
kainuoja apie $5,000.

❖ * *

Amerikos agrikultūros de
partamentas išrado rūkymo ma
šiną. Su ta mašina yr.< tyria- 
ma įvairių cigarų kokybė. 

« * *
Chemikai iš tabako padarė 

nepaprastai stiprius nuodus. Tų 
nuodų padarymas labai brangiai 
atseina.

# $

Francis A. Burdett iš Wayne, 
N. J., prieš keletą metų neteko 
regėjimo. Bet nežiūrint į tai, 
jis vienas pats pasistatė sau 
dviejų aukštų namą.

* »:< *

Amerikoj 14,000,000 žmonių 
turi savo namus. Automobi
liams amerikiečiai išleidžia 
maž daug tris bilionus dolerių 
per metus, ir apie tiek tabakui.

* * *
Vengrijoj keturių kambarių 

namą pastato per vieną dieną. 
Namai yra statoma iš specialūs 
medžiagos, aptrauktos metalu.

* * »:=
Apskaitoma, jog kruša (le

dai) Amerikai per metus pada
ro už $47,500,000 nuostolių.

—K.

šio. Ji daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c bonkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras produk
tas gali neatlikti to paties.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. 
Phillips nuo 1875 m.

Skelbimai Naujienose < 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Justice Electric 
Lietuviai 

Kontraktoriai
Vedame dratus i stubas pigiau 

negu kiti. Parduodam fixteriuj ir 
viską elektrišką.

4104 Archer Avė.
Lafayette 8583

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.60
Pusei metų ............... $1.00
Kopija ......................... 10c

ATĖJO “Kultūros” No.
12. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai.

Tėmykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
tilps daugiau raštų ir 
telpa daugiau raštų ir 
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
nų numerį prisiusime 
veltui.

.. g
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Trylika prisipažino 
kaltais

Du piešimai, bandi
tams teko $17,000
VakaiLjau buvo pranešta apie 

plėšimą padarytą Calumet Ba
king Powder kompanijos ofisuo
se, kur dirba daugiau kaip 300 
darbininkų. Banditai paėmė 
$8,000 —‘ pinigus skirtus kom
panijos darbininkų algoms.

Sakoma, kad policija gavusi 
informacijų, jogei šis plėšimas 
buvęs padarytas tikslu parūpin
ti fondų apmokėjimui advoka
tų, kurie ginsiu teismuose tris 
kalinius, kaltinamus galvažudy- 
ste. ■z

Kaltinamieji galvažudyste as
menys yra George Barkcr, Wm. 
Clifford ir Miėhael Riley, kal
tinamieji pašovimu policininko 
Walterio Horderio ir nušovimu 
Alberto Prato, patarnautojo ga
raže 868 North Clark SI.

Trimis valandomis vėliau po 
to, kai tapo apiplėštas Calumet 
Baking kompanijos ofisas,. ke
turi kiti banditai užpuolė Con- 
gress Parko State bankų, prie 
Ogden Avė., Brooklielde. Ban
ditai pasišlavė čia $9,000.

Kai dėl Calumet Baking Pow- 
der plėšimo, tai policija suėmė 
keturis vyrus, žinomus jai 
gengstirius. Vienų suimtųjų 
buk pažinę kaip dalyvavusį plė
šime..

Sanitary distrikto 
bėdos

Sanitary distriktui Chicagoj, 
kad jis galėtų tinkamai veikti/ 
reikalingi yra pinigai. Distrik- 
tas buvo įgaliotas parduoti bon- 
dsų už $27,000,000. Bet prieš 
tų įgaliavimą tapo užvesta by
la teismuose. Bonų pardavinėji
mas sulaikytas.

Dalykai su Sanitary distrikto 
reikalais yra tokie: 1. Suvieny
tų Valstijų aukščiausias teismas 
yra padaręs sprendimų, kad 
Chicaga neturi teisės naudotis 
ežero vandeniu nuplovimui sru
tų, bet kad tam tikras kiekis 
vandens iš ežero gali būti nulei
džiamas į upes navigacijos rei
kalams. 3. Sanitary distriktui 
laikinai buvo leista naudotis 
vandeniu iš ežero srutoms nu
plauti, iki Chicaga pasistatys 
fabriką, kurių konstrukcija at- 
seis $60,000,000, srutoms pa
šalinti. 3. Bet Sanitary distrik- 
tas pinigų neturi ir statyti rei-. 
kalaujamų ^fabrikų nepajėgia. 
Distriktas neturi pinigų net 
sumokėti kontraktoriams už at
liktų jau darbą.

Melrose parke prasidėjo byla 
prie 81 ypatų. Visi kaltinami 
nusižengimais blaivybės įstaty
mams. Trylika prisipažino esan
tys kalti. Juos teis teisėjas. 66 
bus teisiami džiurės. Kaltinimai 
prieš du nupuolė.

Pieniai sutinka faune? 
rių reikalavimą iš

pildyti
^Atstovai smulkiųjų pieno iš
vežiotąją asociacijos, reprezen
tuojantys 110 tokių įstaigų, su
tiko mokėti farmeriams po 
|>2.85 už šimtų svarų — kainą, 
kuros reikalavo pieno formų sa
vininkai. Bet stambiosios pieno 
išvežiotųjų kompanijos Bo\v- 
rnan, Borden ir \Vanzer — atsi
lakė mokėti farmeriams dail
iau, kaip $2.50 už šimtų sva

rų-

Sutvėrė organizaciją 
kovai su telefonų 

kompanija

Kovai su Illinois Bell Telepho- 
le kompanija, kuri nori uždėti 
didesnę mokestį įstaigoms, lai
kančioms telefonų budeles, su- 
.įtverė organizacija. Jos valdy- 

1,-on tarpe kitų įeina valstijos 
•^nat orius Bcchm ir Henry Kru- 
•ger, Chicagos uptiekorių aso- 
dacijos prezidentas.

