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Taikos pakto vykdymas pasi
rašytas Maskvoj be Lietuvos
Paskutinę valandą Voldemaro valdžia at

sisakė dalyvauti bendrame pakto pasi
rašyme1 su Lenkija, Latvija, Estija ir 
Rumanija

MASKVA, vas. 10. — Sovie- lyvauti amžinos taikos įgyven
tų Rusija ir keturios jos kaimy- dinimo protokolo pasirašyme 
nų valstybės Lenkija, Latvi- Maskvoj, paskutinę valandą su- 
ja, Estija ir Rumanija — va- silaikė. 
kar vakani pasirašė protokolą, 
kuriuo Kelloggo-Briando karų 
atsižadėjimo paktas tampa tuc- 
jaus tarp tų kraštų įgyvendina
mas.

l aikos protokolą pasirašė; i 
Sovietų Rusijos vardu Mak
sim Litvinov, užsienio reikalų j 
komisaro pavaduotojas; Lenki- j 
jos ministeris Palėk; Latvi-,
jos ministeris Osols; Estijos i 
— ministeris Belyama, ir Ru- j 
manijos — minisUris Lenkijai 
Devilla.

Pasirašymo ceremonija įvyko ■ 
sovietu užsienio reikalų ministe- i. . .. - - ‘ r,... . .. . i . , -kvietimą priėmė, pritraukus darrijoje, daugeliui diplomatų, už-i ‘
sienio ministeri jos valdininkų Įsavo talkininkes Rumanija, 
ir laikraščių korespondentų da

Iš pradžių, mat, sovietų komi
saras Litvino v Laivo pakvietęs 
taikos protokolą su Sovietų Ru
sija pasirašyti (ik Lietuvą ii 
Lenkiją. Lietuvos ministeris 
pirmininkas Voldemaras pakvie
timą tuojau priėmė, manyda
mas, kad Lenkija veikiausia at
sisakys. Jis įtarė maršalą Pil
sudskį, kad tasis tik laukiąs pa
togaus momento savam Vilniaus 

: užgrobimo pustui baigti 
(aneksuoti visą Lietuvą.

Lenkija tačiau sovietų
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Chicagos stadiumas, kuris bus užbaigtas apie kovo pradžią. Sakoma, kad busiąs 
komplikuotas stadiumas Amerikoj

Lietuva atsisakė dalyvaut 
pasirašyme

RYGA, vas. 10. — Lietuva
kuri buvo sutikus bendrai da-

! savo talkininkes 
Latviją ir Estiją.

Nepatenkintas Latvijos ir Es- i 
tijos susidėjimu su 
Voldemaras pagaliau 
dalyvauti bendrame 
pasirašyme. x

Lenkija

' Deportuos 1000 atei- le«Lo Baltijos juroj 
viu laikomų Illinois įsalusĮUjaivu 

kalėjimuose , clr nsos pa siųstas aeroplanas

protokole

Los Angeles proku
roras kaltas dėl 

kyšių ėmimo

Riaušės Bombėjuje! LIETUVOS ŽINIOS
Nuteista 10 asmenų, 

kaltinamų dėl ko* 
munizmo

Kautynėse tarp indusų ir mu
sulmonų 100 žmonių 
tų, 500 sužeistų

užmuš*.

vas. 10. 
prasidė-

PANEVeŽYS. Sausio 1. d. 
kariuomenės teismo išvažiuoja
moji sesija Panevėžy nagrinėjo

BOMBeJUS, Indija, 
i — Prieš kelias dienas 
; j ilsios" kruvinos kautynės tarp 
indusų ir musulmonų ligšiol vis didelę bylą. Byla baigėsi sausio 
nesiliauja, nežiurint policijos ir 9 d. Kaltinamieji Jofe, Gearitė, 
kareivių pastangų neramumus Gurskis- ir Dambrauskas nuteis- 
n urnai sinti.

Vakar policija vėl buvo pri- jimo, Birgeris 
versta šauti Į smarkaujančias Juncevičius 
gatvėse riaušininkų minias, ir feris — 2 m. 2 mėn 
trisdešimt asmenų buvo nukau- Leika— 
ti. dinskis

IJgšiol per tuos įnirtusių in- • kalėjimo, 
dusų ir musulmonų neramumus komunizmu- 
buvo jau arti šimto žmonių už- - ------------
mušta ir daugiau kaip 5oo su- Vis tik nepraranda vil

ties sulaukti geres
nių laikų

ti po 4 m. sunkiųjų darbų kalė- 
2 m. 8 mėn., 

2 m. 3 mėn., Šol- 
Bernotas, 

Pileika Vincas, Boro- 
po 3 mėn. s. darbų 

Visi buvo kaltinami

žeista.

Trys angliakasiai žu 
vo kasyklose

B()WER, \V. vas.

ZIZONIAI, Biržų apskr. — 
Ners gyvenimo sąlygos nepa
prastai pablogėjo, trūksta pini
gų ir maisto, bet žmonės nenu
stoja vilties sulaukti geresnių 
laikų. Daug atsisako nuo bur
žuazinių laikraščių ir užsisako 
“Socialdemokratą.” Kunigui ka
lėdojant kai kas užsikišo net du
ris.

10. - 
Coke 

kasyklose 
No. 5. vakar Įvyko sprogimas, 
kurio trys darbininkai buvo, 
tur but užmušti, 
nepavyko surasti.

Dvidešimt penki 
kasiai; dirbę toliau 
mo vietos, sugebėjo pabėgti.

labiausia ^est Virginia Coal and

I Paryžiuje prasideda 
reparacijų ekspertų 

konferencija

kompanijos Bovver

Jų iki šiol

kiti angį i a- 
nuo spre’i-

Visur tos pačios darbi - 
bininkams bėdosNikaraguoj paskelb 

ta karo padėtis
SPRINGFIELD, III., vas. 10-* laivų, radic pranešė apie paste- 
Visuonienės gerovės direkto-1 bėtų laivų pozicijas.

rius Rodney H. Brandon paskel-1 Du vokiečių karo laivai, 
bė, kad jo departamento pirim-I Schleswig-Hois|ejn ir Elsas, lau- 

tuojail bus pradėti ižo dabar Lėtus įšalusiems lai- 
' ' 1... ------ ..-X.- 1--- A sU_

tu tarimu 1 
deportuot visi svetimšaliai, ku- vams išvaduoti arto bent 

Į rie dėl Įvairių nusikaltimų yra teikti jiems maisto.
uždaryti baudžiamose Illinois I Daug Įšalusių laivų neturi 
valstijos įstaigose (kalėjimui)- įdi-o, dėl to apie savo likimą nie 
sr) ir visi laikomi valstijos js- ko negali pranešti.
taigose pamišėliams.

Brandono apskaičiavimu, bau-) 
būrį buvusių džiamuose Illinois valstijos ka- 

philadelphiečių, kurie, sako, iš- Įėjimuose dabar esą apie 1,000 
vyko iš Jungtinių Valstybių i svetimšalių nusikaltėlių, kurių 
Angliją 1920 metais, norėdami kiekvienas išlaikyti valstijai pa- 
ten |>atgpti Britų piliečiais, bei rcinąs $1 dienai.

j Svetimšaliai, nuteisti kalėji-

Sovietai areštavo 
Minske Amerikos 

rusų grupę
MINSKAS, vas. 10. — Mins

ko apygardoj slaptoji sovietų 
policija suėmė

Buvęs di s t rikto prokuroras 
Asą Keyes, kuris per 25 metus 
būdamas asistentu ir vyriau
siuoju Los Angeles prokuroru 
šimtus asmenų pasiuntė Į San 
Quentin bastiliją, dabar pats tu- , , . __
rėš ten keliauti kartu su dviem paskui slaptu bildu įsigavo i 
kitais savo draugais, Ben Get Rusiją. mui už kriminalinius nusikal-
zoffu ir Ed. Rozenbergu. , Visi jie esą rusų kilties. Su- tinius, nebusią deportuojami.

Visi jie buvo kaltinami dėl imtieji kaltinami dėl antinovie- kol jie neatliksią minimam teis- 
konspiraci jos ir papirkimų, ii tinės propagandos tarp baltaru-1 mo paskirtos jktms kalėjimo bau į 
prisaikintųjų posedininkų teis
mas rado juos kaltus. Bausmė 
jiems bus paskirta šį pirmadie
nį (šiandie).

Tardant bylą buvo parodyta 
kad Asą Keyes, eidamas tarny
bą kaip prokuroras, buvo pa
ėmęs $165,000 kyšių iš įvairių 
piktadarių ir sukčių, kad jie ne-

lai$14,000,000 karo 
vams modernizuoti

WASHINCTONAS, vas. 10. 
— Senatas vakar priėmė atsto
vų buto bilių, kuriuo vyriausy
bė autorizuojama išleisti 14 mi- 
lionų dolerių karo laivams 
Pennsylvania ir Arizona moder
nizuoti.

Bilius pasiųstas prezidentui 
Coolidge’ui pasirašyti.

*ORHS:

PARYŽIUS, vas. 10. 
ryžiujė jau susirinko linansi-1 
niai Franci jos, Anglijos, Vokie
tijos, Italijos, Belgijos ir Japo
nijos ekspertai I)awes*o planui 
peržiurti ir galutinai nustaty-I puskelbė karo padėti keturios? nutlais

SUBAČIUS, Panevėžio ap. — 
Dabartiniu laiku musų apylin
kėje darbininkai atsidiuė labai 
stinkFlį padėty. Nors ir kitais 

‘ i darbininkams neteko 
ti, kiek ir kaip Vokietija turės 1 įjaurf.s pyovihcijose. džiaugtis, bet dabuitiniu laiku
sumokėti reparacijų. kitoks žingsnis padaryta tik- bado šmėkla tenka kovoti.

Ekspertų konferencijoje ne-ls|u išnaikinti neramių elemen- Nl,() l)at rudens, kai užsibaigė 
cfieialiais Jungtinių Valstybių i tų bandas, užpuldinėjančias to- griovių kasimas, jokio darbo

1 delegatais yra Lankininkas J. sc provincijose kavos plantac - negalima gauti. Buvo kalbama,
Dnvvlino (mm Kimi iv pierPoinl Moigim ir Owen »■ jas ir terorizuojančius gyvento- !<«<l Paulės kirsti mišką Suba-
1/viyUvb IMU P fllllŲ iriYoung. Įjlls čiaus girinkijoj, bet darbo tega-

i vi ]• Konferencija oficialiai prasi-;___________ ‘ vo tik apie 20 žmonių trims ke-
JaPOIlŲ UZKHUVO dės pirmadienį ir tęsis, tur but, turioms dienoms.

* i • Ju URiyvIU ZiIlIUIlcl IIUBIZiU"

MA N A(HA, N i karagua, 
10.

vas
vakaraguos kongreso

ra-

Japonai nenori atlyginti Kinams [ 
nuostolių ryšy su Tsinano ‘

inti<knlM Sukilimas Hondurase
smės. Atlikę bausmę, jie tuo- Tsinano incidentu likvidavimo 
jau busią atiduoti į Jungtinių ir Japonų kariuomenės ištrau-Į 

(Valstybių imigracijos vyriausy- kimo i.š(šantungo provincijos* 
bes rankas išsiųsti j kraštus, iš;vėl užkliuvo.

Netoli kur jie atvykę.

šANOHiAJL’iS', Kinai, vas. 10. —---------
Kinų Japonų derybos dvi Susisiekimas suspenduotas;

kautynės tarp kariuomenės 
ir sukilėlių

kurie

šių.
Suimtieji esą rusų baptistai i 

Philadelphijcs
MASKVA, vas. 10. •— 

nuo Minsko tapo suimta 
ja Amerikos baptistų,
laikraščio Tmd pranešimu, yra I 
kaltinami dėl kontrrevoliucinių 
darbų.

Sako, kad jie buvę vieno baj> 
tistų instituto Philadelphijoj e 
nariai. 1920 metais jie palikę 
Ameriką ir slaptais keliais at- j 
vykę į Baltarusius, kur įsteigę 
savo koloniją.

Kitąkart Philadelphijoj laikę 
biblijos mokyklą

PHILADELRHIA, Pa., 
10. — Telegramų minima 
rikiečių grupė, kuri tapus
tuota Minsko apygardoj, tur but 
yra ta pati rusų grupė, kuri 
kitąkart laikė Philadelphijoj ru
sų biblijos mokyklą. Tos mo
kyklos vedėjas, Wm. Felter, ir 
keletas jo mokinių prieš arti de
šimt metų išvyko į Rusiją, bet 
sovietų valdžia buvo atsisukus 
juos įsileisti.

Sovietų Rusijoj bus 
įvestos kortos duo

nai gauti
Iz ves ti

so v i etų organas, 
sto- 
bus

MASKVA, vas. 10. 
ja, oficiali* 
praneša, kad, dėl maisto 
kos, netrukus Maskvoje 
įvestos duonos kortos.

dė šokus iš 15-to 
aukšto

NEW YORKAS, vas. 10. — 
Šokus pro langą iš 15-to apart- 
mentų trobesio aukšto, užsimu
šė Mrs. Antbony H. G. Fokker 

i žinomo aeroplanų dirbėjo žmo- 
I na. Nusižudymo priežastis

Mišios už laikraščio 
skaitytojų dūšias

nv-
SAN SALVADORAS, vas. 10- žinoma.

ITUVIU) iuill-uuieuiu SCSI !   * 1MUC9I11UU, |/V1 O1V11U ____ .. ........ _ .. .

abidvi šalys buvo sutarusios, iš Honduraso, sako, kad visoks APVIRTI!^
kad ryšy su Tsinano incidentu privatinis susisiekimas tame AUTUI APVIRTUS

Praeito antradienio sesijoje'— Pranešimai, gauti per sieną

vas. 
ame- 
a res

Scrantono angliakasiai 
aukojo $12,000 Velžių 

angliakasiams

vieni antriems sumokės n uosto-1 krašte tapęs suspenduotas dėl BtELLVdlJLE, III., vas. 10. 
liūs, bet kai Kinų ir Japonų at- kilusių ten nelaimimų. automobiliui paslydus ir ap-
stevai vakar vėl susirinko su- ' Bandymai susisiekti telegra- sjverlus gatvės užsisukime, už
tarimui pasirašyti. Japonų mi-, fu su Įvairiomis vietomis Hon- sirnu,^ važiavusieji juo Tim 
nisteris Kinams, Kenkiči Josi- durase nepavyko. i Lavvler ir A. Ruff.
zava, eidamas instrukcijomis iš' Pranešimai iš sienos taipjau , —r 
Tokio, klausimą iš naujo pake-! sako, kad susikirtime su val-lff^ 
lė, proponuodamas, kad nuo- džie® kariuomene buvęs užmuš-1 
stolių mokėjimo abidvi šalys at- tas sukilėlių vadas Felipe Boan.!
s i žadėtų. _

Kinų delegatai nesutiko, nu
rodydami, kad Tsinano inciden- Anglijos karalius sveik- 
te buvo užmušta daugiau kaip sįa« perkeltas j pajurj 
5,000 kinų ir sunaikinta milio- 
uai dolerių vertės turto. Kinai BONGOR, Anglija, vas. 10.-. 
reikalauja, kad tuos nuostolius j Anseli j os karalius Jurgis, kuris

I ilgą laiką sunkiai sirgo, dabar' 
jau tiek sustiprėjo, kad iš Lon-1 
dono Buckinglhamo rūmų tapo 

i perkeltas į €raigtwell namus, 
pajūry, 70 mylių nuo Londono.

