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Hillquitims nagan komunistus 
už kriminalinį šmeižtą

New Yorko raudonųjų organai, kurie so
cialistų vadą viešai apšaukė vagim, 
traukiami j teismą

NE\V YORKAS, sausio 27. 
Morris Hillquit, vienas žymiau
sių Amerikos socialistų darbuo
tojų ir socialistų partijos lyde
ris. žada šaukti teismo atsako
mybėn vietos komunistų laik
raščius, kurie pastaromis die
nomis išėjo prieš jį su bjauriau
siais kriminaliniais šmeižtais-

Ilillquit išleido pareiškimą, 
kuriame sako:

“Nors aš buvau pripratęs gir
dėti visokių užgauliojimų ir 
melų, einančių iš komunistų 
versmių, tačiau turiu pasakyti, 
kad šitie pastarieji šmeižtai pra
šoko visas ribas, taip kad man 
jau pritruko kantrumo. Komu
nistai visokeriopai stengėsi iš
provokuoti mane, — gerai, aš 
jiems tą malonumą padarysiu. 
Aš tuojau

ko komunistų laikraštis Frei- 
heit,'taipjau oficiali* svorkerių 
(komunistų) partijos organas 
Daily Worker, įdėjo straipsnius 
su rėksmingomis, per visą pus
lapį, antraštėmis, paskelbdami, 
busią “Morris Hilkpdt, socialis
tų partijos vadas, yra įveltas j

The Lithuanian Daily News
Entered x»s second-class mat trr Mareli 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III,, 

linder the Act of Mareli 8, 1879

Chicago, III., Pirmadienis, Sausio-January 28 d., 1929

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntws 

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South HalNted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 3073
■ ■ ... ■ - - - - - - ------------- — -------------

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
t ........... ■■!■■■■ I ......................................... ...

*437 No. 23

Chįeagos Tribūne a- LIETUVOS ŽINIOS 
pie p. Babravičių --------

--------  Vieną papiove, kitą pei-
Vadina didžiu lietuviy liais subadė 

dainininku ------— 7

darysiu legalinių 
žingsnių ir trauksiu teismo at
sakomybėn komunistų laikraštį 
Freiheit, jo redaktorius ir visuj 
kitus 
k ingi 
kų.” 
Kuo

usmenis, kurie yra atsa- 
del šitų skandalingų ata-

komunistai kaitina 
quitą ir kitus 

Prieš kelias dienaš New

HilI

Yor-

tos pramonės darbininkų.”

Komunistai skelbia, kad 1926 
metų vasarą, kai kilęs siuvėjų 
streikas, .loint Boardui, kurį 
tuomet kontroliavo komunistai, 
prireikę pinigų ir jis paėmęs 
paskolą iš International Union 
banko, užstatydamas jam savo 
akcijas, kurių Joint Boardas ta-, 
me banke turėjęs. Kad .Joint 
Borebts paskolos negalėjęs grą
žinti, bankas užstatytas akcijas 
konfiskavęs, paskui jas parda
vęs tam tikrai asmenų grupei, 
kurios priešaky buvęs Ililk|iiit. 
Toji Hilkpiito grupė nupirkus 
viso 375 akcijas, mokėdama po 
$200 akcijai, tuo tarpu kai mar- 
keto kaina buvus $310. šitokia 
tranzakcija Hillquit ir jo grupė 
pelnę daugiau kaip $41,000.

-----------  j KAUNAS. — šastavos miš- 
Didžiulis Chicagos dienraštis kely Vincas ir Antanas Briedžiai 

fribune sekmadienio leidiny peiliais subadė Albiną ir Juozą 
Chicago Sunday Tribūne sa- Stralkus Mrkališkių valsč., Ta
vo tos dienos WGN radio. pro-; lino kaimo gyventojus. Albinas 
grame įdėjo lietuvių daininin-1Stralkus mirė, vietoje, Juozas 
ko p. .Juozo Babravičiaus pa- nugabentas j ligoninę, bet gyvy- 

I veikslą ir didelį stambiomis rai- be pavojuj. Piktadariai sulai- 
dėmis spausdintą -gražų prane- kyli.