Padidino Tarnybą
Westem Union Telegrafo 

kompanija praneša, kad nuo 14 
dienos sausio menesio ji pradė
jo siųsti naktinius laiškus. Tie 
naktiniai laiškai yra tokie, kad

Sol EIlis & SonsPLUMBING & HEnTING
Geriausias rnateriolas, pigiausios 

vainos. Greitas patarnavimas. K re 
litas visiems.

2118—20—22 S. State St. 
Tel. Vietų ry 2454 

I6O0--O8 W. 22nd St.
lt* Cice-o 130

PRANEŠIMAI
Vakariene su 

Programų
Rengia Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta, nedėiioj, sausio 20 d., 1929 
m., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
maž°siose svetainėse, 3133 So. Hats- 
sted St. Pradžia 6 vai. vakare. 
Vakarienė prasidės 8 vai. vakare. 
Po vakarienes šokiai.

įžanga 81.00 
Kviečia visus 

KOMITETAS.

Chicagos teismu veik
lumas

Kovo 10 d., 1928 m. Dr. W. 
F, Moncreif, turis ofisus nu
kentėjo nuo keturių profesiona
lių kišenvagių. To šernolė pate
ka į vagių rankas. Bet vagiliai 
kare tapo areštuoti. Byla prieš 
juos buvo atidėta 7 kartus mu- 
nicipaliame teisme ir jau 8 kar
tus kriminaliame teisme. Kalti
namieji vyrai, kurie taip sėk
mingai atidėlioja teismą, yra: 
Joseph Bataglia, Morris Quirk, 
Thomas Stoble ir Thomas Ke
lly.

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

Kviečia Kapinių Valdyba.

Huinboldt Park Lietuvių Polit. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, sausio 17 d., Hum- 
boldt M ’ccabee svetainėje, 1G21 N. 
Cąbfornia avė. Nariai prašomi da
lyvauti. —A. VValskis, sekr.

Rogeland. Lietuvių Darbininkų 
susirinkimas įvyks sausio (Jau.) 17 
metinis susirinkimas įvyks sausno 17 
d., 7:30 vai. vakare, Aušros kamba
riuose, 10900 Michigan Avė. Visi 
šėrininkai dalyvaukite susirinkime, 
nes bus išduotas raportas iš 1928 m. 
ir tūlosime aptarti ar lotus parduoti, 
ar dar ant tollaus laukti.

Sekr. J. Slancauskas.

North Side. S. U A. 226 kp. Jau
nuoliu generale repeticija įvyks ket
virtadieny, sausio 17 d., 8 vai. vak. 
Liuosybės svet. Visi jaunuoliai bū
tinai turi dalyvauti. Komisija.

Falšyvi čekiai
Macteod, Albany Park Natio

nal Banko D’,ez’čk’'+«»«L par-ng. 
ja, kad genge falšyvų čekių 
dirbėjų įsigijusi to oanko čeKių 
knygelių, išrašinėja čekius ir 
maino juos pas biznierius. Kad 
lengviau prigavus' biznierius, 
genge naudoja falšyvų antspau
dą, panašią tai, kuria bankas 
patikrina čekius (duoda “cer- 
tified checks”)

Muzikantai, kurie grojat pučiamo
mis muzikos įstrumentus tinkamus 
benui, petnyčioj, sausio 18 d., 8 v. v. 
malonėkit pribūti su jstrumentais i 
p. Petro Woodmano svet.. 33 ir Limo 
gatvių. Kviečia L. B. Komitetas.

Dramatiško Ratelio susirinkimas ir 
repeticija veikalo Audra Giedroje 
jvvks Šiandien, ketverge, lygiai 7:80 
vakure, Meldažio svetainėj.

x Ant. Yubbs, rašt.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpines Paseilios rengiamas jubilie
jinis vakaras 20 metų sukaktuvių jos 
is>kuriino koneertas atsibus W:cker 
Park salėje, 2040 W. North. Avo., 
pradžia 5:30. Šiame koncerte daly
vauja Birutes Choras, Pirmyn cho
ras ir dainuos Krasauskiene ir daug 
kitų pasižymėjusiu artistų bei mti 
zikų. Visus kviečia dalyvauti šiame 
y d.are. Komitetas.

nakties laiku galima pasiųsti iš 
Suvienytų Valstijų į Angliją 
ir Airiją telegramą, susidedan
čią iš 50 žodžių, vietoj regulia
rių kablegramų. Pasiuntimas 
tokios telegramos į Angliją ir 
Airiją, viso 50 žodžių, kainuos 
tiktai $3.

Seniau buvo siunčiamos tik 
vienos rųšies telegramos per 
Atiantiką. Vėliau pradėta sių
sti kabeliai iš 20 žodžių ir va
dinamieji savaitės pabaigos 'ka
beliai. Dabar gi jau įvesta 
naktinės telegramos 50 žodžių, 
kuriomis galima tinkamiau su- 
susisiekti už prieinamą kainą.

Siuntimas naktinių kabelių, 
manoma, padidins naudojimąsi 
tuo patarnavimu ypač komerci
nių įstaigų. Taipjau tikimasi, 
kad tie naktiniai kabeliai išeis 
naudai vis didesnio skaičiaus

VINCENTAS DEGUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 16 dienų, 8 vai, ryte, 
1929 m., sulaukęs 42 metų am
žiaus, gimęs Vainutu parapi
jos Skeržemio kaime, Taura
gės apskr. Paliko dideliame 
nubudime Lietuvoj 4 seseris — 
Petronėlę, Juzefą, Marcelę ir 
Aneliją, Amerikoj Joną Paulių 
pusbrolį ir švogeri Franciškų 
Ramanauską. Kūnas pašarvo
tas randasi Zolpo koplyčioj, 
1646 W. 46 St.