TELŠIAI. — čia eina katali
kų laikraštukas “Žemiačių prie- 
telis,” kuriam su “Žemaičiu’ 
sunku konkuruoti. Kadangi Že
maitijoj dievotų žmonių yra, tai 
“Žtni. priet.” redaktorius kun. 
Maželis- sugalvojo tokį būdą 
gaudyti skaitytojus — laiko už 
“įPrieteliaus” skaitytojus, ben
dradarbius ir rinkėjus mišias. 
Geras išrokavimas: sumoka pi- 
niigus už prenumeratą, o už tai 
gauna ir laikraštį ir dūšios iš
ganymą.

Japonai atlygintų.

Vilkai surijo kunigą 
tris kaimiečius

Chicagai ir apielinkei federa- -----------------
linis oro biuras šiai dienai pra- gmarkųs vėjai išgelbė 
našauja:

Gali but sniego; truputį šil
čiau; vidutiniai vakarų ir pietų 
vakarų vėjai.
Vakar temperatūros buvo vi

dutiniškai 12° F.
Šiandie saulė teka 6:53, lei

džiasi 0:16. Mtfniro IridŽiaiM 
vakaro.

jo Palestiną nuo skėrių
JERiUZOLBMAS, Palesti n a, 

vas. 10—'Milžiniški skėrių (Są
rančių) būriai, kurie buvo Už
plūdę Paeisimą, naikindami lau
kus ir daržus, užėjus smarkiems 
v6,|bms lapo i&ittfti f ryfų tyru
lius.

LONDONAS, vas. 10. Vel-| 
šių kilties Amerikos angliaka
siai, dirbantieji Scrantono, Pa., j 
apygardos kasyklose, atsiuntė 
Velšių anglies kasyklų bedar
biams sušelpti 12,000 dolerių. ; VIENA, Austrija, vas. 10. — 

----- Telegrama iš Sofijos praneša, 
Jugoslavija amnestuo-: kad bulgarų Dobružoj vilkai su- 

ia vi aus nnlitinilia vientf kunigą ir tris kiti-
miečius. >

Spaudos pranešimais, per pas
taras dvi savaites vilkai Jugo
slavijoj, Bulgarijoj ir Rumani- 
joj sudraskė ir išriją visą de* 
vynis Žmones.

balčiai vis peątifeidžią. BuJ&ar 
rijoj kai kuria* vietv&e speigui 
siekia laipsniu žemiau xero.

ja visus politinius

Obregono užmušėjas 
Torai sušaudytas

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

Suteikia jums sekamą patarnavimą:
Pasiunčia pinigus Lietuvon telegramų ir 
pašto perlaidomis;
Pasiunčia
Parduoda
tuvos;
Parūpina 
jan tiems;
^Padaro įgaliojimus dėl pervedimo ir ieško
jimo turto Lietuvoje.

pinigus į visas pasaulio dalis; 
laivakortes j Lietuvą ar iš Lie-

ir sutvarko dokumentus kėliau-

BELiGRADAS, Jugosl a v i j a, 
vas. 10. Karalius Aleksandras 
vakar pasirašė amnestijos dek
retą, kuriuo paleidžiami iš ka
lėjimų visi politiniai kaliniai, 
suimti prieš sausio 6 dieną, tai 
yra dar prieš (likta fciroK 
girną.

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
10. — “škaplierninkas” Jose de 
Leon Torai, fanatikas, kuris 
praeito liepos mėnesio 17 dierųi 
nužudė išrinktą Meksikos pre
zidentą, Aivaro Obregoną, ir dėl 
to buvo pasmerktas mirties 
bausmei, vakąi’ baudžiama
jame kalėjime sušaudytas.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III



Pirmadienis, vas. 11, 1929

KORESPONDEN d JOS Į

Detroit, Mich.
Sekmadieny, sausio 27 d., 

Lietuvių svetainėj, buvo tikrai 
įdomus dainų vakaras, kurį su
rengė art. J. Olšausko ir Vyčių 
choras, J. Olšausko vedamas. O 
jei ką art. Olšauskas surengia, 
tai visuomet palieka gilų įspūdi 
pas detrotiečius, o ir į jo pa
rengimus visuomet daugiau 
žmonių atsilanko.

šį kartą J. Olšauskas daina
vo labai malonias dainas, kurios 
pažadino klausytojų jausmus ir 
priminė tėvynę ir “tėvų užmirš
tus kapus”. Tokių dainų besi
klausant nenoromis nuskrendi 
į savo gimtąją pastogę ir pri
simeni pergyventas ten jaunys
tes dienas.

Antra dainavo p-ia E. Ra
kauskienė iš Chicago. Tai gera 
dainininkė ir jos dainavimas 
kiekvieną patenkino ir jai publi
ka aplodismentų nesigailėjo. Bu
tų labai malonu, kad ji ir tan
kiau Detroitą aplankytų.

Trečia buvo p-lė Skiriate, 
taipjau iš Chicago, pianistė. Tai 
yra gera pianistė ir jos geru

Indiana Harbor, Ind.
Nesenai čia apdegė lietuvių 

bažnyčia. Apsvilo didysis alto
rius ir sudegė Kristaus “kūte
lė”, kurioj gulėjo Kristus su 
Marija, Juozapu, trimis kara
liais, piemenimis, gyvuliais ir 
kitais pabūklais. Gaisras bu
tų padaręs daug didesnių nuo
stolių, bet skubiai atvyko tie 
“bedieviai” ugniagesiai, kurie 
nė kepurės bažnyčioj nenusiima, 
nė prieš altorių nesi klaupia, bet 
pilia vandenį kur papuola, visai 
nepaisydami jokių šventenybių. 
Jie ir užgesino gaisrą pirmiau, 
negu gaisras spėjo išsiplėsti.

—Bažnyčios Patronas.

Windsor, Ontario
Lietuviui J. Vaitkui dirbant 

Forge and Stamping Co. dirb
tuvėse sunkiai supžeista ranka. 
Tapo nugabentas į ligoninę.

Dar vienas įdomus atsitiki
mas. Keletą metų atgal viena 
jauna porelė apsigyveno Wind- 

' sorc, gavo darbą, sutaupė pini-

NAUJIENOS, Chie.-ųni, III

SLA. Jaunoji Birutė, kuri dalyvaus Lietuvos nepriklauso mybės iškilmėse vasario 16 d. Lietuvių Auditorijoj

gas toje pačioje vietoje. Gi ant
radienį, vasario 12 d., Bryn 
Hartnett Boosters duoda šokių 
vakarą McKinley Parke, prie 
Pershing Road ir Western avė. 
blvd. Durys bus atdaros nuo 
7:30 vai. vak. įžanga veltui.

Pilietis.

Sol Eliis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias matcriolan, pigiausios 
Kainos. Greitas patarnavimas. Kra
utas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
TeL Cicero 130

valdymu piano galima buvo tik 
pasigrožėti.

Ketvirtas buvo p. J. Valaitis, 
geriausias Detroito lietuvių dai
nininkas, be kurio negali apsi
eiti nė vienas geresnis parengi
mas.

Labai malonu yra, kad ir ant 
vietos turime keletą gabių dai
nininkų, kurie mus palinksmina 
Keletą metų atgal Detroitas 
dailės sirty buvo gana atsili
kęs, bet susilaukus art. Olšaus
ko viskas atgijo.

—Muzikos Mokinis.

East Chicago, Ind.

Ne perdaug lietuvių čia gyve
na, bet vis kas nors nauja pasi
taiko.

štai sausio 27 d. įvyko ba
lius Lietuvių Moterų Kliubo. 
Teko ir man jame būti ir viską 
matyti ir girdėti. Balius buvo 
linksmas ir publikos buvo gana 
daug. Tai todėl, kad moterys 
karštai dėl baliaus darbavos. 
Keturios moterys su pasišventi
mu rinko apgarsinimus ir nema
žai jų surinko, ypač po “soft 
drinks parlors”, kūne moterims 
greičiau duoda apgarsinimus.

Bet pačiame baliuje buvo ir 
negeistinų dalykų, kurie visiems 
lietuviams sarmatos padarė 
Tai lenkiškos prakalbos. Pačios 
moterys negalėdamos kalbėti, 
pasikvietė tūlą lenką prakalba 
pasakyti. O lenkas vis lenkas 
prie lenkų ir traukia. Pasakt 
savotiškai patriotingą kalbą, ku
rią užbaigė žodžiais: “Polski 
i Litwa ta sama molitva”. Mu 
sų jaunuoliai aukoja savo gy
vastis už Lietuvą kovoje su 
lenkais, o musų moterys kvie 
čiasi lenkus kalbėti. Gaila, kac 
tokį gražų vardą nešioja—Lie 
tuvių Moterų Kliubas. Dar la
biau gaila, kad labiau susipra
tusios, pažangesnes motery: 
duodasi valdyti tokioms lenk 
mergėms, kurios nori sėbrauti 
su lenkais ir kviečia lenkus- 
kalbėti savo parengimuose. Je 
moterys norėjo ką pranešti, a: 
padėkoti publikai už atsilanky
mą, tai tą galėjo pasakyti ang 
liškai, tuomet butų nė vieno ne 
uogavusios.
Jau no sykį tas kliubas šarma 

tą lietuviams padaro. Visos ki
tos draugijos gražiai veikia, tik 
šis kliubas iš jų išsiskiria ii 
kartais pasielgia visai nerimtai.

—Tautietis.

Gerai šoka
—Kai aš su tavim, Onute, šo 

ku, tai, rodos, žemės po kojomis 
nejaučiu.

_Taip. Visai tikiu, nes nuo
lat lipi man ant kojų. 

gų, pirko lotą, pasistatė namu
ką. Del ekonominio išskaitlia- 
vimo priėmė keletą jaunų vyrų 
į liuesus kambarius, žmona 
lieka namuose su jaunais vyrais, 
o vyras eina kasdien dirbtuvėn 
ir ilgas valandas intensyviai 
dirba* vis dėl ekonominio iš- 
skaitiiavimo. Vyras pradeda 
nerimauti, nes mat pagal vys
kupo Valančiaus žodžius: “Jei
gu kambaryje užsidaro jaunas 
vyras ii jauna moteris, tai jie
du poterių nekalba...”—o ką jie
du ten veikia, tai vyskupas ne
pasakė, nes žino, kad mes at
spėsime,—atspėjo ir minimas 
lietuvis. Todėl vieną dieną ap- 
kumščiavo žmoną, bet ji būda
ma sangviniško temperamento 
mažai tereagavus į tai, visai pa
miršo vyro žiaururhą,4o tas vy
ras išvyko atgal į Lietuvą. Ant 
nelaimės atėjo kitas jaunas vy
ras Tada nejuokais vyras 
žmoną pradėjo saugoti nuo sve
timos meilės, nes tikėjo, kad 
gręsia rimtas pavojus. Tuometi 
jis rekomendavo tą vyrą dar
ban ir abudu kartu dirbo. Pa
vojaus nėra, nes jis vambar- 
ninkas sykiu išeina ir sykiu 
pareina; bet vieną vakarą bu
vo daug svečių, gėrė degtinę, j 
alų ir pasakę “sudiev protas” 
pradėjo susimaišyti, tai yra i 
belstis į svetimą širdį ar kar
tais neatsilieps ten meiles at
balsis. Čia netekęs kantrybės 
minimas lietuvis vienam savo 
kambarninkui, kuris arčiausiai 
prislinko prie jo žmonos, tvojo į 
akį kumščia šventvagiškai, nes! 
pagal sporto taisykles reikia ’ 
Saukti dvikovon ir muštis, kiek 
telpa kailiu, o minimas kumšti
ninkas visai iš pasalų pridengė 
juoda dėme akį visai nepraneš- 
Jamas savo aukai, kad tą da-1 
rys. Jus amerikonai žinote, 
kad mes kanadiečiai geriam ne 
jūsiškį munšainą, bet tyrą kaip 
krištolas destiliuotą škatijos 
“vandenį”, kuris ne juokais 
ipsuka galvą ir net inspiruoja’ 
Jirdį veikti svetimos meilės!, 
link. Kumštynes tęsėsi trum
pai, nugalėtoju išėjo šeiminin
kas. Kambarninkas išėjo. Kiek 
palaukus, apkumščiavo žmoną, 
—ir ta išėjo. Čia jau visai iš
gąstis apėmė žmogų. Bet skęs
damas ir šipulio griebiasi. Pra
nešė darbdaviui, kad jo roko-, 
menduotas vyras atėmė iš jo 
Imoną, ir todėl prašo maloniai 
paliusuoti jį iš darbo. Bet darb- 
iavis nepaliuosavo, nes tas vy
ras sakė darbdaviui, kad jis jo
kių meilės ryšių su jo moteria i 
neturys. Pagalios perprašė sa- j 
yo žmoną ir toji sugrįžo, bet į 
vėl ž:'.da pamesti. Moteris, ro
dos, nebloga, turi sūnų ir duk
relę, kalbėdama su manim gai
dai verkė sakydama, kad ją 
skaudžiai apvylė šeimyninis gy
venimas ir sako ieškosianti iŠ* 
eities iš to.—Kanadietis.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

P-nas Vanagaitis su
grįžta Chicagon 

......... .............. . ■ ■ -------------

Vasario 14 dieną laukiama 
sugrįžtant Chiagon p. A. Va
nagaičio. Kovo mėnesį p. Vana
gaitis rengiasi duoti viename 

i miesto teatrų vodevilio progra
mą, sudarytą iš numerių, kokių 
Chicagcs lietuviai iki šiol dar 
nėra matą Ka|bainaą progra
mas manorpa išpildyti, jei ne
klystu, kovo 17Idį

Laiškas ir linkėjimai 
“Naujienoms”

_________
Pp. Kolai, iš Indiana Harbor, 

Ind., rašo M, Jurgelionicnės var
du “Naujienoms” tokį la šką:

“Laiškutį gavau. Ačiū už pa
tarimus ir gražius linkėjimus. 
Betgi truputį užtrukau atsaky
ti, tai meldžiu atleisti.

Mano moteris labai džiaugia
si turėjusi gražią kelionę. Vi
sur buvo gražus patarnavimas.

Taipgi Mrs. Kolas velija daug, 
daug gerų dienų 'lamstai ir vi
sai “Naujienų” bendrovei.

Su gilia pagarba, J. Kolas ir 
Mrs. F. Kolas.”

Laiške kalbama apie kelionę 
iš Lietuvos. iMat, pernai “Na u-

NEPAGAUKITE 
“FLU!”

Sunaikinkit šaltį pirmąją 
dieną

Kiekvienas daktarus, ar BlatigA pasakys 
jums, jei jus sunaikiiiHito Šaltį pirmąjį) 
dienu, jus veikiausi:* nepagausito pinučių 
Uždėjimo, ar inf-lucnzos. Taiifl nolulskito 
Sulėiut tęstis. Su pirmu aukosAjimu, ar 
prlo pirmo ženklo salėto. ar skauditndlos 
gerklės pradėkite su Tarpo ir aunuiklnkt- 
te ialti tuojaus. Tatrimis krutino ar ger
klę su Tarpo palengvini sloguti, paltuo- 
auoju atsikosėjimą. Uinai jus pajusite pagerėjimą.

Apsisaugojimui nuo Ilu. (spauskite bia- 
kuti Turpo i kiekvieni, nasrų kelis sykius 
k dienu ir flu bakterijos mažai ras progos 
įsigyventi, ar susirasti veisimos vietų.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, su
sidedąs iž senovinių torpettno, eamphor ir 
menthol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 
išlavinta slaugė pasakys jums, kad tie 
sudėtiniai jau nuo senui yra pripažinti 
kaipo veiksmingi antiseptikai, taipjau tu
rintys svarbiu ypatybę palengvinti šalčiuose 
ir slėgimo. Turpo kainuoja lifte kiekvienoje 
ap liekoje.

Turpo
. Qjufck, SuM, s«fe Reliof

jienos” patarnavo p. Kolui, kai 
jis važiavo Lietuvon. Tenai, 
Lietuvoje p. Kolas apsivedė, ir 

-dabar laiške minima, kad jo 
žmona atvykusi Amerikon ir tu
rėjusi gražią kelionę.