,šimą, kad garsus lietuvių leno- —-----------
ras dainuos per radio 1 1:30 Kur “zakristijonas” mo
vai. po pietų. jr |ęUr patek0

Savo pranešime Tribūne sa- 
A0- ' Kauno (gyventojas Petkevi-

Jis, tas didis lietuvių leno- £|us, km*^ jau 2 kartus sėdėjo 
ras, yra atvykęs į Chicagą- zujime vagystę pernai bir- 
Spaudos beveik visai neskelbia- ^ėlio mėn. panorėjo tapti “zok- 
mas negarsinamas, Juozas Bfl^* įuršti jonu,” tet amato mokytis 
ravičius, palikęs savo gimtąjį |ne bažnyčion, o p. Kontrimavi- 
kraštą rytų Europoj, atvyko įl^^ jonavo8 gt. 13 nr. 
Ameriką koncertuoti. Ir dabai užrukintan būtim nuėjo.

—-‘šita Europos muzikos pasaulio yaj j>UV() dienos metu. Spyną

14 angliakasių žuvo Var,ji?« nekįtiu» žn?°: Vėl vienas vokiečių.1^ užka,iai,ia miea"r vic,,,i ap^l'sij^niu"iaikiura'čja 
* . 8 nes dėl “sąmokslo” prieš/C1 ’lc*iao šiandie ,.ųs turite'p^ipainioj() lilikr0llis> dar keli

ĮVYKUS SDrOifllTllll Hooverą komunistų lyderis Pr°8()!4 išgirsti Babravičių pro- ;graįųS ir brangus daikteliai,
j — 1 • jgrarne paskutiniame Jigi ji>: , pasiėmė už tQOO litų. Parsine-

sugrįš iš Bylų egzotinės, va r- pas-^u2(> laikyti buvę
nepatogu. Ninįešė pas savo 
draugą Joną Brazaitį. Petkevi- 

i čiui netrukus prireikė pinigų 
ir jis Brazaičiui visus daiktus 
užstatė už 400 liTi>.

11 n(;‘ | Sužinojo policija. Daiktus- ra- 
aplcis. (į(). SugaVQ ir Petkevičių. Jis 

prisipažino kaltu. Daiktai, ypač 
liktoriai buvę reikalingi... Pri- 
kalL<nęs Brazaitis, tai ir pa
ėmęs. Teismas neatsižvelgė ar 
jtwn “bt^sireagiančiam zokrasti- 
jonauti” tie daiktai reikalingi 
ar ne, bet kad vogti, tai ir nu
baudė Petkevičių pusantrų me
lu sunkaus kalėjimo.

[Atlantic and Pacific Photo]

Afganistano karališkas palocius Kabule, iš kurio karalius Amanullah paspruko, kuomet 
kiteliai pradėjo artintis prie sostinės.

Nušoko 3,000 pėdų iš Kovos su maistiniu 
degančio plano kais Meksikoje

įvykus sprogimui 
anglies kasyklose

Sprogimo metu kasyklose dirbo 
09 darbininkai; pekiasdešimt 
penki jų išsigelbėjo

KINGSTON, \V. sausio 
Poca- 

kasyk- 
vakarą įvyko spro- 

ke- 
UŽ-

miami beaciii na metė komunizmą

DAYTON, Ohio, sausio 27.
Aviatoriui įeit. J. lladdonui da-

li nuo New Carlisle, 3,(HM) pėdų 
aukštumoj užsidegė jo aeropla
nas.

Leit. Haddon parašiutu šoko 
laukan iš lėktuvo ir laimingai 
nusileido žemėn.

Kautynėse su federalais daug 
maištininkų krito; nemaža 
nekaltų miestiečių taipjau už 
mušta

hontss Coal kompanijos 
lose vakar 
girnas, kurio, kiej< žinoma, 
turiolika angliakasių buvo 
mušti.

Paprastai lesė kasyklose 
ba 500 darbininkų, bet tuo 
tu, kai įvyko sprogimas, 
vuose buvo viso 
devyni angliakasiai,
šimt penki jų sugebėjo išsigei-

Čechoslovakija ir Veng
rija apsikeičia politi

niais kaliniais
I’tRAHA, čechoslovakija, sau

sio 27- — čechoskyvakijos ii 
Vengrijos atstovai sutiko apsi
keisti trisdešimt dviem politi
niais kaliniais, kurių dauguma 
buvo nubausti kalėjimu dėl ta
riamo jų šnipavimo. čeehoslo- 
vakai atiduoda 17 vengrų, o 
vengrai atiduoda 15 čechų.

tai, kad buvęs padarytas są
mokslas nužudyti išrinktąjį 
prezidentą Hooverą, kai jis at
vyksiąs j Miiami Beach, dabar 
sprogo ir nieko iš jo neliko.