Laidotuves ivyks Petnyčioj, 
sausio 18 dieną, 8 vai. ryto iš 
Zolpo koplyčios i šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Vincento Degučio 
trimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoš’rdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Pusbrolis ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Tel. Boule
vard 5303.

P. S., Laidotuvėms rūpinasi 
Fr. Ramanauskas, Tel. Hem- p 
lock 6724.
gBaKaanHHnMHMBT

SIMONAS VV1START

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 13 dieną, 2:20 valandą 
po pietų, 1929 m., sulaukęs 58 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Šilalės parap., Žerenčių 
kaime, Amerikoj išgyveno 30 
metų. Paliko dideliame nuliūdi
me 2 broliu — Kazimierą ir 
Pranciškų, pusbroli Petrą, anū
kę Monkaitę ir gimines, o Lie
tuvoj seserj Emiliją Lukošienę 
ir broli Stanislov-’. Kūnas pa
šarvotas randasi 9332 Luella 
Avė. -

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
sausio 19 d:eną, 8 vai. rvte iš 
namų į šv. Juozapo, So. Chicr- 
go, parapijos bažnyčią, kurioj 
atsibus gėdulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.

, Visi A. A. Simano Wistart 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoš’rdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Broliai, Pusbrolis, 
Anūkė ir Giminėm.

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

amerikiečių, kurie gyvena už-1 
sienyje, ypatingai Anglijoj ir 
Airijoj.

Universal Restaurant
Labiausia mėgiarr 

lietuvių valgykla 
Bridgeporte

nT A. “NORKUS, 8a

1 750 Wesl
31st St.

•, «av.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
vi ūsą patarnavimas 
aidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
•sti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne- 
urime išlaidų užlai

kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis eraborius 
ir balsamuotojaR

Automobilių patarna
vimas teikiama vi 
šokiems reikalams
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St..

Chicago, III.
Tel Victorv 1115

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu 
vėse kunpigiausiai 
Reikale meldžiu at 
sišauktt, o mano dar
bu busite užganėdin 
ti 
Ronsevelt 2515-2516

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
Tel. 2-7749
DR. J. R1MDZUS, D. C. Ph. C. 

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

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai.

Sveikinu jus, Chicagiečiai, 
su Naujais metais linkėdamas 
sveikatos ir laimės; sveikinu 
vardu jūsų močiutės, tėvelio, 
sesučių, brolių ir genčių iš 
brangios tėvynės Lietuvos, aš 
ten gydžiau sergančius jūsų 
gentis ir viešėjau per pusant
rų metų. Ką tik dabar su
grįžau pas jus į Chicagą.

DR. PETRAS P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATAS

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. K»nwood 5107 
Valandos: 

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

apari žventadienln ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai

~drjFerzman
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St.. netoli Morgan St 

Valandos; nuo 10—12 pietų ir 
nuo 8 iki 7:30 va-1. vakaro 

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

South Shoie 2238 ar \Randnlph 6806

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwauket> Avenne
Valandos: 12 »ki 2 ir 6 iki 8 P. lt 

Ser<-dos vakare uždaryta 
Nedėiioj ppgal sutartį

2346 W. 69 Street, 
Tel. Republic 5877

Lietuvės Akušerės

A Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

' ’ Phone Victory UIS 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos llgonbu* 
čiuose. Sąžinin
gai patarnaujn 
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.

i po pietų, nuo 
6 iki 9 va’ vak

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėiioj nuo 10 iki 1 

3265 So.. Halsted St.

A. MONTVTD. M. D.
1579 Mflwaakee Avenue. Rnom 20M 

Kampas North Ave> ir Rob»*y St
Vai.- 1 Iki 3 po pietų, 6 iki 9 vak 

Tel. Brunsw1ck 49R3
Namu telefonas Rrunsvvick 0597 

f’ltrnvioletinė IvIms Ir diathermls

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

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

ir nuo 6 iki R vai. vakare
Ras. 3201 South Wallacs Street

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHlJkND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
• Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėllnl non 2*30 iki 4-30 v. po piat 

TELEFONAS CANAL 0464

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Res 2359 S. Lenvitt St., Canal 2330 j 
'Viso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 I

Nedėiioj pagal sutartį

R«a. B6R0 Routh Artenifin Av.no* 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

vhieago, III.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland AveM*2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Anhland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South We«tern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai vak.

phone Boulevam 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.

Nedėiioj nuo 10 iki 12 A. M.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W<‘8t Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Simpatiškas — 
Ma ndagus — 
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. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So, 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. TeL Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A.. JARUSZ-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 po pietų iki 
8 vai. vakare.

Re*. 6109 South 
Albany Avė.

Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom paturi
mai dovanai.

Pastaba: Mano ofisas dabar rands- 
vietoj

DR. M. T. STRTKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėiioj 10-12

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wa»hington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo 
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma 
žiausias klaidas. Špecialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 įki 8 vai. Nedėiioj 
10?iki 12 vai. po pietų.

*712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J/A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicafifo, III.

■h. ŽMOGAUS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jo* 
veikimą. Didelė daugybė akių suga 
dinta pigiais ir prastai pritaikintai► 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pus* 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iŠ namų į namus. Prak 
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savu akis, eik pas .

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OFrOMETRIST 

Phone Bouląvard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenwood 1752

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

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais oaga) auaitarimą

Lietuviai Gydytojai

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. TeL DrexeJ 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriški|, vyrišką 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

J. P. VVAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pu II m a n 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8822 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St.
Hemlock 4080

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonu Canal 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Salk St, Room 730 
Tel. Central 6890. Vai. 9—4.