Linkėtina pp- Kolams daug į 
laimės. Reporteris.

Cicero
Ateinantį antradienį, vasario 

12-tą, Lietuvių Liuosybės sve
tainėje bus susirinkimas vielos 
piliečių, kurie yra susidomėję 
byla, vedama su Chicago Bal- I timore and Ohio geležinkeliu 
dėl geležinkelio bėgių 16-toj gat
vėje. iS.usirinkime dalyvaus ve-i 
dantys piliečių interesuose bylą 
advokatai, pp.- Šia-kis ir Spence. I 

21 dienų vasario įvyks per- 
kratinėjimas bylos teisėjo Pol- 
ack, Master in Chancery, kam
baryje.

Susirinkimas Lietuvių Liuo-
sybes svetainėje; prasidės kaip
8 vai. vakare. Rr.

Blogi ir geri vaikai
“Naujienose” jau kurį laiką 

diskusuojama vaikų jaunuome
nės klausimas. Tarsiu ir aš sa
vo žodį.

Man rodosi, kad kiekvieni tė
vai nori, idant jų vaikai butų 
geri. Ir jie juos auklėja kaip 
geriausia išmanydami. Tečiaus 
nežiūrint to, kad ir taip dar tė
vai norėtų matyti savo vaikus 
išaugusius tinkamai, pasitaiko 
tarpe kviečių ir kūkaliai — tar
pe gerų ir blogi vaikai.

Ir pasitaiko taip beturčių, 
kaip turtuolių, taip apšviestųjų, 
kaip tamsuoily tarpe. Tiesa, 
apšviestųjų ir turtuolių tarpe 
pasitaiko mažiąu. Beikia betgi 
atminti, kad ir vaikų šiuose vi
suomenes sluoksniuose yra ma
žesnis nuošimtis. Be to, kalbė
dami apie kriminalistus, neturė
tumėm užmiršti ne aukštos kla
sės kriminalistų, kurie apiplėšia 
legaliu ar nelegaliu bildu žmo
nes tūkstančiais dolerių iš kar
to.

žinoma, tokie vaikai tėvams 
kartais gali būti labai geri 
tiktai dėlto, kad jų biznis nepa
vojingas ir pelningas. Bet di
delio skirtumo tarpe mokyto ir 
bemokyto kriminalisto nėra: 
taip vieno, kaip kito tikslas 
lengvai ir greitai pralobti.

Taigi ieškpti siūlo galo, kaip 
daromi kriminalistai, yra visai 
bergždžias darbas. Čid kalta 
tvarka. Kaip kapitalistinė si
stema gyvuos, tol kriminalis
tams bus gera dirva veistis.

Rašiusioji šiuo klausimu pri
meta tėvams netikusį vaikų au
klėjimą. Vienas sako, kad jei
gu motina nedirbtų, tai galėtų 
vaikus išauklėti geresnius. Ki
tas sako, kad vaikai jau užgim

sta blogi. Trečias vėl aiškina, 
kad “mėnulio” spinduliai apšvie
čia vaikus dar mažus. Šituose 
juokuose gal ir yra kiek tiesos, 
vienok jie mažai reikšmės turi.
'Patarimas, kaip pavyzdingai 

vaikus auklėti, kad jie išauktų 
geri piliečiai, yra geras daly
kas — ir ne tik geras, bet pri
valomas, jeigu patarėjai patys 
turi pakankamai patyrimo vai
kams auklėti. Bet paviršuti
niai, neapgalvoti užmetimai tė
vams, kaip kad darė kai kurie 
pareiškusių savo nuomonę, ne
ša daugiau žalos, ne kad gero.

Aš neauginu vaikų, todėl ne
žinau ir negaliu duoti patarimo. 
Visgi bene butų tinkamiausia 
duoti vaikams pakankamai dar
bo ir daboti juos nuo blogos 
draugijos ir phtArti, kiek gali
ma, su kuo jie turi draugauti.

Mama.

Oak Forest
Vasario 5 dieną šios prieglau

dos viršininkų rupesniu buvo 
duota graži pramoga prieglau
dos įnamiams. Programa susi- 
sidarė iš nruzikos numerių, dai
nų, šokių, deklamacijų ir ke
turių porų kumštininkų — dvie
jų baltųjų ir dviejų negrų. Ne
grai kumščiavosi smarkiausia. 
Viena jų pora neklausė net 
skambučio ir kelis kartus par
mušė prieglaudos perdėtinį, ku
ris buvo mėginęs ją perskirti.

Koncerto numerių pildytojai 
atliko savo užduotį puikiai. Ir 
nestebėtina, nes visi jie yra te
atrininkai. Programas tęsėsi 
tris valandas.

Nors šios įstaigos vargdienius 
spaudžia skausmai, bet tokie ap
lankymai suteikia jiems ramy
bės. Butų malonu, kad ir lie
tuvių organizacijos atjaustų 
panašiai. Juk ir lietuvių yra 
dainininkų, chorų, muzikos be- 

” ĮGALIOJIMAI
Pądarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga
liojimą kreipkitės j “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, 111. . 

nų, šokėjų, ristikų ir kuštinin- 
kų. Jeigu butų pranešta prie
glaudos vedėjui, tai jis paskirtų 
dieną, kurią lietviai galėtų pa
linksminti įstaigos įnamius.

Girdėjau, kad Tėvynės Mylė-; 
tojų 13-ta kuopa (Waukegan, 
111.) yra paskirusi iš savo iždo 
$5. Dar mažu pasidarbuos ir 
daugiau sušelpimui šių vargdie
nių. Esame ir busime dėkingi.

C. L. M. Kliubas jau keletą 
kartų mus sušelpė. Tikimės, 
kad jie neužmirš ir ateityje 
mus.

Visiems tiems, kurie neuž
miršta mus — aplanko ir sutei
kia pašalpos, ačiū ir ačiū.

Joseph Lapinskas, Institution, 
Ward 39, Oak Forest, III.

A
Brighton Park

Pereitą pirmadienį, vasario 4. 
dieną, Hally Hali, prie Camp
bell ir 38 gatvių, šios apielin- 
kes aldermanas, Bryan Harnett, į 
buvo surengęs savo rinkimų 
kampanijai mitingą. Programas' 
buvo įdomus. Jisai susidėjo iš 
prakalbų, muzikos gabalų ir 
bokso, žmonių susirinko dau
giau kaip 600. Visi buvo paten
kinti.

Ateinantį pirmadienį, vasario 
11 d., taipjau rengiama mitin-

v

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

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 medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odų ir sulaiko 
genialų augimų.

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

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. Dankovvski, ižd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos fe

3514-16 Koosevelt Kd 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas

2608 W. 47th SL

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų ' 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

25"

NAUJIENAS 
Siųskit pinigus per

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

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, Salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrų veikimų su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrųžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin- 
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)
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ŽALIŲ ŠPINAKŲ SRIUBA

duonos

2581
2392

virtos

cukrų. Virk 15 berk miltuotu cukrum ir laikyk
VIRTŲ RYŽIŲ KOTLETAI

Štai jums naujos rųšies sriuba

(Adresas)

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Few Hundred Points to Spider,WhatTUBBY

sausoj vietoj. Jie gali ilgą laiką 
stovėti.-Labai geri prie arbatos.

\A»e
DID

LIKĘ FVN 
\tX) D'O 
IT vuAS

laukltą įdek* 
Jm nepadaryt

DŽIOVINTŲ SLYVŲ ARBA 
APRIKOSŲ PUDINGAS

LIKĘ FUN
IT VV/AS A

TIE I .

LABAI ŠVELNUS 
SAUSAINIAI

VtHO V4OAJ 
THE, 

CAMe?

LISTERINE 
. T H R D AT 
k TABLETS į

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

Norint
nurodytų 
paduota

aiškiai parašyti savo vardą, pavardę
i

Galima prisiųsti pinigus

HUNGARIšKAS PYRAGAS

KEPTI OBUOLIAI IR
I SUNKA

MOKYKLOS NURSK, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 

TU/ŽINOTI ŽITA

Negalima valgyti visą laiką tuos pačius valgius. Reikia laikas 
nuo laiko juos mainyti. Prie vienos kvortos gryno buljono pri
dėkite Vs puoduko “peanut butter” išmaišykite ir duokite savo 
vaikučiams su krekėsais.

SALDŽIOS SMETONOS 
KEKSAS

Paskui jeigu nori gali suries
ti tešlą pagal didumo išsvies- 
tutos blėties, arba padėti ją 
tiesiai arba supinflstyk, jeigu 
tinka. Kepk karštampe pečiu
je, pakol gerai parus. Gali ap
tepti tarpytu sviestu. Jeigu var
tosi uogas arba mažus vaisius, 
apiberk y2 puoduko duonos tru-

paskui tampyk i 
j apačią, kad tešla pasi- 

tešla

Pi anos and fine furniture 
keep their rich finish with 
O-Cedar Polish. It cleant 
•a it polishes—with speed 
and safcty. 4~oc. bottle, 

30c; 12 oz., 60c.

SUader Dtytlnu 
Modai. Ste«t H, iljan, 
36, 38, 44, 42, 44, <6 and 
48 ftchet b«t. She $6 
reąfttfM 3fe yaMt of 40- 
Inch mateliai wlth 
pa r d of 22-lnch contrast-

▼artotl nailo* 
jaučiat**, Kiak- 

privalo turėti

YEAH, BOT KOKIO'YA KMOU) IF HNOK 
KADMTA STOLE THE BALL VOE 
VuOOLDAJ'TA HADE 103 ?OlMT% 
A Ai' VCOM THt C AMt P — 
ANYBODV KK)OV4B IF AJOBOOY 
VUIAJ-5 ITS A *rie,so after. 
-THiS You BETTEO. \nAit 'TILL 
thegame's over. BCFoitę you 
<so aqouaj> Tellik) Ptorte y ux?a>

potų, virtų špinakų
FZ» puoduko milko iš kenų 'T 
Truputį pipirų.

* Virk supiaustytus svogūnus 
svieste 5 minutes. Pripilk sriu
bą, duonos trupinius, druską, 
pipirus ir virk ant mažos ug
nies dvidešimts minutų. Sumai
šyk, sudėk prie sriubos ir duok 
truputį pavirti. Ant galo su
dėk špinakus ir supilk milką— 
ir tuojaus paduok stalan.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1780 fl* Halsted St., Chicago, III.
čia Jdodu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ----------- —
Mieros ..........................  per krutinę

•% puoduko cukraus
l‘/2 puoduko persijotų miltų 
1/4 šaukštuko druskos
2 šaukštukai baking pauderio 
2 kiaušiniai
2/3 puoduko saldžios Smeto

nos
1 šaukštukas vanilijos.
Persijok keletą kartų sausus 

pridėČkus sumaišius. Sudėk 
kiaušinius į puoduką, pilk ant 
jų saldžios Smetonos tiek pa
kol pripi’dysi pilną iki viršui. 
Supilk nrie miltų, paskui pri
pilk vanilijos ir viską kartu 
gerai išplak. Supilk gerai iš- 
sviestuoton blėtin, kepk nekarš
tame pečiuje 45 minutes.

1% puoduko verdančio van
dens

1/; puoduko kornų krakmolo.
Nuplauk ir įmerk slyvas, kad 

stovėtų šaltame vandeny per 
naktį, paskui virk pakol nebus 
minkštos, išimk kaulukus, pri
dėk siropo, citrinų luobelę ir 
sunką, cinamonus ir karštą van- 
den ir virk ant mažos ugnies 
15 minutų. Sumaišyk kornų 
krakmolą su gana vandenio, kad 
lengvai piltųsi, supilk prie ver
dančių slyvų, ir virk 15 minu
tų. Išimk cinamonus. Supilk į 
formą ir atšaldyk. Paduok sta
lan su paprasta arba išplakta, 
saldžia Smetona.

3450—'J’emptint 
16, 18 yc___ ‘
44 • _ "
Sii« 36 reąulres 3% yarda 
•t 40-inch mitria! wlth 
U yard of 40-hch toa- 
rrasting and 1% yardh *f 
ribbon.

pintų, arba vartok graham kre- 
kėsų trupinius, trupiniai su
gers uogų sunkas. Paduok sta
lan truputį šiltą. Pavasary 
galima vartoti 1 puoduką žalio 
šviežio rhubarb ir 3 puodukus 
obuolių.

1 i/o puoduko miltų
1/4 šaukštuko druskos 

puoduko šilto vandens
1 kiaušinis, lengvai išplaktas
2 kvortos rūgščių obuolių, 

smulkiai supiaustytų
1 puodukas razinkų, besėklių
1 šaukštukas cinamonų

/WHCRE O'VA GET THAT Tie\ 
STUFF -V^ASaVT THE GAME 
STOPPEO VJHEM H Y DOG, HANKz 
RAK AVJAY >MITH THE BAU.? 
AM THE BCOftE VJAS IO1-O 
AM' VOE O A) L Y KAD TVoO >

y2 puoduko mažųjų, juodųjų 
razinkų

y» puoduko^sviesto, ištarpyk
H sv. migdolų, sukapotų ir 

nušutintų
1 puoduką cukraus

Paimk didelį molinį bliudą, 
sudėk į jį druską, miltus ir 
kiaušinį. Pripilk šiltą vandenį 
ir išmaišyk viską greit su pei
liu, o paskui padėjus ant lentos 
ir minkyk 
viršų 
darytų minkšta ir tęstųsi 
turėtų lengvai atstoti nuo len
tos. Apiberk lentą gerai su mil
tais, padėk ant jos tešlą,, uždėk 
tešlą karštu gerai įkaitintu bliu- 
du; padčk šilton vieton ant */. 
valandos, ar ilgiaus. Padėk teš
lą vidury didelio stalo ant gerai 
išmiltuotos staltiesės, gerai iš
tepk tešlą tarpytu sviestu, bet 
tepant laikyk ranką apačioj teš
los, ir taip laikant tampyk teš
lą ir ištempk pakol tešla bus 
taip plona, kaip popiera, ir bus 
taip didelė, kaip apvalus stalas, 
ant kurio laikysi tešlą. Užberk 
obuolius, razinkas, mažąsias 
juodas razinkas, migdolus, cuk
rų, cinamonus, ir palik gan di
delius kraštus, liuosus nuo viso 
ko. Liuosos vietos turi palikti 
maždaug vienas trečdalis. Vieną 
pusę tešlos užlenk ir pakėlus 
staltiesę abiem rankom iš, tos 
pačios pusės, taip, kad visa teš
la susivyniotų į ritulį. Rankon 
neliesk tešlos, tik kelk staltiesę 
aukštai, o ritulis pats savaimi 
susisuks.

Sušildyk ryžius dvigubame 
puode su gana pieno, kad pada
ryti ne minkštą mišinį. Pridėk 
sviestą, prieskonius ir išplaktą 
kiaušinį ir virk pakol kiaušinis 
sukietės. Išimk viską ant to- 
rielio, kaip atšals padaryk kot- 
letelius. Apiberk baltos duonos 
trupiniais, įmerk į išplaktą kiau
šinį ir vėl apiberk duonos tru
piniais. Kepk karštuose taukuo
se pakol gerai parus. Paduok 
stalan karštus su obuolių koše, 
vaisiais arba grybų dažalu, 
padarytų iš grybų, rūgščios 
Smetonos ir sviesto.

PATROVA Iš VIRTOS 
VIŠTIENOS

arba “Chicken a la King

2581—Paprasta bet labai elegantiš
ka suknelė. Galima siūdinti iš byle 
materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 
36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 
36 mierai reikia 3 yardų 40 eolių ma
terijos.