Prieš tris savaites viename 
vietos restorane tris asmens 
kalbėjosi tarp savęs apie politi
ką, -atvirai pareikšdami nepasi
tenkinimo lapkričio rinkimų re
zultatais. Kažin kas pranešė

(|įr_ apie lai slaptajai policijai, ir vi- 
si trys asmens buvo suimti, ne-1 

ur_ va dėl sąmokslo prieš Hooverą- 
šešias<lešin>l '’adar.vta slnrpi kvota, ir pasi 

Penkiasde- ^ad tie žmonės visai ne
kalti Jie tapo paleisti.

Reichstage deputatas Kaenzler 
paskelbė pereinąs j tikrąją 
darbininkų partiją—į Social
demokratu

jungos muzikos,
'mums nežinomus
i tėvynės gyvenimo
i ir skausmus.”

Art Babravičius

reiškiančios
Babravičiaus 
džiaugsmus1 ų

yra kviečia- į 
mus koncertuoti Rytuose, 
trukus kuriam laikuiBEIMA’NAS,sausio 27. Dar

vienas komunistų vadas atsiža
dėjo kumunizmo ir perėjo j so
cialdemokratų partiją. Jis Ąsa 
žinomas komunistų darbuoto- UCUCSIUOSC
jas ir reichstago deputatas Ge- 
org; Kaenzler.

Kaenzler paskelliė pareiški-
? mą, kuriame jis sako, kad tokį •
1 žingsnį padaręs ne atsitiktinai: < 

jis jair ilgoką laiką svarstęs, i 
kaip elgtis, ligi pagaliau jo nuo-' 
menė apie komunizmą visai pa-

Dvi poros buvo kunigo sujung 
tos aeroplane 3,000 pėdų auk
štumoj

* v fakteli 111 l\cio > r\ i m |JXvf. JIlUUv. Cipiv H l JI 11U111ZUJ Icl VlBžU pu.“

antrąjį jų galą, antroj kalne Sniegas ir dideli sal- kitėjus ir jis įsitikinęs, jogei jo!
* * A A « A A AA • • 1 • • T • 1 • • •

ST. LOUIS, Mo., sausio 27.^ 
j Vakar čia įvykt) dvejos sutuok
tuvės debesiuose.

Dvi sesers, Miss Lydia Klausi 
ir Miss Anita Klaus, ištekėjo 

i už dviejų vietos aeroplanų sta
tybos korporacijos darbininkų, 
Nelsono A m ir, ir Fredo Magu- sirašytų

Piasiikvietę kunigą į šešių komiteto.
aeroplaną

2 pundai proklamacijų
(KŪNAS. — Kriminalė poli- 
įrado išbarstyta daug pro- 
racijų prieš vokiečius, pa- 

Lietuvos Gelbėjimo 
los. Pašilkvietę kunigą j šešių komiteto.” Surinkta proklama- 
pasažierių aeroplaną, abidvi sijų 2 didoki pundeliai. Tą pa- 
jiaunųijų |>oros pakilo į orą ir, čią naktį keliose vietose buvo iš- 
ssant 3,000 prldųi aukštumoj, mėtytų ir prikalbinėtų komunis- 
kunigas- padarė jungtuvių cere
moniją*

puse.j.
Gelbėtojų partijoms, 

buvo pasiųstos j kabyklas, 
kas pavyko surasti dvyliką 
muštųjų kūnų.

vieta, kaip ir kiekvieno, kuris 
nori tikrai ir nuoširdžiai dirb
ti darbininkų klases naudai, vie
ta yra tik socialdemokratų par
tijoje.

Savo pareiškime 
kita, sako:

“Vadovaujamieji 
judėjime pyotai, 
dvasius vadai, vartoja visa - 
ir piudymus, ir melus, ir pik- 
'čiausius šmeižtus, ir istorijos 
faktų kraipymus, ir putčus, ir 
teroro žygius, ir trėmimus, ir 
visas kitas smurto priemones 
prieš tuos, kurie ne visai tai]) 
mano, kaip jie, norėdami tuo 

—----- , bodu neleisti, kad nariai ir sim-l
OVVOSSO, M’ch., sausio 27. ipa(i^fi>tOjui sužinotų tikrąją' 