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

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

Tel. Calumet 3294 
Nųb 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampu 18th St.

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

Residflnce Tel. Fairfax 6352

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

\cdėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Boulevard 8483

Dr. Markeris
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 

nho 6 iki 8 vakare. 
Gekmadieuiats uuo 10 iki 12,

T'«»‘lepbnne Verda 0904

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Bes. Telephone Plaza 3200

DETRO1T, M1CH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofiso 
2333 Bari tini Tower 

Kampas Batcs and Cadillac Siiuaro 
Valandos nuo 8:30 iki 5 vai. vakare. 

Panedcliais ir PėtnyČiomis 
iki 7.30 vai. vakare
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

Iš Draugystės Palaimintos 
Lietuvos veikimo

Draugystė Pąlaimintos Lietu- 
s laikė metinį susirinkimą 

Pirm. F. Bacevičiui 
susirinkimą, buvo

sausio 9 
atidavius 
skaitytas ir priimtas protokolas. 
Iš knygų peržiūrėjimo komisi-l 
jos raporto paaiškėjo, kad drau
gystės turto yra $10,921.31. 
Kasierius pranešė, kad už namų 
morgičius nuošimčių gauta $90. i 
Nutarta priimti naujus narius 
per visą metų už vieną dolerį 
įstojimo iki 40 metų senumo.

Rinkimas 
baliui, kuris 
Darbininkai 
kia tikėtis,
svečius sugebės gražiai užganė
dinti. Todėl meldžiam ne tik na
rius, bet ir visą lietuvišką pub
liką skaitlingai atsilankyti.

Statistikos knygą už 1928 m. 
pavesta sutvarkyti senam rašti
ninkui.

Maskių baliui dovanos bus 
renkamos su aukautojų išgarsi
nimu. Raportai nuo ligonių.

Tuomi susirinkimas

Ponia čerienė

darbininkų maskių 
įvyks vasario 9 d. 
išrinkti geri. Rei- 
kad atsilankiusius

Stropiai rengiasi prie koncer
to Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašelpos. Vado
vauja lošime “Pamišėlių Namo” 
ir mokina nauju dainų Pirmyn

Sugryžta vėl prie vainikų. Į '
Nebuvo pasakyta, iš kur pinigus žmogus pasako teisybę, tai jie 
gauti jų pirkimui. Vėl finansų 
sekretorius pasako, kad pagal 
konstituciją reikia ekstra mo
kesčius uždėti po 10 centų kiek
vienam nariui. Ir vėl kyla 
triukšmas. Nurodoma, kad yra 
pinigų daugiau kaip $200, kad 
todėl nėra reikalo dėti ekstra 
mokesčius. Geriau tarimą pirk
ti vainikus atšaukti. Bet tavorš- 
čiams reikalingi pinigai, ir nu
balsuojama 18 balsų prieš 9, kad 
vainikus pirkti. Paklausiama 
jų, ar bus legališka. Jie atsako, 
kad taip. Ir reikės nariams 
ekstra mokestys mokėti. 

, f

Senasis pirmininkas praneša, 
kad II apskrities suvažiavimas 
įvyks, bet jisai nežinąs kada. 

-Q laiško nėra. Sako buk jam 
pranešę apie tai telefonu. Išren
kama delegatai, kiek jų tiktai! 
gauta. I__________  .______________
1 Senasis nirmininkss išsitran- si^ knVKl> kokias tiktai randasi lie- 1. .11 piinnnmKas issiuau-. tuvių kalboje bfį kokiŲ knygų Jietu.

numerį, kuriame viams yra reikalinga.

Taip elgiasi bolševikai. Kai ■

spanduoja jj. Ar ne keista: pa
tys humbukus daro, o ant kitų 
kaltę suverčia. Turės kas nors 
tas teises peržiūrėti. —Narys.

CLASSIFIED ADS
EducatlonaI

Mokyklos

M0KINK1S BARBERYSTfiS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci- 
ju šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE, 672 W. Madison

Miscellaneous 
JvairŲH

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
' yra didžiausias pasirinkimas jvairiau-

Rė “Tėvynes
buvo aprašytas priešmetini^ su
sirinkimas. Tame aprašyme Bar- 
niškis pasakė, kad daktaro kvo- ir ciRarelam.i, pyp-. , . . kių, branzahetų ir kitų
tėjo nerinkta, lai kaip rinksi-1 tikro gintaro padarytų.

bud vinnac nn <ihi i n- 'kviečiami — vyrai ir m

Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar-

CLASSIFIED ADVER.TISEMEN
Financial

Finansai-Paakolos
Furniture & Fixturės

Rakandai-Jtaisai
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui

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

arba $300, imame legali nuošimti. 
Rjnigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitago Avė.

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą 

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

AV1ALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedėliomis

Wisconsino Pelningi Namai

lideli ar maži vasaros rezortai ir 
'uuuai bendrai su farma, $1 j savai- 
ę. Įsikraustykit bile laiku. Mes 
aapelbėsim Jums. Nėra pardavėjų. 
Del smulkmenų kreipkitės, ar rašy
kite

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGICIAI

I '

6 Nuošimčiai
t

Mes perkame real estate 
kontraktus

Musical Instruments
______ Muzikos Instrum^ptai

LIETUVIU RADIO DIRRTUVR 
fšdrba aukščiausios rųšies radios.

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrlcal and Badio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, f II. Hemlock 9149.