3341—Ploninanti dienos laiku dė- 
vėjama suknelė. Sukirptos mieros 16, 
18 metų, taipgi 36, 38, 40, 42, 44 ir 
46 colių per krutinę. 36 mierai Veikia 
3*4 yanfų 40 colių materijos ir % 
yardų skirtingos materijos apsiuvinė- 
jimui. '

2592—Elegantiška ir gracijoziška 
suknelė. Galima siūdinti iš šilko ar
ba batisto. Sukirptos mieros 16 ir 18 
metų, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių 
Ser krutinę. 36 miorai reikia 4% yar- 

ų 40 colių materijos ir % yardo 
skirtingos materijos apsiuvinėjimui.

3325—Sporto suknelė su plisuotu 
sejonu. Sukirptos mieros nuo 16 ir 
18 metų, taipgi 36, 38, 40 ir 42 co
lių per krutinę. 36 mierai reikia 4% 
yaruų 40 colių materijos.

3450—Paprasta bet gražiai ir ma
loniai išrodanti suknelė. Gali dėvėti 
byle amžiaus moteris. Tiktų iŠ leng
vos šių dienų madų materijos. Su
kirptos mieros 16, 18. 36, 38, 40, 
42, 44 ir 46 colių per krutinę.

ANTISEP
TIKAS 

ABM«roja 
ir Prašali
na Gark-

Parpi
mą. Skaa- 
dBitap ir 
Kutfajimę.

2S92— Elegance and 
Grafe. Sirea 16, 18 
years, 36, 38, 40 and 
42 inches bust. Sire 
36 reauire* 4% yarda 
et 40-lneb material 
witb % yard ot XI- 
inch contrastlng.

6 kiaušinių tryniai
1 puodukas cukraus
1 šaukštas “anise” sėklų
1 puodukas miltų
1 šaukštukas baking pauderio
6 kiaušginių baltymai.
Išplak kiaušinių trynius, dėk 

po truputį cukrų ir vėl plak, kol 
bus tiršti. Pridėk miltus persi
jotus su baking pauderiu. Pas
kui anisų sėklų ir ant galo iš
plaktus kiaušinių baltymus.

Kepk gilioj blėtyj, taip kad 
galėtų gerai pakilti apie valan
dą laiko. Išimk iš pečiaus, pa
dėk šalton sauson vieton. Kitą 
dieną supiaustyk į mažus, pa
ilgus šmotukus, padėk ant blė
ties pečiun ir padžiovink. Api-

2581 — Sin.ply Per- 
fect. Sires 14. 16, 18 
years, 36. 38 4C, 42. 44 
and 46 inches bust. 
Stre 36 reąuirea 3 
yards o f 40-inch uu- 
teviaL

O-^dar^^Polish

l/2 kvortos šaltų ryžių
2 ar 3 šaukštus pieno
1 kiaušinis
2 šaukštai sviesto
l/2 šaukšto druskos
Truputį pipirų
Cayenne
2 šaukštai sukapotų petruš

i/; s v. slyvų arba aprikosų
1 puodukas šalto vandens
1 šaukštuką siropo arba Cuk* 

raus virto su Vandeniu
Skurelę nuo vienos citrinos
1 šmotukas nemaltų einamo*

KALBftDAMA aukitesnia mo
kyklos merrinoma apie aamo- 
nln, higieną, patyrusi distrlk- 
to nurM naaakl:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia atlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
frtinimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nee jla 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
mer^lnomi yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo.**

Nujol galit 
rint kaip jųa 
▼iena moteris 
bukdį namie.

------- __j. Skęs 
eara. 36, 38, 40, 42, 

46 inches kast.

TAPIOKOS IR KAVOS 
PUDINGAS

l didelis svogūnas
šaukšto sviesto

3 puodukai jautienos, grynos 
sriubos

% puoduko baltos 
trupinių

šaukšto pipirų
li/2 šaukšto miltų
3 šaukštus šalto vandens
2*4 puoduko smulkiai suka

B<xx-Plalta. Mm 
18 yean. M, « 
and 42 hebes 
Širs M reųuuei 
▼arda et 40 iach

4 puodukai tvirtos 
juodos kavos.

y2 puoduko tapiokos 
puoduko cukraus.

Supilk dviguban puodan 
dėk tapioką 
minutų. Supilk į mažus puodu
kus, padėk ant ledo. Paduok 
stalan su pasaldinta, išplakta 
saldžia Smetona.

MUSŲ MOTERIMS
""-■Veda Dora Vilkienė-"'— l/2 žaliojo pipiro, smulkiai su 

kapok
14 sv. grybų
3 šaukštai sviesto
6 šaukštai miltų
2 puoduku milko arba sal 

džios Smetonos
2 puoduku sriubos iš 

tienos
Druskos ir pipirų pagal 

nies
3 puodukai virtos vištienos, 

smulkiai supiaustytos.
Truputį pimento
1 puoduką žirnių iš keno.
Vištienos.
Jeigu grybai bus žali, tai pa

virink juos kartu su sviestu ir 
pipirais kokias 8 minutes. Ap- 
dengk kaip virsi. Išimk gry
bus, palik sviestą. Sudėk mil
tus, sviestą ir prieskonius. Virk 
5 minutes ant mažos ugnies, 
nuolat maišydama ,kad viena 
miltai gerai išsimaišytų,o ant
ra, kad neprisviltų. Paskui su
dėk likusius dalykus, tegul ver
da keletą minutų. Paduok karštą 
su virtais ryžiais arba su tam | 
tikra bandute — dėl “Chicken į 
a la King’’. Sveikas ir lengvas 
valgis. Galima jį valgyti nors 
vidurnakty.

Nuvalyk 6 obuolius 
ji auk per pusę. Sudėk 
kliudą, apiberk cukrum, dėk po 
Misę šaukštuko sviesto ant kiek- 
jieno obuolio. Apipilk slyvų 
sunka (Lį puoduko sunkos ant 
vieno obuolio) arba su kitokia 
sunka, jeigu turėsi. Apdengk 
ir kepk pakol obuoliai bus min
kšti. TanKiai aplaistyk. Pa
duok su saldžia smetona — 
ki štus arba atšaldytus.

' padaryt, iojj kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikių pagalios surado austata 
kurs i i tikro Iveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo U- 
tiltas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

Dabar Gali Nusipirkti 
Naują 1930 Modelį 

MAJESJIC 
Elektrinę Radiją

BE JOKIO IM0KEJIM0 
Su Radijos Tūbomis.

Tik mažą sumą užmokėjus už knygų vedimą 
turėsi šitą puikią radiją savo namuose. 

Už įdėjimą nieko neskaitom. 
PAMATYK JĄ ŠIANDIEN.

Veltas išmėginimas jūsų m
pačią namuose per

30 dieną. '/Į, įBI
Nemokamas patarnavimas 

per vienus metus. _

$160.25 
su viskuo. j

Nieko daugiau nereiks 
pirkti.

Mes taipgi įgalioti parda- ■ -
vinėti kitas radijas, RCA. | H
Radiolas, Zenith, Majestie,
Atwater Kent, Freshman, Vf 3 h" “ ’ M
Spartacs, Bosch, Colonial, g ' W ®
Eveready, Victor, Eiseman. Modelis 71 &

Jos. F. Budrik, mc.
3417-21 So. Halsted St. TeL Boulevard 4705

gauti vieną ar daugiau viri 
pavyzdžių, prašomo iškirpti 

blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir

ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigui 
.d>a krasos ženkleliais kartu su už- 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
•ULstod St. Chicago. III.

KONTRAKTORIUS
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“REVOLIUCINĖ GIMNASTI
KA” IR JOS PASĖKOS

Pfieš kiek laiko komunistai 
atskėlė nuo didžiųjų rūbų siu
vėjų unijų dalį dargininkų ir 
suorganizavo atskirą, “karingą” 
Needle Trades Worker’s In- 
dustrial uniją. Dabar, kad ši 
atskalūniška unija galėtų išla
vinti savo “muskulus”, tai jos 
tėvai ir augintojai sumanė duot 
jai pasipraktikuot “revoliucinė
je gimnastikoje” — ir paskelbė 
generalj streiką moterų rūbų 
siuvinio pramonėje.

Girdėt, kad tas streikas visai 
neturi pasisekimo. Iš 35,000 
darbininkų, užimtų moterų rū
bų siuvimo pramonėje, išėjo j 
streiką tik apie pusantro tūks
tančio. Į masinius streikininkų 
mitingus, kuriuos šaukia komu
nistai, ateina tik po keletą .šim
tų žmonių, ir iš jų daugelis vi
sai nėra “dresmeikeriai”, bet 
paprasta komunistų publika, su
rinkta iš įvairiausių komunistų 
organizacijų. Todėl tas “gene
ralis streikas” nieko gero dar
bininkams negali atnešti. Grei
čiau priešingai: kai streikas 
bus pralaimėtas, tai ne vienas 
streikininkas pražudys darbą, o 
kiti bus priimti atgal į dirbtu
ves blogesnėmis sąlygomis.

Tuo gi tarpu, kol streikas ei
na, jo vadai varo darbininkuose1 
agitaciją, kuri juos demorali
zuoja. “Workerių” partija, ku
ri yra tikrasis streiko inžinie
rius, išleido dėl dresių siuvėjų 
streiko griausmingą atsišauki
mą į “visus New Yorko darbi
ninkus, visus Dargininkų (Ko
munistų) Partijos narius ir vi
sus revoliucinius darbininkus 
ir revoliucines organizacijas”, 
kur tarp kitko sakoma:

“Socialistų Partija, demo
kratų Tammany Hali partija 
ir republikonų partija stovės 
su darbdaviais...”
Socialistams prikaišiojama 

“ėjimas su darbdaviais”! Strei
kas, vadinasi, yra panaudoja
mas socialistų šmeižimui ir 
kurstymui prieš socialistus, ku
rie vadovauja didžiausioms rū
bų pramonės darbininkų uni
joms. Aišku, kad darbininkų 
būvio pagerinimas komunistams* 
nerupi, o tik rupi partinė pro
paganda. Streikas jiems yra tos 
propagandos įrankis.

KELIAS J KOLEKTIVIZMĄ

Ramusis Arimantas reiškia 
pasitenkinimo “Sandaroje”, kad 
jo su mumis ginčas pasibaigė 
“susikalbėjimu”. Alės irgi esa
me patenkinti, nes taiką myli
me labiau, negu karą. Labiausia 
mus džiugina tai, kad musų 
gerb. oponentas randa galiniu, 
šios polemikos rezultate, pasiū
lyti mums iškelti bendrą obal- 
sį: “kolektivizmo, paremta tau
tos sąvoka ir pravedamo inte
lektualiu žmonių sulyginimu.” 
Daugumą to, kas išreikšta šia
me obalsyje, mes kaip tik sten
gėmės apginti savo kritikoje 
pirmesniųjų p. R. Arimanto 
straipsnių, ir mums malonu ma
tyti, kad sugebėjome ji įtikinti.1

Alės stengėmės įrodyti, kad 
ekonominė socializmo mokslo 
piuu (bendras gamybos ir ko

Užsisakymo kaina:
Chicauo.ie — paštu:

Metams _______  S8.O<)
Pusei metų ...................................... 4.00
Trims mėnesiams .............. 2.00
Dviem mėnesiam .................... 1.50
Vienam mėnetdui ............................ 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...............................- 8c
Savaitei .................  ......... 18c
Mėnesiui ................«.....................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paštu:

Metams ...................... - $7.00
Pusei metų .............«................ 8.60
Trims mėnesiams ... .............. 1.75
Dviem mėnesiams .................. 1.25
Vienam mėnesiui ........................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
l Atpiginta]:

Metams ..............„....................  $8.00
Pusei metų ............................ 4.00 j
Trims mėnesiams .................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

munikacijos priemonių valdy
mas) anaiptol nėra taip baisi, 
kaip musų oponentas pradžioje 
buvo įsivaizdavęs, ir kad šituo 
atžvilgiu maišyt bolševikišką 
komunizmą su socializmu yra 
neteisinga. R. Arimantas dabar 
jau pareiškia, kad jisai priima 
“kolektiviziną”. Bet kolektiviz- 
mas reiškia tą patį, ką ir socia
lizmas, ir faktinai kai kurie žy
mus socialistai (pav. Franci jo
je) tą žodį mėgsta vartoti la
biau, negu žodį socializmas. 
Garsusis anglų rašytojas Wells 
sako, kad žodis “kolektivizmas” 
esąs net teisingesnis. Nuo di
džiojo Robert’o Owen’o laikų te
čiaus terminas “socializmas” ta
po plačiai išgarsintas, ir šiandie 
jisai yra vartojamas kasdieni
nėje kalboje ir literatūroje.

Taigi ekonominiu socializmo 
klausimu mes su “Sandaros” 
rašytoju, iš tiesų, susikalbėjo
me.

Pilnai sutinkame mes su juo 
ir tame, kad mes, kaip ir jisai,' 
teigiamai žiūrime į tautos sąvo-, 
ką ir laikome būtina geresnės! 
ateities sąlyga intelektualj (pro
tinį) žmonių sulyginimą. Kaip' 
jisai, taip ir mes, žinoma, su-' 
prantame, kad čia eina kalba , 
ne apie proto gabumų ir paini 
kimų (įgimtųjų žmonių savy
bių) sulyginimą, get apie sutei
kimą lygios progos visiems žmo
nėms apsišviest ir išlavint sa
vo protą iki aukščiausio galimo 
laipsnio, šitas tikslas tečiaus 
galės būt pasiektas, be abejo
nės, tiktai tokioje visuomenėje, 
kuri nėra pasidalinus į išnau
dotojus ir išnaudojamus — į 
saujelę lobininkų ir skaitlingas 
beturčių mases; trumpai sa
kant, tai galės būt atsiekta tik
tai kolektivizmo arba socializ
mo visuomenėje.

Demokratija ir apšvieta
čia mums atrodo, kad musų 

pažvalgos žymiai skiriasi. Inte- 
lektualis žmonių sulyginimas, 
kuris, musų supratimu, galės 
būt pasiektas tiktai pašalinus 
ekonominę •nelygybę, pas R. 
Arimantą yra statomas pirm 
ekonominės nelygybės pašalini
mo, daugiaus net — pirm politi
nės demokratijos jvykinimo. 
Nes jisai rašo:

“Pakol masės nebus švie
sios, vadovystė turi priklau
syti tiems, kurie turi tam 
reikalingas kvalifikacijas.” 
Logiškai galvojant, tektų iš 

šito sakinio padaryt išvadą, kad 
neapšviestoms masėms negali
ma duoti politinių teisių, nes 
juk, jeigu duosi joms teises, 
tai jos gal imt ir pastatyt va
dovais asilus arba niekšus! Bet 
šitoks galvojimas veda į pavo
jingą demokratijos šalininkams 
pusę — į despotizmą, prisiden
gusį “apšvietos” skraiste: “ap
šviestąjį absoliutizmą”, fašizmą, 
bolševikišką diktatūrą ir t. t.

Alums rodosi, reikėtų sakyti, 
kad vadovyge turi visuomet pri
klausyti tiems, kurie turi reika
lingas tam kvalifikacijas, — o 
ne tiktai tol, kol masės nebus 
apšviestas. Klausimas eina ne 
apie tai, kam vadovybė turi pri
klausyt, bet kaip užtikrinti, kad 
j vadovybę patektų tinkami, 
kvalifikuoti žmonės.

Demokratijos šalininkai ma
no, kad demokratija yra tik
riausia garantija tinkamus va
dovybės sudarymui, kadangi de
mokratijos sąlygose yra dau-

ginus pasirinkimo tarp gabumų 
it- tulentų. l<ndnn«ri laisvai kri
tikai veikiant yra lengviau at
skirti pelus nuo grudų ir ka
dangi tik demokratijos sąlygo
se sparčiai auga masių apsišvie
timas, tų masių, kurios vado
vus renkasi. Sovietų Rusijoje, 
kurią musų oponentas dažnai 
vartoja, kaipo argumentą savo 
mintims paremti, masės dėl to 
ir neįstengė “pasirinkti” gerą 
vadovybę, kad jos per šimtme
čius buvo despotiškai valdomos 
ir negavo progos apsišviesti. 
Alės manome tečiaus, kad ir 
Rusijos masės jau seniai butų 
atitaisiusios savo klaidą, jeigu 
ginkluota diktatūra nebūtų jas 
pavergusi.