Vietos kauntės kalėjime m i- f komunistų judėjimo būklę.
rė Charles Warren, 74 metų ‘ a • • I
amžiaus. | kalėjimą jis buvo 
paimtas jam pačiam prašant,: 
kadangi jis sakėsi bijąs netek
ti proto ir galįs kam nuoskau- 

N'ICA, Erancija, sausio 27— dos padaryti, arba dagi ką užr 
Negalėdamas atsisluiityti su:mušti. Jau būdamas kalėjime 

.... ........ viešbučiu, kuriame jis su savo W(arren bandė vieną kartą nu-
*«(> -i (ien^ ,ryire e 1(>,u le J žmona ir dvejetą vaikų gyveno, įdurti, bet nepavyko; antrą
■Manila, kaip is jo testamento nusKov6 Joseph Julės Marks iš karl!( prarijo sumuštų akinių
pasirodo, patiko 5ale l m versi- Chicagos. Jis buvo kaltas vieš- stikius .

MEKS1KOS MIESTAS, sande 
27.
I)e Lao, Zacatecas karo komen
danto, kariuomenės dalis ata
kavo didelę maištininkų bandą 
kuri puolė Francisco de lor. 
Adames miestą ir pradėjo ji

Praneša, kad generole
kurios 

kol 
už-

čiai Italijoje

103 kinų angliakasių 
„ žuvo kasyklose

RCiMA, 
šaiurinėse 
tė stiprios 
šusios ir 
šalčius.

Italija, sausio 27.— 
Italijos dalyse siau- 
snicigjo audros, atne- 
nepaprastai didelius Kaenzler, be

MUKDENAS, Mandžurija, s. 
27. — Entai anglies kasyklose, 
netoli nuo Liadjango, vakar 
įvyko baisus sprogimas, kurio, 
kaip manoma, buvo užmušti

ir apygardoje priver
tinis pėdas gilumo irte sniego 

temperatūra nukrito 20 laipsnių 
žemiau zero. Keletas žmonių į 
sušalo.

komunistų 
to judėjimo tinių proklamacijų.

Didelis $500,000 gaisras 
Atlantic City

Meksikos banditai suė
mė anglą; yori $5,000 
MEKSIKOS MIESTAS, siaus, j 

27. — Praneša, kad Meksikos I 
banditai suėmė netoli nuo To- , 
totlano, .Jalisco valstijoje, Ang- j 
lijos pilietį S. H. Jamesą, iš | 
kurio jie reikalauja $5,000 iš
sipirkti.

Maištininkai, kurie buvo už
sibarikadavę mieste, buvo fede- 
ralų bombarduojami kulkosvai
džiais ir kalnuose pastatytomis 
apmotomis. Pagaliau jie buvo 
išvyti ir, bėgdami, paliko daug 
nukautų ir sužeistų.

Bomliarduojant buvo užmuš- 103 angliakasiai, be trijų japo- 
tų nemaža ir nekaltų mjesto gy- mečių visi kiti kiniečiai, 
ventojų. Sprogimui įvykus kasyklose

___________ k i lo gai s ras.
Milionierius paliko Yale — ———
Universitetui $2,000,000 j Franci jo j nusižudė pra

silošęs amerikietis
NEW YORKAS, sausio 27.

Bannard, žinomas milionierius 
ir buvęs New Yorko Trust kom
panijos pirmininkas, kuris sau-

tetui 2 milionu dolerių.

Trečią kartą bandė nu
sižudyti, ir pavyko

nieko nepadėjo; pa
galiau vakar jis- taip susižalojo,bučiui $160. " ................. ‘ ‘

Sako, kad Murks buvęs tur- |įatl netrukus mirt. ’
UŽSIMUŠĖ KRITĘS Iš 12-TO tinųas graznų pirklys, bet visų -----------------

TROBESIO AUKŠTO ^vo turtų pralošęs gembliavi-, Jfa|jjoi esa 367 000 dar 
--- mo tortuose.mo

Persai atstato amerikie 
čius; vokiečiai geresni

WRR
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, bet šalta; vi-■ 
dutiniai žiemių rytų ir žiemių ! _ * • • vvejai.

Vakar tempe.ru t u ros 
miškai buvo 21° F.

NEW YORKAS, sausio 27.— 
Nukritęs iš 12-to Times Square 
viebučio aukšto, užsimušė John 
Williams, Prince ‘Packing kom-| 
panijoa pirmininkas.