Merton R. l'ish & Co.
Wisconsin dept., 
4119 Broadway, 

Bit. 6180

me ,kad vienas narys pasibijo-

Keal Estate Eor Sale
Namai-Žemi Pardavimui

SPECIALUS BARGENAS
Muro namas 2 flatai po 6 kamba

rius, 6 pėdų aukščio beismentas, va
nos, elektra, gasas, yra visi paranku- 
mai, muro garažas 20x20 pėdų, 12 
pėdų aukščio. Kaina tik $17,500, 
jmokėti reikia $1400.INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

f 

Kapitalas JĮ^OO,000.00 
i^Ave. 
38-6716

PARDAVIMUI Upright Pianas, i 
geram stovyje, galima i 
lioj, M. L. Undervvood, 1__. ... -----
Street.

matvti nede-1 6203 So. Morg.in St.
1107 E. 65th ! Savininkas ant antnj lubų iš užpaka

lio jėjimaą. Nikodemas Tautkevicz.

2^ a Ai 08 SAVININKUI REIKALIGI 
$2000 PINIGŲ

EKPERTAI Radio* aptarnautojai. Turi parduoti naują “Octogon” prie- 
. g ,. kambariy 2 flatų modernišką 
namą ant Washtenaw Avė. arti 69tos 
St., arti publiškos ir bažnytinės mo
kyklos, Marųuette Parke, 

šauk Prospect 3000

Radios taisom visų išdirbisčių, agen
tūra dėl Crossley ir Hovvard Radios. 
lengvi išmokėjimai. Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmore 3873.

fa ve:kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iš 
Nuoširdžiai 

_______  — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti i musų 
krautuvę. Pas mu^s taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

Business Service
Biznio Patarnavimas

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 21 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

chorą, kuris dalyvaus minėtame , jęS išbėgo. Bet jis nepasakė, ko- 
koncerte po vadovyste ponios ^el kitas punktelis, kur tavorš- 

, kos patylomis agitavo už savo 
kandidatą, kad kuopa neskiltų. 
Paklausė Barniškio, ar taip bu
vo? šis atsakė, kad buvo, ir 
vieną įvardijo.

Na, kyla baisiausias triukš
mas. Tavorščiai šaukiat išmesti

koncerte 
čerienėr.

Bridgeportas
t

KALAKUTAS DOVANAI --------------------------------------------------
Su pirkimu naujo Splitdorf, Philco .... .

ar Majestic Radio, duosiu už dyką' MŪRINIS 2 flatų o-a kambarių, 
kalakutą. Taipgi mes turim ant ran- J 2 karšto vandens šildytuvai, pusant- 
kų keletą setų, kuriuos gavom mai- į rų metų senumo, 2 karų garažas, ar- 
nais. Radio patarnavimas $2. šis bar-1 Ii mokyklos ir transportacijos, $14,- 
genas nebus ilgai. Atsiliepk šiandien. 996, cąsh $3,000. Sav. Kildare 9213.

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

Sunkiai susirgo šios koloni- 
jos žinomo darbuotojo p. ' 

ir užsi- januji0 duktė, p-lė Anelė. *« 
baigė. Priešmetiniame susirinki- daryta jai operacija apendicito.

Operacija pavyko gerai. r~" 
masi, kad p-lė Anele (greitu lai
ku pasveiks, nes randasi geroj 
daktarų priežiūroje ('h i c a g o 

1 ligoninėje. Ji guli 
kambaryje nuin. 302.

P-lė Janulis visuomet buvo 
sveika ir dažnai pasirodyBivo

.oioni- rnas. lavorsčiai šaukiat __ ______ _
lamo Rarmškį laukan, atimti balsą GENERALIS KONTRAKTORIUS IR

Ba- šešioms mėnesiams R<

me į valdybą tapo išrinkti šie 
draugai: F. Bacevičius — pirm., 
R. Meškauskas — pirm, pageli)., 
vietoj J. Rūtos, Ig. Žilinskas — 
nut. rast, vietoj K. Demerecko,' Hospital 
F. Mikliunas — fin. rast., Frank 
Mėdelinskas — kasierius; kontr. 
rast. — Ant. Stankevičius, ka
sos globėjai — 1 
Ant. Margeviče 
Biekiusko. maršalkos — 
sevičius ir Fr. Margevičius.

Ig. Žilinskas, rašt.

šešiems menesiams. ' Bet nuta
rimų sekretorius praneša, kad

Tiki- išmesti jie negalį, ba, girdi, ką

Step. Mažeika ir Chicagos lietuvių parengimuo- 
* vietinį Leono se. * Tikimasi, kad p-lė Janu- 
alkos — V. Bal- laite pasveikusi vėl darbuosis 

visuomenės darbe. Laukiam ją 
greitai pasveikstant.

aš parašau j “Tėvynę” apie 
Barniškį, tai ne talpina, o tal
pina tiktai pranešimą apie su-, 
sirinkimą, o ką jisai parašo, tai■ 
tilpsta viskas.

Pasilieka sumanymas atimti I 
balsą šešiems mėnesiams. Bal-1 
suojama. Devyni balsai už tai, > 
kad atimti, o kiti nebalsuoja, Į 
ba jau nariai senai pradėjo eiti 

i laukan. Pirmininkas skelbia, kad 
viskas priimta vienu balsu.

REAL ESTATE
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmcntinio namo.

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

Phone Republic 7869

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

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

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co.

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

Nauja SLA. kuopa 
So. Englewoode

Burnside
Bolševiku diktatūra

MES mokame $1 už jūsų seną A.C. 
tube f mainus ant naujo A.C. tubo. l 
Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St. j 
kamb. 30, 1 klešos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas.' šauk Webstei 
7339.

$3,000 CASH nupirks gražų 1’6 
augšto murini namą, 5-4 kamarių, 
karštų vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas, gatvė ir elė ištaisytos. Kai
na $13,000. Haave, 2346 N. Cicero 
Avė., Tel. Berkshire 7900.