Ales, suprantamas daiktas, 
niekuomet neneigėme apšvietos 
ir kultūros reikšmės kovoje dėl 
geresnės žmonijos ateities; prie- 

' šingai, kaipo socialistai, mes vi
suomet dėjome didžiausios svar- 

1 bos žmonių švietimui ir kultū
rinimui. Bet proto jėga, musų 
nuomone, turi pasiremti ir ma
teriale jėga, kad ji galėtų vary 
ti visuomenės gyvenimą prie- 
kyn. Socialistai stengiasi ne tik 
apšviesti mases, bet ir jas su
organizuoti ir padėti joms iško
voti galią valstybėje. Politikos 
judėjimas, organizavimas ir 
švietimas eina pas šocialistus 
kartu, kits kitą remdami ir pa
pildydami.

Klasių interesai
Politikoje meš stojame už de

mokratiją — taip pat, kaip ir 
musų oponentas. Bet organiza
cijos klausime musų keliai vi
sai skiriasi. Alės stojame už or
ganizavimą darbininkų (ne tik 
rankų darbo, bet ir proto dar
bo), o jisai siūlo organizuoti 
“tautą”. Gal čia yra tarp mus 
tik nesusipratimas, bet atrodo, 
kad mes “traukiame vežimą” į 
priešingas puses, kaip toje pa
sakėčioje apie gulbę, lydeką ir 
vėžį.

Kas yra organizuota tauta? 
Organizuota tauta yra valstybė* 
Alės, žinoma, norime, kad val
stybė butų suorganizuota demo
kratijos pagrindais. Norime 
taipjau, kad joje butų įvesta 
kolektivizmas (arba socializ
mas). Bet ar visa tauta, ar visi 
jos sluoksniai, to nori ir gali 
norėti? Tai yra klausimas, kurį 
būtinai reikia išspręsti, pirma 
negu eit prie pasirinkimo kelio 
tiems tikslams pasiekti.

Musų išmanymu, nėra jokios 
abejonės, kad kolektivizmo tvar
kos tam tikri tautos sluoksniai 
nenori, nenorės ir negali norėti, 
nes jų interesams naudinga yra 
dabartinė privatinio kapitalizmo 
sistema. Tie sluoksniai susisė
da iš žmonių, kurie turi savo 
ranAose turtų gaminimo šalti
niui t. y. kapitalistai, žemval
džiai ir jiems artimi elementai. 
Atskiri asmens iš šitų visuo
menės klasių gali priimti kolek
tivizmo idealą, bet ištisos kla
sės — ne. Aukščiaus paminėto
jo Robert’o Owen’o ir daugelio 
kitų panašių idealistų patyri
mas parodė, kad mėgint tas 
klases suinteresuot kolektiviz
mo idėjomis yra gryniausia 
utopija. Taigi, nenorint apgau
dinėt save tuščiomis svajonė
mis, tenka su tomis idėjomis 
kreiptis j darbininkus, — nes 
darbininkų reikalai nėra prie
šingi privatinio kapitalizmo pa
keitimui kolektivizmu.

Darbininkai, kaipo žemiausia 
(ekonominiu ir socialiniu atžvil
giu) klasė yra taip pat daugiau
sia suinteresuoti ir tuo, kad 
valstybėje paimtų viršų demo
kratija. Politinės demokratijos 
klausime, beje, su darbininkais 
gali eiti išvien ir kai kurie kiti 
visuomenės sluoksniai, bet jei
gu Ri Arimantas mano, kad ir 
kapitalistai, ir dvarininkai ir 
stambieji dvasiškiai yra nuošir
dus demokratijos draugai, tai 
jisai klysta. Visos žmonijos is
torija rodo, kad turtingosios 
klasės atkakliausiai priešinosi 
demokratijos įvedimui ir ji bu
vo įvesta tik per ilgą ir sunkią 
kovą. Žinome juk, kad ir Lie
tuvoje per tą trumpą jos ne
priklausomybės gyvenimo laika

atakos prieš demokratiją nesu- 
stodavo ne vieni) valancliį ir, pa
galiau, demokratija tapo par
blokšta. %

Taigi neužtenka demokratijos 
norėt ir sakyt, kad mes jos no
rime. Reikia da ir kovot už ją. 
O kovot tai reiškia remti tą vi
suomenės dalį, kurios interesai 
reikalauja demokratinės tvar
kos. Socialistai yra įsitikinę, 
kad darbininkų klasė (kuri tei
singai supranta savo reikalus) 
yra ištikimiausia demokratijos 
jėga, ir todėl jie su ja eina. Jie 
taip pat remia ir kitas dirban
čiąsias klases (ūkininkus, tar
nautojus ir dirbančiąją inteli
gentiją). Gi R. Arimantas siū
lo, vietoje ta, remtis vi^ “tau
ta”, t. y. ir tais visuomenės 
sluoksniais, kurių reikalai yra 
priešingi demokratijai. Tai yra 
tiek pat nuosaku, kiek bandyt 
sudaryt jespublikinę partiją ne 
tik iš respublikos šalininkų, bet 
ir iŠ monarchistų.

Tarptautinis demokratizmas
Kova už demokratiją yra ko

va tautos viduje: kova darbo 
žmonių su išnaudotojais. Kas 
tą kovą atmeta, tas yra demo
kratas tik žodžiais.

Bet visiems yra žinoma, kad 
vidujinis tautos gyvenimas pa J 
reina da ir nuo to, kas dedasi' giausia prisidėti, 
kitose tautose ir koki yra sau- švietimu.

Ką mums žada šie metai?
Kari Kautsky

Kokiais siurprizais ne apteik
tu mus šie metai, vargiai apsi
riksime, jei svarbiausiu šių me
tų įvykiu skaitysime Anglijos 
parlamento rinkimus. Jau dabar 
galima su tikrumu spėti, kad šie 
rnkimai suteiks Darbo Partijai 
didelį padidėjimą mandatų že
muosiuose (Atstovų) Ramuose.

Deja, delei paikios Anglijos 
rinkimų sistemos, daugiau ką 
iš kalno atspėti negalima. Ta 
sistema rinkimus paverčia į sa
vo rųšies azartinį lūšį. Gali bū
ti, kad rinkimų pergalė pasiro* 
dys užtenkamai didelė, kad pa
darytų galimu susidarymą dar
bininkų valdžios, kuri po savim 
turėtų daug didesnę papėdę, ne
gu turėjo pirmoji darbiečių val
džia. Tai turėtų milžiniškos 
reikšmės ne tik Angį'jai ir ne 
tik tarptautiniam 'socializmui, 
bet ir visam pasauliui.

žinoma, naujoji darbininkų 
valdžia negalės padaryti ste
buklų ir vienu užsimojimu su
kurti ant žemės rojų. Bet jau 
savo prigimtimi ji turės siektis 
suteikti Anglijos vidujinei ir 
užsienių politikai visai naują 
kryptį, gręžtai priešingą da
bartinei. neapimamos vi-
pasaulinės Didžiosios Bri
tanijos valstybes valdžios 
įtaka, kuri dabar tarnau
ja stambiųjų eksploatatorių 
interesams, bus panaudota tar
navimui darbo masėms—ne tik 
pravedant sociales reformas ir 
palaikant demokratinius judė
jimus prieš fašizmą ir imperia
lizmą visame pasaulyje, bet ir 
remiant judėjimus dėl taikos. 
Užuot eikvojusi ekonomines ša
lies jėgas beprasmėms ginkla
vimosi lenktynėms ir tuo didi
nus karo pavojų, darbininkų 
valdžia energiškame nusiginkla
vime sems šaltinius plačioms 
socialėms reformoms ir savo 
pavyzdžiu privers ir visas kitas 
demokratiniai valdomas šalis 
taip pat elgtis: tarptautinė at
mosfera, kuri dabar yru persi
sunkusi karo-pavojais, darysis 
vis taikesnė.

Jei numatomoji Anglijos 
darbininkų valdžia turės pakan
kamai laiko ir jėgų sėkmingai 
veikti toje linkmėje, tai tas 
darbas duos ir kitų laimingų pa
sėkų.

Ant Darbininkų Socialistinio 
Internacionalo kūno dabar yra 
dvi didelės ir skaudžios žaizdos 
Jame dar nėra atstovaujamos 
proletarinės iiuusės dviejų mil
žiniškų valstybių — Jungtinių 
Valstijų ir Rusijos.

tykiai tarp tautų. Iš santykių 
tarne tautų frnli kilti didolių ne
laimių (sakysim, karas) kiek- 
vienai atskirai tautai. Todėl ne 
gana yra kovoti už demokrati
ją vien tiktai savo tautoje; rei
kia taip pat stengtis, kad de
mokratija paimtų viršų visame 
pasaulyje, šitam tikslui yra rei
kalingas susitarimas ir koopera- 
vimas tarp atskirų tautų darbo 
žmonių. Tuo budu nuosakus de
mokratizmas veda prie interna
cionalizmo, — kurį, žinoma, rei
kia suprasti ne kaipo savo tau
tos atsižadėjimą, bet tąja pras
me, kaip aukščiaus išdėstyta.

R. Arimantas taip pat, kaip 
ir mes, pasisakė už tarptautinį 
demokratizmą; bet ši idėja pas 
jį yra abstraktiška, atitraukta 
nuo tikrųjų gyvenimo santykių, 
— lygiai, kaip ir jo demokrati
jos idėja. Jisai nemato konkre
čios jėgos, kuria šios idėjos ga
li' būt įvykintos. O mes tą jė
gą nurodome. Ji yra apsišvietusi 
ir susiorganizavusi darbininkų 
klasė. Ji yra svarbiausia demo
kratijos atspara, taip tautos vi
duje, kaip ir tarptautiniame pa
saulio gyvenime; ir ji taip pat 
yra ta jėga, kurios pastango
mis bus įvykintas kolektivizmas.

Kuo mes prie to galime dau- 
tai — masių*

Priežastys, delei kurių vienos 
ir antros stovi nuošaliai nuo In
ternacionalo, yra visai skirtin
gos. Amerikos ’ darbininkas 
geriausia pasiturįs darbininkas 
pasauly. Susivienijęs j darbi
ninkų partiją, jis galėtų daug 
atsiekti savo išsiliuosavimui. 
Bet tas uždavinys dar jo nein
teresuoja. Rusijos gi darbinin
kas priklauso mažiausia pasitu
rintiems darbininkams pasauly
je. Jis yra menkai apsišvietęs 
ir dirba labai atsilikusiose sąly
gose. Ir visgi jam liko paves
tas uždavinys —tuojaus, vienu 
užsimojimu sukurti draugiją, 
stovinčią nepalyginamai augš- 
čiau už kapitalistinę draugiją 
Bandydamas išrišti tą, esamo 
gos. Amerikos darbininkas— 
mis sąlygomis, neišrišamą užda
vinį, jis tik veltui eikvoja taip 
savo paties jėgas, kaip ir gamy
binės šalies jėgas.

Kaip nebūtų skirtingos da
bartinė psichologija ir veikimo 
metodos Rusijos ir Amerikos 
darbininkų masių, jos yra pa
našios tame, kad jos yra vie
nodai nesuderinamos su Darbi
ninkų Socialistinio Internacio
nalo. idėjomis ir praktika.

Labai svarbu į musų Interna
cionalą įtraukti Amerikos ir 
Rusijos darbininkus. Bet tas 
tikslas negali būti pasiektas ko
kiomis nors taktinėmis, ar or
ganizacinėmis priemonėmis, bet 
tik keliu įtikinimo Amerikos ir 
Rusijos darbininkų teisingumu 
musų idėjų ir musų metodų.

Pasiekti tai teoretiniais išve
džiojimais negalima. Ir Jungti
nės 'Valstijos, ir Rusija šiuo 
laiku sudaro ypatingus atskirus 
pasaulius. Ir ten, ir čia dar
bininkai veik nieko nežino apie 
likusį pasaulį, turi apie jį labai 
fantastišką nuovoką, kaip kad 
prieš šimtą metų europiečiai tu
rėjo apie Japoniją ir Kiniją.

Bet praktiškos toj linkmėj 
pastangos kur kas veiksmin
gesnės, negu teoretiniai įrodi
nėjimai. Ypač praktiškos pa
stangos tokioj .milžiniškoj šaly, 
kaip Anglija. Jos visur pačios 
liudys apie save ir jų negalės 
nepastebėti amerikiečiai, jų ne
galima bus paslėpti ir nuo ru
sų.

Tuo budu Anglijos darbinin
kų valdžia, jei jai pasiseks iš
silaikyti, netik gydys viena, P° 
kito skaudulius savo šaly, po
litikos ginklu laužys ekonominį 
kapitalistinių eksploatatorių mo
nopolį ir vis labiau siaurins 
pačios eksploatacijos pasimoji- 

mus, bet taipgi padės taikos 
ir laisvės pergalei visame pa
saulyje ir be to savo pasieki- 
mais įtikins Amerikos ir Rusi
jos darbininkus teisingumu sa
vo metodų, metodų socialdemo
kratijos, suteikdama tuo social
demokratiniam Internacionalui 
agresingą jėgą, kuri padarys j j 
nenugalimu.

žinoma, visa tai reikalauja 
laiko. Ne į vienus metus visa 
tai įvyks. Bet galima tikėtis, 
ir veik tikra yra, kad šiems 
1929 metams yra lemta atžy
mėti pradžią šio socialistinio 
judėjimo prieky n, kuris gali 
baigtis tik socialistinėj draugi
joj.

štai kodėl mes galime pasi
tikti šiuos metus šviesiomis 
viltimis.

Sveikatos Dalykai
Ignorantai
Dr. A. Montvidas 

(Pabaiga)
Lietuvos žmonės manydavo, 

kad lietuvis gali būti tik ar
tojas ir kunigas, kad lietuvis 
negali būti ponas, arba augš- 
tai mokytas žmogus, arba aug- 
štesnis valdininkas. Tokį pat 
durną senovišką protą tebetu
ri ir šalna, ir “Naujienos” lei
džia jam niekinti lietuvius pro
fesionalus, kurių didžiuma ga
li konkuruoti moksle su bile 
tautas profesionalais. Vien tik 
Chicagoj turime 4 chirurgus 
lietuvius, kurie nors ir yra ge- 
neraliai praktikuotajai, vienok 
jų specialybė yra chirurgija. 
Turime 3 internistus, kurie ži
nojimu ir patirimu pralenkia 
daugelį taip vadinamų specia
listų. Turime ginekologistą, ga
bų akušerą. Jie yra etiški žmo
nės ir nesigarsina specialistais; 
jie nelupa nuo biednų lietuvių 
po 10 ir 15 dbl. už vizitą. Apart 
specializavimo savo pasirinktoj 
šakoj, jie pasilieka ir budrus, 
“up-to-date” generaliai prakti
kuotajai.

Generaliai praktikuotajai ir 
specialistai vienas kito nekriti
kuoja, nes vieni ir kiti reika
lingi ir nepavaduojami. Bet 
šioj specialybių gadynėj gydy
tojams prisieina laiks nuo lai
ko prisiminti, kad jie pasilik
tų generaliai gydytojai, ne tik 
specialistai. Ir tai daroma. 
Pav., Amerikos Gydytojų Drau
gijos žurnalas, kuris yra ir ge- 
neralių praktikuotajų ir specia
listų organas, kovo 3, 1928 m., 
editoriale rašo:

This is the age of special- 
ization with skilled diagnosis 
and treatment of localized di- 
sease. In the human animal 
many special departments are 
correlated and coordinated in- 
to one wholc mechanism. The 
bedside physician of an earlier 
day was an able observer of 
the signs and symptoms of di- 
sease and of the causes of death 
as they affected the entire hu
man being. A special depart- 
ment may become disturbed 
and out of perfect running or- 
der because of some disturb- 
ance affecting the whole body 
or from an infection in some 
other special .department. A n 
organ or, specialized system in 
trouble may be of minor im- 
portance compared with a more 
general disturbance, which may 
be the basis not only of this 
būt of other local abnormal- 
ities. Skilled treatment of an 
abnormality in one department 
may eause that organ or sy
stem to run more smoothly, 
būt not relieve the more im- 
portant and primary basic di- 
sease. There is therefore con- 
tinuous need for skilled prac- 
titioners of general medicine 
who will know the human be
ing as a whole. Even the skill
ed diagnostician who has never 
practiced at private bedsides 
may fail to grasp the tout en- 
semble of the patient’s symp
toms, work, heme and sur- 
roundings, which is apparent 
ta the physician who has had 
a general bedside practice. If
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the general practitioner does 
his full duty he recjuests a re- 
port Irom the specialist con- 
cerning his patient; it the pa- 
tient is wise he will return to 
the family physician from time 
to time to ascertain vvhether 
his condition has become nor
mai.

Taigi ne nuomonėmis reikia 
vaduotis, o žinojimu ir autori
tetų įrodymais. Reikia žinoti 
medicinos mokslą, kad supra
tus, kas yra generalis prakti- 
kuotojas ir kas specialistas, kur 
specialybė galima ir kur ji bu
tų kvailas dalykas, žmogus, 
kuris agituoja už specialistus 
arba prieš juos; žmogus, ku
ris įsako publikai, kad genera
vai praktikuotajai mažiau žino 
ar mažiau mokslo turi už spe
cialistus, yra didelis neišmanė
lis.

IŠPILDOME 
Income Tax Blankas

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalinės pagelbos. 

Kas privalo pildyti blankas?
Kiekvienas nevedęs asmuo, 

turįs metinių pajamų $1500.00 
ar daugiau; ir kiekvienas ve
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Blan
kūs turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tų.

Naujienų raštinė atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose

Bridgeport
Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.

Roselande 
Tubučio aptieka 

233 E. 115 St.
t

West Pullman
Tupikaičio aptieka 

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti- 
miausį atstovą.

Tėmykite
1> APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted SL
Tel. Roosr 'eit 8500

O G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHIČAGO

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

NAUJIENA! Nuo 
vasario mėnesio “Gy
venime“ telpa žingei
dus “Kasdieniniai už
rašai“. Čia telpa ap
rašymai iš tikro gy
venimo. Reikalaukit 
“Gyvenimo’.
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Tarp Chicagos
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Art St Pilkos vaidi
nimo geriausi 

tikietai'
_________________

Į naujo Petro Vaičiūno vei
kalo “Sudrumsta ramybė”vaidi-; 
irimą, kuris įvyks 24 vasario: 
Goodman teatre geriausius ti- 
kietus iš anksto galima pasi
rinkti šiose vietose:

“Naujienų” ofise
Uni varsai State banke (pas p.

Stungį)
Knygyne “Lietuva” (3210 So.

Halsted Str.)
Tikietų kainos: 75c, $1.00, 

$1.50 ir $2.00.—Rep.

Cicero

Susirinkimai ir parengimai

aš turiu pasakyti, kad p. Žukas 
gali pamokinti bet kurį komi
sarą ir jo '“pamočninkus”. Ir 
Pildomoji Susivienijimo taryba 
gerai padare paskirdama tokį 
organizatorių.

Pas mus buvo visokių gandų 
apie “netinkamumą” organiza
toriaus. Ale kada jisai pasirodė 
ir pakalbėjo, tai išsklaidė visus 
paskalus. Tie patys, kurie tvir
tino, kad Susivienijimo organi
zatorius “nesąs kalbėtojas”, 
“negalįs kalbėti” jie patys 
klausėsi išsižioję jo kalbos ir 
paskui šnekėjo, kad “musų dar
bo organas netiesą rašė” apie 
p. Žuką.

Beje, šios Susivienijimo kuo
pos tavorščiai labai susirūpinę 
dėl gandų apie skaldymą kuo
pos. Mat, yra tokių, kurie jau
čiasi kalti dėl savo darbų, tai ir 
bijo, kad iš jų didžiavimosi, bu
sią “didžiuma su mumis” nepa
liktų jie vieni. O tai butų skau
dus komunistams smūgis.

Ir tai gali atsitikti, nes jų 
purvina politika visi pasipikti
nę. Yra laikas, labai laikas at
skirti Susivienijimą nuo įvairių 
fašistų. —Ciceronas.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Prisipažino užmušęs 
merginą

Howard Coleman, 31 m., sa-! 
koma prisipažinęs, kad jis už
mušęs sausio 23 d. merginą 
Laurą Bucholz, 28 m., kuomet 
ši vakare grįžo iš darbo arti jos 
namų, 827 Ilonsen avė. Coleman 
šiuo laiku yra ligoninėj.

imti ofisą. Tečiaus jo byla šduo 
nuosprendžiu nepasibaigė. Ji 
veikiausia eis į aukštesnius tei
smus.

Amerikos Lietuvių Republikonų 
Kliubo 9 Wardos turės savo mėne
sinį susirinkimą 11 d. vasario, kaip 
7130 v. v., Strumilo svet., 158 E. 
107 St. Visi nariai malonėki, pribū
ti, nes bus svarbių dalykų svarsty
mui. —W. Kriatopaitis.

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAI

BoRviand. Vasario 12, 8 vai. vaka
re, Aušros kambariuose, 10900 So. 
Michlgan Avė. Įvyks Draugijų Sa-* 
ryšio delegatų susirinkimas, šiame 
susirinkime bus svarstoma svarbus 
reikalai. Aušros knygynas gyvuoja 
ir gyvuos, neklausykite paskalų, ku
rie skleidžia per spauda b žodžiu. 
Visi delegatai ir delegatės atsilanky
kite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sckr.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo paprastas susirinki
mas įvyks utarninko vakare, vasario 
12 d., 1929 m., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

Gerbiami kliubiečiai malonėkit bū
tinai atsilankyti į šį susirinkimą, 
kadangi turimo keletą svarbių rei
kalų aptarti. Kviečia Valdyba.

dotfu South Artėliau Av«nu» 
Pbpne Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ŽALA TORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
1821 South Halsted Street

^Hicaųo, l!L

A. MONTVID, M. D.
1679 Mllvvaukee Avenue, Room 209
Kampus North Avė. ir Robey St.

VaL- 1 iki S po pietų, 6 iki 9 vak. 
Tel. Brunevrleb 4981

Namu telefoną* Rrun«wick 0597
i Itravlnletinė ir dlatbermio

Susirinkime Vakarinės Žvaig
ždės Kliubo, laikytame vasario 
d d., tarpe kita ko buvo praneš
ta, kad jau galutinai sutvarky
ti velionio siaubo reikalai. Mo-i 
tina Lietuvoje gaus keturis šim- į 
tus dolerių su viršum. Pamink
las nabašninkui Survilui jau 
pastatytas. Lankantys Tautiš-, 
kas kapines galės pamatyti.

Komitetas vakarui rengti pra
nešė, kad vakaras įvyks 17 d. 
vasario, kad viskas jau priruoš
ta, išrinkti reikalingi darbinin
kai ir nariams yra išsiuntinėta 
kiekvienam po keturis biletus. 
Nariai turi progos pasidarbuo
ti kliubo naudai, t. y. savo pa-j 
čių naudai. O tie, kurie atsi
lankys į šį vakarą, tai bus pil
nai patenkinti. Programe daly- Į 
vaus geriausi Chicagos ir Cice-: 
ro lošėjai, kurie suvaidins ko
mediją “Užburtas kunigaikštis”. 
Tas veikalas labai smagus ii 
pilnas juokų. O juokai visiems 
tinka. Taigi bukite šiame va
kare.

Vaidinimo režisierius ir tvar
kos vedėjas yra J. Uktveris. O 
iš seno visiems žinoma, ką gali 
padaryti tas musų Uktveris. 
Jis viską gerai padaro, ba turi 
gabumų ir gerų vaidintojų drau
gų.

Improvement Kliubas

Šis kliubas nesenai įvykusiu 
savo parengimu pilnai, patenkin-i 
tas. Parengimu patenkinti ne 
tik patys kliubo nariai, bet ir' 
buvusieji parengime svečiai —- 
viešnios. Visi smagiai praleido 
laiką.
Paskutiniame susirinkime kliu

bas nutarė rengti prakalbas agi
tacijai už kliubą ir gerovei vie
tos gyventojų. Kada prakalbos, 
įvyks, bus pranešta vėliau.

Draugija Lietuvos Kareivių

Jau buvau rašęs, kad Draugi-, 
ja Lietuvos Kareivių su šiais 
metais įgavo naujos energijos. 
Naujas kraujas sujudino visus. į 
Kur tik nepasisuksi, visur gir-i 
dėti klausimas: ar butų galima 
ir man įstoti draugystėn? Drau
gyste susidomėję ne tik suau
gusieji, bet ir jaunuomenė. Mat. j 
yra tariamasi įsigyti naują uni
formą. O kas nauja, tai gražu, j 
Gi svarbiausia tai, kad bus nau
jas vadas — p. Bernotas.

Jisai moka prie jaunuolių pri-| 
eiti. Jaunuoliams gi reikia būti-į 
nai draugijoms priklausyti.

SLA. 194 kuopa
SLA. 194 kuopa turėjo susi

rinkimą. Buvo jame ir genera-i 
lis Susivienijimo organizatorius. 
Jisai kalbėjo keletą minučių, at
sakinėjo į klausimus. Visus pa
tenkino pilnai.

Pagirtinas organizacijos žy
gis, kad paskyrė generalj orga
nizatorių. Patartina kuopoms 
šaukti susirinkimus. Kuopos tu
rėtų pagelbėti rengti prakalbas, 
nes p. Žukas pilnai tinka joms 
laikyti. O kai dėl to, ką skelbė 
komisarų lapas, buk p. Žukas 
atvykęs Chicagon mokintis, tai

Du užmušti auto 
nelaimėj

P-lė Alice Breen, 20 m., mo- 
' kytoja Joliet viešojoj mokykloj, 
ir Gertrude VVhitmer, 18 m., 
mokinė Joliet aukšteanėsės mo
kyklos, užmuštos. Harry 
Shneiter, 22 m., Alice Mithell, 

j 18 metų, ir William Thompson, 
23 m., sužeisti. Autas kuriuo 
jie važiavo slydo ir susidūrė su 
Elgin, Joliet ir Eastern gelkelio 
tavoriniu traukiniu.

Universal Ręsta urant
xWusų varškiečiai. 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės Lfo 

valgius
A. A. NORKUS.
750 wcst 5/

' 31st St.

Uhicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas atsi-1 
bus utaminke, vasario 12 d., Maso- 
nic Temple svetainėj, 1547 N. Leavitt 
St. ir North Avė., 7:30 vai. vakare.1 
Nariai malonėkite susirinkti laiku.

X. saikus, rašt. Į

■ Ifiao h Re» Tai Boulevard 5913

Įvairus gydytojai

HERZMAN™
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 2.’ 
in. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
gus ir akušeris

Gydo staigus Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
dus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos ouo 10—12 pietą ir 
nur 6 Iki 7-30 vai. vakare 

Tel Canal 3110
Jeigu nealslšaoks, tni lauk

; Sho.» <*» Unndolnb

DR. A. J. BERTASH

The English Column Aldermanas rastas 
kaltu

M. M. M.

Lašt Wednesday night Bill 
Rusgis, youthful organizer of 
kp. 260, the S.L.A., gavę the 
Marųuette Maroons a treat in 
the form of a toboggan party 
at the Palos Slide. The party 
made the trip in two cars while 
the tvvo iron men, Tony and 
Charles K. Rusgis, showed the 
way on the maroon’s official 
motorcycle.

Our group was easily the 
noisiest and jolliest at the slide 
— groping about i n the dark 
and playing all manner of 
pranks on each other. All con- 
cerned had a mighty good time. 
There bcing būt one mishap to 
mar the night when the writer 
bounced off the toboggan and 
negotiated about three fourths 
of the slide on his own.

Schnukas, Valera, Anna, Jean, 
Macas and the five Rusgis boys, 
Charles K., Charles, Tony, 
Brovvn and Bill, comprised the 
remainder of the party. Bill 
plans to give a bigger party 
soon to help him secure meni- 
bers in the S. L. A. contest and 
cinch that trip to Europc.

—A. R.

Aldermanas A. Haffa (nuo 
43 vvardos) rastas kaltu tuo, 
kad jis nusižengęs prohibicijos 
įstatymams. Sunkiausia baus
mė, kuri jam grūmoja, tai 41/2 
metų kalėti. Šiuo laiku aid. 
Haffa yra kandidatas atein- 
tiems aldermonų rinkimams. Jei 
jis taptų išrinktas, tai kiltų 
klausimas, ar jis turi teisės už

SpeclaliHtaa (ryilymo chronlikų ir uaujų Ii- 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atuilan- 
kyklt pa* mane. Mano pilnas lAegzaininavf • 
man atidengs jūsų tikrą ligą ir jei afi apni- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryd. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusi) 
kur ir kas juniH skauda, bet pats pasakys po 
ralutino lAogzaminavinio—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

Lietuves Akušeres

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO. ILL.

34P4 South Halated Street 
ofiso valandos nuo I tk) .1 po plotų 

ir nuo (i iki M vai. vakare 
Rea 8201 Soeth VVallacc Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

’403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Ura 2359 S. Leavitt St., Ganai 2330 
ifiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal sutarti

________Graboriai________
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
•aidotuvėse ir kokia- 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas Ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidų užlai- 
k yni ui skyrių. "

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegija Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6
iki 9 vai. vakare.

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michig-an Avė.

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

ouo 9 Iki 11 vaL ryte; 
nuo 6 iki 8 vėl. vakare 

•parl iventadlentii Ir ketvirtadienio

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 

valandai oo pietų.

Telefonas Canal 0464

J. Lulevich
Lietuvis eraboriub 
ir baisa m notoj as 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St.. 

Chicago, III.
Tel. Victorv 1115

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius h 

BahzaiUUOtojaft
2314 W. 23rd Pi 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu 
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at 
siŠaukti, o mano dar
bu busite užganėdin 
ti.
Roosevalt 2515-251H

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar 
nauju gerinu ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Crie grabų išdir- 

ystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6278

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

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

■*sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
.vaigimo, 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
giausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus.. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
■ 0 iki 12 vai. po pietų.