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St 

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Personai*
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU savo brolio Ignaco 
Gunčio, paeina iš Gruzdžių parapijos. 
Staniui)ų kaimo. Aš esmi ligoninėj 
trečias mėnuo, prašau brolio atsi
šaukti. V.* Guntis, Immigrant Aid, 
445 Society \Vinnipeg, Man., Canada

$50.00 PRISKAITOM
Už jūsų seną Radio ar Phonografą. 
perpildyti modeliai sekančių radios 
Atvvater Kent, Bosch, Majestic. 
Sparton, R. C. A. Balansas tik pini
gais.

Atdara ularninkais, ketvergais ir 
subatomis vakarais.

Atsinešk ši garsinimų, bus 
$5.00 dougiau.

REICHARDTS,
6421 So. Halsted St.

FLATŲ budinkai, tuščia žemė, 
bungalows, faimos apdirbtos — ak
rais parsiduoda arba išmainom.

WALTER J. PAUL, 
3236 W. 55th St., Republic 4170 
Lietuvių nejudinamos nuos. agentūra

PARDUOSIU pigiai murinę 5 
kamb. modernišką bungalovv, furna- 
su, šildoma, gatvė ištaisyta $5,800, 
lengvais išmokėjimais, pamatyk na
rni, 3510 W. 38 PI. tel. Belmont 2738

vertas■

Chicagos lietuviams turime 
gerą^ naujieną. So. Englewood, 
nors nelabai skaitlinga, bet už' 
tai stipri lietuvių dvasioje ko
lonija, turės nuosavą Susivie
nijimo Lietuvių Amerikos kuo
pą.

Pereitą šeštadienį sausio 12 
d. vietos veikėjai turėjo susi
rinkimą p. Petroko svetainėj, 
kuriame išpildė aplikacijas įsto
ti į SLA. ir išrinko laikiną val
dybą. Valdybos sąstatas yra 
sekantis: Pirm. C. A. Gaubia, 
gabus muzikos mokytojas; 
vice-pirm. J. Cinikas — uolus 
darbuotojas; sekretorius p-lė 
U. Barzdytė, vos patekus į su
augusių skyrių; ižd. V. Mika- 
lunas, žinomas vietos biznie
rius; organ. p. P. Drasutienė 
— nuoširdi veikėja; maršalka 
St. Barzda, kurs darbe neuž-i 
sileidžia niekam; koresp. M.! 
Va i dyla.

Viršminėti asmenys yra pil-; 
nai atsakantys toms vietoms,' 
kurioms tapo išrinkti. Jų su
tvertoji kuopa galės plėtotis iri 
atlikti gerus darbus vietos lie- 
tuviams ir visam SLA.

ši kuopa bus jaunesnioji se
sutė SLA. 36 kp., kuri globo
ja čia gyvuojančią vaikučių'! 
draugijėlę.

SEKANTIS SUSIRINKIMAS

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 63-čios kuopos susirinki- 

i mas Įvyko sausio 3 dieną. Tai 
buvo metinis susirinkiiflas, bet 
narių atsilankė tik apie 30 ypa
tų. Iš jų kuone visi bolševikai.

Susirinkimą atidarius, skaity
ta tariniai pereito susirinkimo. 
Pirmininkas A. Macukevičius, 
užleisdamas tą vietą naujam, 
pasakė pamokslų iš savo devy
nių metų pirmininkavimo. Gir
di, per tą laiką jisai gavęs šešis 
naujus narius.

Naujas pirmininkas pareiškė, 
kad jisai neįeisiąs daryti susi
rinkimuose ypatišku užmetineji- 
mų ir Įeisiąs kalbėti tiktai Su
sivienijimo reikaluose. Įsimaišė 
finansų sekretorius P. Pivoru- 
nas su klausimu, ar yra užra
šytas protokole prieš-metinio 
susirinkimo tarimas, kad miru- 
siems kuopos ntii-iams l»utų per
kami vainikai. Nutarimų sek- 
retorius, J. Levuliutė, varto 
knygas taip ir šiaip ir sako, 
kad nėra. P. Pivorunas paskel
bia, kad tokis tarimas esąs ne
legalia pagal konstituciją. Pra
sideda argumeątai. Pagalios nu
tarimų sekretorius sako, kad tie 
ginčai yra tik ypatiški reikalai. 
Protokolas priimama su patai
symu. Vainikų klausimas pa
liktas prie kitų reikalų.

Laiškas iš Centro jaunuolių 
organizavimo reikalu. Vieną or-

I MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 

i darbus: 24 mėnosiai išmokėjimui 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

Lošt and Found
Rasta Pamesta

su-
pa-

------------------------------ - -------------į---------------------------

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnlsai, grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victorv 9634

PAJIEŠKAU šunies Spits Dog, 
prapuolė sausio 11 d., balto plauko, 
turėjo rudą špatą ant nugaros ir ant 
ausies. Gal kur randas priklidęs, ma
lonėkit pranešti. telefonu arba atves
kit. Kas suras gaus $7.00.

J. JOKUBAUSKIS 
4429 So. Tai man Avė.

Tel. Lafayette 298G

RADIO aptarnavimas $2; pataisy-į 
inas garantuojamas.

Northwest Town Radio 
3812’/2 W. North Avė. 
Tcfiephone Capitol 1361

Nesirūpink nė vienos 
minutės apie 

influenzą
Daugelis žmonių iki susirgimo 

sirupina delei to, kad jie turi
prasta šaltį, galvos skaudėjimą, strė
nų skaudėjimą ar šiaip nesmagiai 
jaučiasi 
ta. E_____
mų būna, kad jūsų viduriai, 
ir kepenys yra pakrikę.