*712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

-------- ------------------------------------------i

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nu*” 6 iki B vai vak.;

Phone Amltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaokee Avenue 
Valandos: 12 <kl 2 ir 6 iki « P. M 

Sei»*n»s vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal nutarti

Advokatai

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A M

------- u-------

DR. M. T. STRIKOLi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res.. 6641 South Albany Avennr
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6 8 Nedėlioj 16-12
------- O-------

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8823 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

siedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

John Knchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėlnyčioj nuo 9 iki 6

-------O-------

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Va!.: 1—3 ir 7—8; Ned 16—f2 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Repuhlic 7868 
CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN
\(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Rnom 2117 

Telephone Randolph 6727 
'’akarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-> 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republie 9600

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
81/žX11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai cxtra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

FLORENZ ZIEGFIEL — GROŽĖS 
SPRENDĖJAS

Pramintas kaip “Amerikos mer
gaitės garbintojas”, Florenz z Zieg
field yra galbūt žymiausias grožės 
sprendėjas. Iš visų pasaulio kraš
tų gražiausios merginos yra renka
mos jo garsiesiems gausumu gra
žių merginų veikalams. Jis žino, 
kad moderninis supratimas grožės 
reikalauja lieknių ir grakščių figūrų. 
Jis žino, kad geriau yra rūkyti 
Luckies, vieton kramtyti saldumy
nus, ar nuolatos užkandžiauti. Nu
tukimas yra pavojingas moterims, 
kurios nori būti grakščios ir madin
gos. štai kodėl Ziegfield skaito 
Lucky Strike sveikais cigaretais. Jis 
sako:

“Mano teatrų mergaitės manės 
tankiai klausia kaip palaikyti lieknių 
figūrų. Aš visados joms pasakau: 
•Rūkykite Luckies kai jus norite sal
dumynų. Tai yra lengviausias man 
žinomas būdas išsigelbėti nuo nutu
kimo’. Aš radau, kad pakepintas 
Luckies skonis yra .smagus ir pate iv 
kiną. Žinoma, kepinimas išima ne
švarumus ir todėl nebūna gerklės er
zinimo”.

Kai Florenz Ziegfield kalba, tai vi
sas pasaulis klausosi. Tai yra rim
tus paturimus tume, kų jis sako apie! 
Lucky Strike cigaretus.

PRANCIŠKA MISEVIČIENĖ
PO TĖVAIS MATULEVIČAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 10 d., 3 vai. ryte, 
1929 m., sulaukus 48 metų amžiau, gimus Kauno rėd., Kau
no apskr., Grinkiškio parapijos, Parodžių kaimo. Paliko 
dideliame nuliudime vyrą Augustą, 3 dukteris — Bronis- 
lavą, Vladislavą ir Jadvigą, du aunu — Boleslovą ir Vaclo
vą, žentą Jasinskį, dvi marčias — Marijoną, Leventiną ir 
seserį Oną Mišeikienę; du pusbrolius — Vincą ir Edvardą 
Lenauskius ir anūką Keinneth ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 6530 So. Isving Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, vasario 13 d., 2 vai. po pie
tų iš namų į Tautiškas kailines.

Visi a. a. Franciškos Misevičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

X •
Nuliūdę liekame,

Vyras, dukterys, sunai, žentas, pusbroliai, 
anūkas ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis Tol. Yards 
1741.

fra taip dalikatnas sudėjimas, jop 
naža dalis žmonių supranta apie jos 
/eikimą. Didelė daugybė akių auga 
tinta pigiais ir prastai pritaikintais 
.kiniais. Bukite daug atsargesni, ka
ta siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
<ainos, arba pedleriai siūlo akinius 
aikščiodami iš namų į namus. Prak 
įkuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
*0 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

1649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-1 

Vukdrsis
3241 South Halsted St 

Td. Victory 0562 
7—9 v<l. vak. apart Panedėlio h 

Pėtnyčios

25 Metų Patyrimo 
’ritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

kspertas tyrimo akių ir pritalkimo 
akinių

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

Fastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:80 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80
Sekmadieniais nagai susitarimą

/vairus, uydytujai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez TeJ. Drexe] 9191
DR. A. A. ROTH

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

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

arti Slst Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 di«nn

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki S po piet
7 iki 8 vuk. Nedėl. nuo 10 iki 12

Res. Telephone Plaza 3200

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.’

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michipjan Avė.
Pullinan 5950

Phone Boulevard 7814 DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

SK1JNTOS K V1BJTK'
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

ankietams ir Pagrabams 
arnikai

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas

DR. CHARLES SEGA1 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubo» 

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. diens 

Phone Midvvav 2880

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Rosidenee Tel. Fairfa* 6352

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otls Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8822 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4/

Rezidencija 6158 S. Talinan At
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2160
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakar;:i- nuo 6 iki 9 vai

3315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Iš Joniškiečių Kliu 
bo metinio susi

rinkimo

mu ėmė viršų. O be to, jis ri
tosi, kaip ir visuomet, džentel- 
inoniškni. Romano buvo pradė
jęs gan žiauriai ristis, bet tai 
tik erzino publika.

Tad Požėla dar kartų parodė, 
jog jis gali šokti į akį ir pasau
liniams ristikams ir juos nuga-

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Pateko i rankas ve kokis raš

tas:
“Mano vardas ‘Nam Niatrec 

Fo Nos <Mahara*. Aš esu iš nu
mirusių prikeltas Dievo Jaho- 
vo jau 1B27 m. O Ikievas man 

Jiepė kalbėti, idant atidarius 
^žmonėms dievybės paslaptis. 
Teko man girdėti įvairių kalbų

Aš vis, kaip tas vilkas, neiš-'apie buvimą ir nebuvimą Die- 
kenčiu nestaugęs, nors Joniškie- vo. O daugiausia tai laisvama- 
čių L. K. Kliubo koresponden-1 nio kunigo Mockaus, kuris ūž
tas aprašė įvykusį J. K. Kliu- ginčija Dievo buvimą. Taigi 
bo susirinkimą, kuris atsibuvo kviečiu kun. Mockų i debatus”, 
27 d. sausio, bet liko ir man šis ir it. 
bei tas parašyti. Joniškiečių ■ 
Kliubo koresp. rašo, kad nedau-1 
giausiai narių susirinkime da-' 
lyvavę. Kiek man žinoma yra 
iš patyrimo, kaip kitų organi
zacijų nariai lanko savo susi-i 
rinkimus ir skaitant proporcioj 
nališkai prigulinčių draugijoj 
narių skaičiui, tai šiame meti- 
name Joniškiečių Kliubo susi- 
rnkime narių dalyvavo daug.

Ypatingai atsilankė daug mo
terų. Reikia pagirti Joniškiečių 
Kliubo moteris, kad jos taip 
skaitlingai lanko susirinkimus. 
Be to, Joniškiečių moterys mo- i 
ka ir naujus narius prie kliubo 
prirašyti. Pavyzdžiui, šiame su
sirinkime ponia čiuberkienč at
sivedė ir prirašė jauru| ir gra- gnio<lžio mėnesio 28 dieną. Jau 
žią p-lę A. Norvaišaitę, ponia (Urėjo sumanytojai penkis

VV'ell, debatai išrodo kai kada 
pageidaujami. Bot šiuo atveju 
musų “prisikėlusiam iš numi
rusiųjų” ar nebus labiau reika
lingas formų daubas? Pavasar 
ris jau arti, ir nervams sustip
rinti farmų darbas labai tiktų.

Rep.

Knight Aviation 
Club

Raginienė prirašė P. Kazėną,

Po nepaprastai gyvų ir suju
dinančių PožėloanRomano risty- 
nių kitos /poros pasidarė nebe
įdomios. Užsibaigus toms ris-

svetainę, o likusieji apatiškai 
žiurėjo į Kwariaiii-Norbeeko 
ristynės. Nesukėlė didelio en
tuziazmo ir Sonnenbergo pasiro
dymas. Jo demonstravimą savo 
ristynių būdą publika pasitiko 
gan šaltai.

Buvo susirinkę ristynių pasi
žiūrėti apie 3,500 žmonių. —N.

KODĖL SCENOS’ IR EKRANO 
ŽVAIGŽDES RUKO OLD GOLD

Joe Cook, populiaris Broadvvay 
favoritas, viešpataujantis veikale 
“Rain or Shine”, sako:

“Kad sumažinti kosėjimą laike 
antro akto, Old Golds bus patiekti 
laike pertraukos!

“Nesigruskit, draugai, tokis pasiū
lymas dar nebuvo padarytas. Bet 
jeigu aš kada-nors turėsiu savo te
atrą, tai gal jis ir bus padarytas.

“Ir tai todėl, kad Bai yra vienati
nis žmoniškas darbas^kaip linkui ak
torių, taip ir linkui publikos. To
kia pasiūlymas žydėtų kaipo ‘geras 
darbas nedorame pasaulyje’. Nes 
žmones ateina i teatrą dėl juoko —

Business Service
BiznloPatarnatiniM

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

Tol. Victorv 9634

10% pigiau UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriaus) 
darbą mieste. Kedzie 5111.
GENERAL1S KONTRAKTORIUS IR 

REAL ESTATE
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republlc 7869

Financial
Finansai-Paskolos

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

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

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE 
Išdrba aukščiausios ryšies radios. 

linai garantuotas. I&-Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri. tai kreipkitės pas mus. B. and J.

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

arba $800, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Serv’ce

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

AiuipAiica paa tuiu u*
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S, Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

PLAYER PIANAS — vertan daug 
daugiau, negu prašome, 
nai parridavinėjo po $800. 
duosime atsakomi ngam 
$110, įskaitant 50 muzikos rolių, ro
lių kabinetą, suolelį ir grindų lempą 
Išmokėjimais po $2 j savaitę.

P. A. STRACK PIANO CO., 
228 So. Wabash Avė.

44 AKERIŲ arti Elgin, prie 
bulvaro, gefa žemė, visi budin
kai, sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi
giai, tik $5,000 įmokėti.

Radios

Šie pia-
Mes par- 

žmogui už 210 AKERIŲ arti gelžkelio 
ir lengvo kelio, visi įtaisymai 
yra — gazas, elektra ir t. t. 
Moderniškas namas, gera že
mė; puikiausias bargenas.

J. H. Schafer and Co.
803 Ridge avė., Wilmette, III.

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir 

įtaisyta taip ir kitos farmos.

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northwest Town Radio 
3812H W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361 

RADIOS, STALAI IR CONSOLES 
PILNAI — $25 ir augščiau 

. Ateikite dėl nemokamos demons
tracijos ant naujo Allelec D. C. 

“upstairs” Howard, Zenith ir Brunswick. Atsi- 
nešk šį apgarsinimą, jis vertas jums 

------------- $5.00. Lengvi išmokėjimai, 
SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 10 OE«

Sup. 8741

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24, 
valandas.- Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., r 

Tel. Armitage 1199 Exchange—Mainai
FARMERIAI NAUDOKITĖS PROGA

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyti namus, farmas, lotus, arba 
biznius, mainau namus ant farmų. 
lotus ant namų.

Kas norit greito ir teisingo patar
navimo, važiuokit pas Lucas, r~v~ 
telefonuokit.

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA
Skolina pinigus ant lengvų 

išmokėjimu
BEN. J. KAZANAUSKAS, 

Raštininkas
2242 W. 23rd Place

Phone Roosevelt 8887

Geras ir nebrangus nmro namas 
išsimaino ant fanuos ar vasarna
mio.

PRANEŠIMAS
Radio,nėra pagerintas, jis vien li

ko suelcktrintas. Leiskite mums pil
nai pertaisyti dabartinį jūsų radio 
ir ji suelektrinti su A. C. tūbomis. 
Pilna musų dirbtuvės garantija. Tai 
kainuis viso $39.50.

Jūsų senasis radio setas turi ge
resnę medžiagą savy, negu naujieji. 
Mes sutaisysime jūsų radio jūsų na
muose už $2. Philco aptarnavimas 
$1, nežiūrint kiek laiko užimtų.

PHANTOM RADIO MFG. CO.

Lietuvių aviatorių kliubas
Jau buvo pranešta “Naujie

nose”, kad susitvėrė lietuvių or- 
Jaivininkų kliu'bas. Dabiu* tar
siu dar žcdj-kitą apie tą kliubą.

Kliubas pradėjo organizuotis' O kosėjnms nėra juokingas dalykas. 
- - 1 “Mano nuomone, geriausias būdas

pašalinti gerklės kutenimą yra visai 
jo neturėti. Kas reiškia, rūkyti vien 
tik OLD GOLDS. Aš pats juos rū
kau, ir aš pilnai tikiu, kad nėra, ir 
niekad nebuvo, sukosėjimo, kad ir 
visą vežimą išrūkius”.

Kodėl nesukosėsi ir visą vežimą 
išrūkęs ?

OLD GOLDS cigaretai yra pada
ryti iš ŠIRDŽIŲ LAPŲ tabako, pui-

su
sirinkimus. Paduotas prašymas

ponia Rudienė prirašė A. Dve- karteriui gauti, ir tikimasi, kad
lį. Visi trys nariai pilnai užsi
mokėjo mokesčius, kaip įstoji- s.pringileido.

šiomis dienomis čarteris ateis iš
Prašymą čarterio 

padavė, kliubo direktoriai: kap. 
Darius ir .pp. K. Kulis, Kelevi-, kiaušių kokius gamta užaugina... Pa- 
čiiis iMnrozis ir Keli v I rinktv> tlel fa šilko švelnumo ir mink-C1US, I.viorozas ir Kelly. ; štumo nuo pat tabako augalo vidu-

Kliu'bą organizuoja lietuviai j dūrio... Sendintų ir nokintų nepapra- 
izoJ »;v štai ilgai vidurio liepos saulėtos dėti noii, kad tik lietuviai j am noJ? temperatūroj, kad užtikrinti tą 

priklausytų. Priklausyti galės medaus švelnumą, 
kiekvienas lietuvis ir lietuvaite, i V,llirvk,t Sokol« 
ne jaunesni betgi kaip 18 me
lų. Mokestis $15 metams.

Kliubo tikslas bus platinti 
aero mokslą Amerikos lietuvių 
tarpe; ruošti prakalbas aeronau
tikos klausimais; sujungti visas 
lietuvių aero jėgas alsiekiniui 
bendrų tikslų aero pasaulyje; 
suartinti lietuvius ir išvystyti!c----- .------ ------------------------ ,... . , , Dienomis ar vakarais. Del mformaci-
solHlarunią nartų tarpe. jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL

Kliubits duos norintiems pa- BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

mo, taip ir metinę duoklę.
Joniškiečių Kliubo pirminin

kas Julius Butautas, susirinki
mą atidaręs, po senosios valdy
bos raportų, pakvietė naują val
dybą užimti vietas. Prie to, 
jis pareiškė, kaip senasis fin. 
sekr., d. Yonkus, nuo pat pra
džios susitvėrimo Joniškiečių 
Kliubo su pasišventimu dirbo 
iki pat šio susirinkimo. Drg. 
Yonkus už nuoširdų darbavimą- 
si Joniškiečių Kliubui susilaukė 
daug aplodismentų. Drg. Yon
kus padėkavojo visiems už į- 
vertinimą jo darbo ir apleido 
savo vieta.

Tą patį reikia pasakyti ir apie 
senąjį iždininką J. Paugą, ku- mokas — teorijos ir praktiško j 
ris irgi nenuilstančiai darbavo- lėkiojimo. Tai bus kaip ir ae-! 
si keletą metų eidamas iždinio-; ronautikos kursai. Bet už pa-i 
ko pareigas, veikdamas taipjau mokas reikės mokiniams ir mo- moksde.^Mokykra dienomis iVvaka- 
ir kitokiose komisijose.