Taip kaip surūdijusi mašina, i 
užsigrudęs laikrodis, kuris atsisako . 
eiti ir rodyti teisingą laiką, taip ir t

<« , 10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ
;„.i, o priežasties to nesupran- i CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- 
Deviniuose iš dešimties atsitiki-; tai taisome stogus visokios rųšies, 
būna, kad iusų viduriai, inkstai i Dile kada ir bile kur. Dykai apskait- 

I davimas. Mes atliekame geriausj 
ar laibą mieste. Kcdzie 5111.

v z x . __ SUTAISOM ir sujungiam gaso pe-jusų užsikimšusi mašina įja p. la o ^us taipgi apartmentinių budinki; ka- 
jus liguistą. Natures L ar tilus, fornisus, pečius mieste arba
švelniai veikia ant kepenų ir pa- orjemjes£iuosef visi išpildomi tuoj, 
gelbsti inkstams atlikti teikahngą §auk H Gadeke> Kedzie 1393. 
filtravimo procesą; tuo pačiu laiku i 
reguliuoja vidurius, 1 
skilvi, *daip kad jus gaunat pilną 
naudą iš justi suvalgyto maisto. Kai I 
Zai lieka atsiekta, tai jūsų kraujas,;

■kuris yra gyvybė jūsų kūno, lieka 
riebus ir tvras.

Tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie 
kenčia nuo viduriu pakrikimo, galvos j 
skaudėjimo, reumatizmo ir abelno, 
nuovargio, gali susilaukti greitos pa- 
gelbos, jei jie pabandys Nature’s 
Lawlax, mokslini liuosuojantį toniką. 
Tik kelios dozos parodys naudingu
mą šių pilkių vaistų.

Kodėl jus nepasakote sau: jei ga
lima padaryti, kad aš geriau miego
čiau, geriau ■ išrodyčiau ir geriau 
jaučiuos, tai afi noriu anie tai žinoti. 

Mes nuoflirdžiai kviečiame jv.s pa
bandyti Nature’s Lawlnx su musy as- ’ 

menine varanti ja. Gaukit tikrą
Nature’s Lawlax 25 ir 50 centų’ mė- i 
linose dėžutėse iš jūsų artimiausio 
aptiekininko.

liguistą. Nature’s Lawlax/, 
veikia ant kepenų ir pa- 

atlikti reikalingą 
i . 

, tuo sutvarkant į 
‘ s gaunat pilna KIETO MEDŽIO PADLAGOS

Panaujinkite jūsų senas nunešio 
tas padlagas su naujoms padlagoms. 
Su mažiau negu kaštuoja naujos kar- 
petos. Apskaitliavimas veltui.

REX CONSTRUCTION CO. 
1G08 W. 35th St., 

Lafayette 7150

Financial
Finansai-Paskolos

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų niSnosiniti ISmokejimų. 
PETHZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Help Wanted—Malė
Darbininkų Keikia

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes sutaisysime jūsų 

Radio jūsų namuose, kada tik norė
site per fabriko inžinierius, su fab
riko garantija.

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.0O<
Tel. Hyde P.-yrk 8296

2 FLATAI
6806 So. Rockwell St., arti lietu

vių bažnyčios, ligoninės, krautuvių, 
bulvarų, parkų, toks pat budinkas 
nori $2,000 toj apielinkėj. Di- 
dyausias bargenas — nebus ilgai 
pgus — 5 po 5 kambarius, visi 
aržuoio užbaigimai, kieto medžio 
padlagos, garų apšildomas, 30 pė- 

*1 dų lotais gatvė ištaisyta, 3 metų 
senumo, savininkas turi parduot. 
Pirk dabar, jus galėsite parduot su 
pelnu pavasario laiku.

i M R. SORENSON, 3211 W. 63rd St.

PARDUOSIU arba mainysiu biz
nio narna, kampas, Storas ir 5 kam
bariai; imsiu bunga]ow, 2 ar 3 
fintus, lotus, cottage ar automobi
lį. 3432 So. Morgan St.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Mrchigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliukai. (

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų luos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo'ip iš ry
to iki 4 vai. po pietų. N.

Chevrolet Vertelgai 
Susivienijimas 

Gosaard Bu ii d i n g;
Room 301

Rush and Ohio Sts.

VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio už 
$89 pridedant A.C. Tūbas lir kalbėtuva 
demonstravimas dovanai.? Už pinigus 
arba ant išmokėjimo. Duodama gera 
kaina ant jus seno seto. Phantom Radio 
Mfg. Co. 6140 Cottage Grove Avė. 
Tel. Mjdvvay 6312.

NAUJI METAI, NAU
JI BARGENAI

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

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

Matykit
“NAUJIENOSE.”

GARSUS radium mine run anglys, 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50; 
labai mažai dulkjų; lump, nut ir 
eggs pristatomi už $7.50.

Tel. Boulevard 1036

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saliunas visas arba 
pusė, iš priežasties kito biznio, 4548 
VVentvvorth Avė.

Antras iš eilės organizuoja- ganizatoriy perstatė— moteriš- 
mos kuopos mitingas įvyks kę. Bet ši neapsiėmė. Kiti bu- 
ketverge, Sausio-Jan. 17, 8 vai. vo ne “košer”, i* paliko sena- 

8462 jam organizatoriui darbą neap- 
Visi kurie no- kalbėję reikalo.

Skaitoma laiškas iš raudonųjų 
informacijų prašomi ateiti. Mes fašistų tarybos. Na, ir prasii-

vak., p. Petroko svet
Vincennes Avė. r"
retų įstoti į SLA. arba gauti
• n •• — I

tikimės, kad didžiuma šios ko-

sivienijimą^ yra geriausias /lie
tuvių draugas, o apdraudos ir 
pašalpos ligoje mokesnys Čia 
yra žemesni už amerikonų pa
našias įstaigas. — V.

dėjo spyčiai, kad jie ne rusai, 
ale lietuviai. Balsuojama: 18 
už, o 9 prieš. Ir naujas pirmi
ninkas vare agitaciją už Rusijos 
lietuvius. Paklausta, ar busiąs 
šis tarimas legališkas. Duota 
atsakymas, kad taip.

Pilna Fizinė ir Ana
litinė Egpaminacija
Atidengia paslėptas priežas

tis ligų ir skausmų
Nuo ko paeina skausmai?
Kodėl jus visuomet esat pa

vargę ? <’
Kas priverčia jus visuomet

jaustis atbukusių?
Kodėl jus vistiomet jaučiatės 

pavargę ?
Kodėl jus esate nervuoti?
Dr. Singley suras jūsų nega- 

liavimus. Jus negalite būti lai
mingi be sveikatos. Nėgi jus ne
galite apleisti savo sveikatą.

Tegul Dr. Singley patars jums; 
jis specialiavosi šiame darbe per 
40 metų.

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard

S'uite 1615, 
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2¥j nuošimčio ir lengvais’ išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam' i 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199»»•

ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso aflt 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas,

HELBERG BROS.
Room 607

192 N, Clark St.

REIKALINGI VYRAI IR MO
TERYS dirbti liuosu laiku; pa
tyrimas nereikalingas, mes iš
mokysime. Geras uždarbis. At- 
sišaukit nuo 4 iki 6 vai. vakare.

Mr. M. B. Rosner
New Kennedy Furniture Co.

4705 S. Ashland Avė.

REIKIA opratorių patyrusių prie 
dresių, Lipson Bros., 325 W. Adams 
Street.

Furniture & Fixtures
Rakrfndai-Itaisai

TURIU parduot tuojaus savo la
bai gražius 5 ktmbarių rakandus, 
kaip nauji, turiu išvažiuot iš Chica
gos, parduosiu ir atskirus šmotus. 
Parduosiu labai pigiai. 2807 North 
Kcdzie Avė.

PARSIDUODA medinė lova pilnos 
mieros ir dreseris 48 inčių, mažai 
vartota. Kaina $150, atiduosiu už 
$50. Kam reikalinga, nesigailėsite 
matę. 3531 W. 61 St.

PARSIDUODA garažas už 
cash arba į mainus į mažą na
mą. Garažas talpina 125 karus. 
Vienas blokas nuo White City.

CALUMET GARAGE 
6139 S. Calumet Avė.

PARDUODU arba mainau 100 
karų garadžių ant lotų, namo, 
arba farmos, garadžius randasi 
laibai geroj vietoj, labai pigiai.

Atsišaukite

IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus na
mas, po 6 ir 6 kambarius, su 2-jų 
karų garažu, parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant hučernės ar groser- 
učs, namas randasi Brighton Parke.

IŠSIMAINO 2-jų flatų namas po 
t ir 5 kambarius, su garažu, namo 
kaina $5500; mainysiu ant automo
bilio ar lotų, nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO apinaujis 6-šių flatų 
nuro namas po 4 kambarius; na
mo kaina $17,500 už cash, arba mai
nysiu ant bizniavo namo su bizniu. 
Namas gali būt Gary, Ind., arba ki
tuose miestuose, arba farmos, ne
paisant valstijos.

IŠSIMAINO puikus bizniavas mu- 
•’o namas ant Archer Avė. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 2-jų 
flatų namo ar bungalow, nepaisant 
apielinkės.

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas, 4 fintai ir štoras, 2-jų karų 
puikus garažas, karštu vandeniu 
ii klonins. namo kaina $27,000, mai
nysiu ant privatiSko namo, nuo "2-jų 
fialų iki 18 flatų, kas turit tokį na
mą, atsišaukit greitai. Namas ran
dasi ant Archer Avė., netoli teatro.

IŠSIMAINO kampinis bizniavas 
muro namas, 2 štorai ir 7 flatai, 
2-jų karų garažas ir extra lotas; na-, 
uio kaina $55,000, už cash arba mai
nysiu ant didelio namo, farmos, 
dry goods štoro, hardvvare storo, 
furniture štoro, garažų priimsiu 
kaipo pirmą jmokėjimą.

IŠSIMAINO puikus kampiniai lo
tai ant Archer Avė., tinkami dėl 
gasolino stoties arba roadhauscs, 
mainysiu ant didelio namo ar bun- 
•alow. Su viršminėtais bargenais 

atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Wm. GRITENAS 
3241 So. Halsted St.

Victory 5065

MARŲUETTE RI)., 751-53 W. — 
Moderniškas 4 flatų, 2 po 6 kamba
rius, 2 po 7 kambarius, $17,000, 
-mokėti $2000. 1-inas morgičius 
'58750. šauk savininką Normai 5530.

PARSIDUODA electric shoe repair 
shop, taipgi shoe shine parlor ir vi
si kiti rakandai, už $225. Atsišaukite 
greitai, 554 W. 81 St.

PARpAVIMUI bučernė be namo, 
senas biznis, gera vieta, 4319’6 
Archer Avė.

BARGENAI — pardavimui arba iš
mainyt transferavo kampo didelis 

■ Jtoras ir 6 flatai; priimsiu bile ką už 
| mano verčią, morgičio $7500, kaina 

$28,500. Taingi biznio lotai parda
vimui ar mainymui. Dabar laikas 
)irkti ir nadarvti pinigų.

WALTER J. PAUL 
3236 W. 55th SI., 
Tel. Republic 4170