štai ilgai vidurio liepos saulėtos de- 
j nos temperatūroj, kad užtikrinti tų

Valgykit šokoladą... Užsirūkykite
OLD GOLD... Pasiskaninkit Abiejais

CIASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos
MOKINKIS BARBERYSTfiS AMATO

I REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO 

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš-

Tenka kinėms mokėti ekstra. Kitaip 
paminėti taipgi J. Paugos žino- sakant, narystės duoklių neiš- 

Ji, nors būdama svetim- teks. Ir suprantama kodėl —ną.
tautė, ale suprasdama reikš- juk tokios pamokos bus suriša 
mingumą joniškiečių draugijos, | tos su didesnėmis ar mažesnė- 
drauge su savo vyru prisidėjo mis lėšomis.
prie veikimo Joniškiečių Kliube. Klio'bo bucinė randasi p. Gri- 
Tiesa, praėjusius i

rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS

Ivllll’DO DU’dllO ruIluUSl p. tiri- ięramutikos, sintukses, aritmetikos. 
Tiesa, praėjusius metus d. Pa u- ten o ofise, 3241 So. Halsted St. knygvedystės, stenografijos, ir kitų 

, . . Irc ii • • • i • • i *1 • mokslo sakų. Musų mokyklos naujaga buvo jau pavargęs iždimn- Ihrektonų susirinkimai laikomi sistema stebėtinai greitai užbaigia- 
ir- kiekviena ketvirtadieni tojo bu- ma pradinį mokslą į devynis mėne- 
.. Įdomaujantys šiuo J vienus ne

naudai nadarė kliubii meldžianti atsišaukti nu-Jau tūkstančiai lietuvių Jgijo moks-nauuai panai e lu8. Ateikite įsirašyti šiandien ir
daug gero. Ir, reikia tikėtis, rodytu adresu. j
lad d.d. Paugai liks ir vėl ak- keikia pasakyti, kad šis kliu- į

ko pareigoms eiti, bet jo pi 
mesnis nuoširdus darbas Joniš- veineje.
kiečių Kliubo 1

reikia tikėtis, rodytu adresu.

tyvųs Joniškiečių Kliubo dar-i^as Chiagos lietuvių .gyvenime 
buotojai. reiškia kai ką naujo ir įdomaus,
Prie progos, reikia dar prisimin- nieko panašaus dar neturė
ti apie gerus Joniškiečių Kliubo j°me. Galinda tikėtis, kad kliu- 
narius. Jie yra draugai Kaniu- ^as sėkmingai darbuosis užbrė- 
šai, turintys valgyklą prie 3510 va£a» 'l)a’ kiek žinoma, jau 
W. 63 St. Kada mirė vienas Jo- šiandien Chicagoje yra keturi 
niškiečių Kliugo narys, tai d..lietuviai pilnai patyrusieji or- 
Kaniuša su d. Pauga ne tik pa- laivininkai. O gal randasi ir 
sirupino palaidoti tą narį, ale;daugiau lietuvių orlaivininkų, 
dar paaukavo ir ant vainiko. Ikuri^ dar nežinome. Report. 
Nėra buvę to Joniškiečių Kliu-1 “ 
bo parengimo, kad d. Kaniušie- 
nė ar d. Kaniušas nedalyvautų 
arba nebūtų prisidėję savo triu- 
su tikietus platinti ir kitą darbą; 
dirbti. Bepigu Joniškiečių Kliu- 
bui bujoti, kad jis turi daug 
nuoširdžių, darbščių žmonių.

Praėjusį metą naujų narių j- 
stojo į Joniškiečių L. K. Kliubą'sį 
net 63. Labdaringiems tiks-; garsėjusiu italų ristiku Romu
lams išaukauta apie pusantro — • 
šimto dolerių. IŠ parengimų 
praėjusiais metais įplaukė apie 
pustrečio šimto dolerių, šioje 
valandoje banke padėta apie ke
turi šimtai dolerių. Pas iždi
ninką randasi apie šimtas dole
rių, ir vienas šimtas dolerių yra 
paskolintas. Tai taip dalykai ir 
dalykėliai bėga Joniškiečių L. i 
K. Kliube.—Narys.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

SPORTAS
Požėla pasižymėjo

Peireitą pėtnyčią Požėla rito-
Ashland Auditorijoj su pa-

Amerikos Lietuviu Mokykloje

[ums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose moksle 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Miscellaneous
įvairus

IR

arba 5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

Furnished Rooms
■------— ... . ■ 1 ■■■■ ------ ' KAMBARIAI rendon ant antrų
SUTAISOM ir sujungiam gaso pe-del_ vyrų, su ar be valgio. Yra

čius taipgi apartinentinių budinkų, TPau<lYne: et[as Sachauskas, 435J 007A
katilus, fornisus, pečius mieste arba Maple'vootl Avė., Virgima 0817., Tel. Lai. 100.>, Buckingham 3.170 
priemiesčiuose. Visi orderiai atlieka- 1 ....... —■■■■■■■............  ar Midvvay b.ii-
mi kuogreičiausia. šauk

H. GADEKE, Kedzie 1393.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui 

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fla
tai iŠrenduoti—2061 Birchwood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 
1913.

For Rent

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

no. Ristynės sukėlė tikrą furo
rą. Aiškiai pasirodė, jog Požėla 
yra mėgiamiausias chicagiečių 
ristikas. Ne tik lietuviai, kurių 
buvo labai daug, bet ir svetim
taučiai buvo sužavėti Požėlos 
ristynėmis. Kai po 35 minučių 
“referee” nuosprendžiu Požėla 
tapo paskelbtas laimėtoju, tai 
publika sukėlė tokias ovacijas, 
kad tiesiog Auditorija drebėjo. 
Ir reikia pasakyti, kad Požėla 
tų ovacijų užsitarnavo. Per vi
są ristynių laiką jis savo vikni-

z Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti j musų 
krautuve. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių * einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

PRIDEK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui.

REX CONSTRUCTION CO.
1608 w. setu st.,

Lafayette 7150

Bridgeport Painting 
and Hardvvare Co.

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

MODERNIŠKA 5-kiu kambariu;' 
$50—$52.50; 4448 So. Homan. Mr. 
Yahraus. Saulės kambarys, įmury- 

Į tos maudynės, lašų maudynės ir 
! gražiausi pečiai.

Arti Archer ir Kedzie avės.
5418.

HELBERG BROS. 
192 N. Clark St. 

Dearborn 4020

Automobiles

Phone

MES PERKAM, parduodam ir 
mainom, namus, lotus, farmas ir tt. 
Darom pirmus ir Antrus morgečius. 
Del greito ir teisingo patarnavimo 

$5951 kreipkitės prie

i M. ROZENSKI & CO.
Lake

SPECIALIS BARGENAS 
'28 Studebaker Dict. sėd. geram 

stovy ......................................
’28 Pontiac Landau sėd., mažai 

’27 Chandler sėd., big six, geram j REAL ESTATE
’28 Essex sėd. kaip naujas ....... $595 i 6542 So. Westem Avė.

I ’26 Buick sėd. 2 durų mast ....... $450 į CHICAGO, ILL.
’27 Hudson brougham, geram [ Tel. Prospect 2102

stovy .......................................... $4951
KRIAUCIŠKA firma sukirps ir jssirendUOJA Storas su kam- ’27 Dodim se<l, veloury išmuštas *326 

padarys jums smta- už *20. Jus tik bariais al. I)e kaInbaril) ir gal.aiias. ’26 Chandler spėriai 6 ............... *295
tunte parūpinti materija. Užganedi-, Savininkas antros |uboa iS užpaka-1’26 Jewett Coach su naujais ta- 
nimas yri garantuojamas. J. W.|.. g. catifornia Avė I jerais, bargenas ....................... $250Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho-, ’ '*24 Hudson Coach bėga gerai,
llyct. 0506. .. ■ ,-TTTT—1------ - ----- SS bargenas ....................................  $95
-------------------------------------- r Personai 50 kitų karų pasirinkimui. Į

ATYDA BUDAVOTOJAMS_________ „uL?1 a N0RTH ^entral Park’ arli North
Ar jus manote apie statymą arba PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KAL-|__________ _____- _!___— | namo

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- BĄ Patobulnk savo iškalbumą. Iš- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi- si’1)kink gražiai ir kaib6ti I

angliškai teisingai; per 3 arba 4 
mėnesius galėsite vartoti kaip savo1
- ... - . ■ ■ •

Personai
Asmenų Ieško

PER SAVININKĄ — modemiškas 
13 apartmentų namas, taipgi 3-jų 
flatų namas su 7 kambarių namu 
užpakalyje. Viskas yra, tikras bar
genas. 2608 Montrose. Juniper 0850.

sokius pataisymus, įskaitant pluin-
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas. ^udu'^lėdt; p^iiu i

ABBOTT CONSTRUCTION CO. gaicsnc pagerm i
5201 West Grand Avė. 

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

ti savo būvi. Del vyrų Ir moterų1 
privatiškos valandos, kada kas nori 
dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH j ____

, 21 E. Van Buren St., 4 lubos. Va- mobilių arba UiaiuciL 
MES darome pirmos klesos kar-1 landos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy-1 Lawn rezidencijos loto, 

penterio, plumberio ir apšildymo kit dabar! I IL.1 t:
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Visas darbas garantuotas. Mes einam 
visur Chicagoj ir priemiesčiuose.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Financial
FinansaLPaskolos

4 flatų marinis, 3 metų se- 
_____ , 4 furnasai įbudavoti. Šauk 

1926 Packard 5 pasažierių sėda-! savininką Ghestcr field 0155.
nas .................   $750.00

1924 Jordan 5 pasažierių sėda-, 
....................... $295.00

7241 Vinccnnes Avenue I . . .... oTel. Stewart 0037 į vandeniu apšildomas, 3
sas. Kedzie avė., arti 
$12,500, $1,500 įmokėti 

PARDUODU Nash Big Six auto- 7290 arba Palaside 0364. 
t arba mainais ant West p

STORAS 1 aukšto mūrinis, šiltu 
metų ly- 
L stoties. 
Berkshire

3121 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

i i • *i • uiucii Bnioiai, pristULomi u£
1 SUSlJRUK paSlSeKimO SU labai mažai dulkių; lump, nut

Chevrolet

Aukštos rųšies flatai Rogers Par
ke, 1628 Columbia Avė. Raktai ant 
1-mo aukšto — visi po 6 kamba- 

GARSŲS radium mine run anglys, rius. Kaina $36,000. Galiu mainyt. 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50;. Long Beach 8875’’’ j._ii---, i----------- —jr'----------------------------------------------------------------------------------------

CKKS pristatomi už »W. 2 FLATŲ, 5—5 kambarių octogo-
lel. Boulevard 1036 no prjejįn|(jjit saulės porčiai. Moder-

i niškas 3 karų garažas, arti 81-mos 
ir Marshficld. Savininkas Vinccnnes 

•3711.
-----------  Energiški ir sumanus vyrai gali ra

sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
1 žengimui pirmyn, pardavinėjant ne- 

6% nuošimčiai ir Baldai-: 2 FIESTŲ medinis namas, naujas--------1—1._ ! rolet, kurie_ buvo ^rodomi^Pure l nę labai piRiai vjeta del biz- pIun)bingi^ ir apšildomas, 2 karų 
medinis garažas. Rendos $100 į 
nesį; 1-mas morgičius $3,500, arti 
Garfield bulvaro. Tel. Triangle 1901

Business Chances
Pardavimui Bizniai

■ant linų morgičių paskolos.!prie Dri™^^^Tiktai 4% komiso ant 2-rų b-h Avė. „uo^uodMo ^vT^ai.ace st.

morgičių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

Ypač reikalinga vyrų teritorijose I 
Worth, Sticknev, taipjau tarp Stock 
Yards ir M.chigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

AR ŽINOTE, 
kad automobilių dabar biznis yra TURIU /parduot P/6 aukšto me-

ir angliškai. f t ™ X?* dinį namą su 2 karų garažu, arba
Priimti aplikantai bus trumpą lai- fer ’«nt nuosavybės $10,500.

ką lavinami dyka? konstrukcijos šių • žastis už cash. Savininkas Pa
kąru ir geriausių būdų juos parda-. s. I)al duoti gerai apsimokanti oo t’ • 8214 
vinėti. * automobilių garažą su salesroomiu llsauc o-1*.

192 N. Clark St

Paskolos suteikiama 
i vien?* dieną-

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS

1647 West 47th Street

ant

Kreipkitės kas dieną nuo 10 it 
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

MUMS yra reikalingas geras Real 
Estate pardavėjas. Mes duosimė ge
riausią propoziciją. Atsišauk it 
dieną prieš piet tarpe 10—12 
Klausk manadžerinus.

JANOVSKY & CO., 
1824 W. 47th St.

bile 
vai.

REIKALINGAS virėjas, gerai pa
tyręs ant to darbo. Brighton Park 
Restaurant, 4180 Archer Avc.

Help Wanted—Female
 Darbiininkią Reikia

REIKALINGA patyrusi virėjo 
(cook) moteris dirbti naktimis. Atsi
šaukite 1745 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaiaai

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

žus seklyčios setas $67.00. Riešuto 
valgomojo kambario setas $57. Rie
šuto miegruimio setas 3 kavalkų 
$79. Bargenai šimtuose kavalkų. At
sinešk šį apgarsinimą su savim, bus 
vertas jums $5.00u

VICTOR FIREPROO^ BLDG., 
4809 Lake Street 

Atdara iki 9:30 vai. vakare.
Nedalioms iki 5 p pietų

salesroomiu, ^sa(^c 8214.
ir gasolino stotim. Mainys ant na-
rno, didelio ar mažo, Chicagoj ar SAVININKAS turi parduoti tuoj 
kitam mieste, lotų ar geros fąr- puikų modernišką 6 ruimų bunga- 
mos, ir taipjau priims morgičius iow lietuviškoj kolonijoj. Naudokis 
ant kito namo. Agentai yra kvie- proga iš to—matyk vietą. Pigi kai- 
čiami pasidarbuoti.

5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PUIKIAUSIA proga. Geriausia 
pirkinis Chicagoj. Jeigu imsit tuojaus. 
Jeigu jus norite farmos, matykit ma
ne apie šias. Parduosiu ar mai
nysiu ant nebrangios pelną nešan
čios nuosavybės Chicagoje dvi fer
mas, 25 akrų ir kita 10 akrų. Pilni 
du setai budinkų, vienas visai naujas. 
4 mylios nuo Benton Harbor. Prie 
cementinio kelio. Pusė farmos pa
švęsta vaisiniams medžiams. Tai yra 
geriausias bargenas, kokis buvo pa
siūlytas. Gali būti parduotas su pel
nu bile laiku. Nevilkinkit. Rašykit, 
ar kreipkitės tuojaus prie savininko. 
Gaukit mano kainas tuojaus. Neati- 
dėliokit.
Mr. E. B. BELD1NG, 1729 W. 106 St.

$100 ĮMOKĖTI
Nupirks 80 akrų farmą ir 

žemę šiauriniame WiscoAsine. 
na $600, 2 mylios nuo miesto, 
ra vieta žuvauti, medžioti, gaudyti
žvėris, nedirbama žemė. Turiu par
duoti tuojaus. Didelis bargenas.

2627 N. Washtenaw Avė.
Armitage 1849

miško 
Kai- 
Ge-

PARDAVIMUI 80 akerių, 40 my
lių nuo Chicagos vidurmiesČio. Ge
ri budinkai, cementinė sailo. Kai
na $10,000, išmokėjimais. C. A. 
Baker, 18058 Dixie higbway, Homc- 
wood, III, Homewood 587.

| na.
Savininkas 

5742 Whipple Street 
Tel. Republic 8768

PARSIDUODA arba išsimaino 2 
pagyvenimų namas ir Storas, pieti
nėj miesto dalyj. Mainysiu ant far
mos. 3631 So. Halsted St.

AR GIRDĖJOT
kad 4 flatų muro namą parduosiu 
už $9,000. Mainys ant mažo biznio 
ar lotų. Priežastis — našlė mote
ris.

5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

NAUJAS 5 kainb. namas, arti 
Oak Forest. Plumbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 
ledų konkryto beisinentas. Skal- 
lyklos, furnasu Šildoma, arti R. I. 
L R. stoties, 1 dubcltavas, kitas 1 

karo garažas, 1% akerio (150v 302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. Western avė.

PARDUOSIU
su $4,800 nuostolių dviejų • augštų 
murini namą, po 
1-mas morgičius 
mažą imokėjimą, 
eųuity, 1601 So. 
Chicago,

KOHOUT BROS., 
6208 W. 22nd St, 
Tel. Berwyn 1101

4 ir 4 kambarius. 
$3,000. Priimsiu 
arba mainysiu ant 
Washtenaw Avė.,