PRIVISO VILKŲ

Kenoshoj šunes siunta
KENOSHA, Wis., sausio

Kadangi mieste tarp šuny 
viduti- pasireiškė, siutimo liga, vyriau

sybė išleido įsakymą gyvento-
šiandie saulė teka 7:08, lei- jams, kad savo Šunis laikytų 

džiasi 4:57. Mėnuo teka 8:45 uždarytus per 90 dienų 
vakaro. įsakymo paskelbimo.

27.

nuo

TAUJĖNAI. Taujėnų apie- 
linkėje, ypatingai valdiškuose 
Lėnų Šilų miškuose prisiveisė 
daugybė vilkų. Pamiškių kaimų 
gyventojoms daro didžiausius 
nuostolius -r piauna gyvulius* 
Gruodžio 5 d., Kraujėnų kaimo 
lauke, pavakarėj vilkai užpuolė 
rugiuose ganančias avis, kur 10 
avių suplėšė. Vilkai atsilaaiko 
net kaimuose.

ROMA, sausio 27. Oficia
liais skaitmenimis Italijoj dabar 
yra 367,000 bedarbių, d 27,000 
darbininkų dirba tik dalį laiko.

TEHERANAS, Persija, saus.
27. — Persų vyriausybė paša
lino visus amerikiečius, kurie 
per pastarus penkerius metus 
laikė užėmę atsakingas vietas 
Persų finansų ministerijoje. To
se vietose dabar tapo pastatyti 
vokiečiai. ,

Persai buvo nepatenkinti a- 
merikiečiais dėl jų arogantišku
mo, traktavimo persų ir aukšto 
ir neklausymo savo viršininkų 
persų.

Rumanija ratifikavo 
amžinos taikos paktą
B UCH AREŠTAS, Rumanija, 

sausio 27. — Vakar Rumanijos 
parlamentas kaip vienu balsu 
ratifikavo Kedloggo^Briando am
žinos taikos paktą.

Bandomas areštuoti dėl 
/ sąmokslo, nusižudė

GUATEMALaS MIESTAS, 
Guatemala, sausio 27. Kal
tinamas dėl sąmokslo nužudyti 
respublikos prezidentą Lazaro 
Chaconų ir bandomai areštuoti, 
nusišovė čia Rafael Rodriguez 
Padilla, buvęs Gražiojo Meno 
Mokyklos direktorius.

ATLANTIC CITY, N. .L, saus. 
27. — Vakar vakarų šia siautė 
didelis gaisras, sunaikinęs Cent- 

■ ral prieirą ties Tennessee Ave- 
nue. Nuostoliai siekia apie 500 
taikstančių dolerių.

Dingo gyventojas
KAUNAS. Viliampolės Sla

bados gyventojas Mendelis- Kai
nas gruodžio 16 dieną išėjo į 
kaimus Vilkijos link. Gruodžio 
17 dieną jis buvo matytas kair 
muose už Vilkijos, bet nuo tos 
dienos apie jį jokios žinios nė
ra. 1 Faino sūnus apie tai pra
nešė kriminalinei policijai.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

tempe.ru
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NAUJIENOS, Chicago, III.

BULVIŲ SRIUBA

3

CREOMULSIONOX TAIL” SRIUBA
i

3

seleU25B&
iš

2344

HALIBUT ČAUDER

2

lepagaunitc plaučių
i. Taigi neleiskite

per-

kne-

SELERŲ SRIUBA

3ŽUVIES ČAUDERI

vieną ar daugiau virš

(Adresas)

pipirų pagal sko-(Miestas ir valat.)

TUBBY

J0SEPH VILIMAS,
2
2

2
3
2

puodan, užpilk 
druską ir tegu 
ugnies užverda, 
ir tegul verda
Pridėk daržo- mažos ugnies, nuimk pu- 

Išimk oisterius, įpilk bal- 
dažalą, duok užvirti. Su- 
oisterius ir paduok stalan

2
2

pieno 
vandens

6 
1

druskos 
sviesto 
karšto pieno

KONTRAKTORIUS
. \ ’» r »

4558 S Wa»htenaw Avė Chicago. III

puoduku 
puoduku

1 svogūnas 
Druskos ir 

nies.

ir skurdę,
Padėk sviestą 

miltus, druską 
po truputį pie-

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

siųsti man pavyzdi No -----------------
Mieros ..... .......................... per krutinę

SILKIŲ SRIUBA RUSIŠKU 
Bubu PRIRENGTA

Pirmadienis, sausio 28, 1929 ■. ---- ......

4 sv. “cod” arba ‘‘haddock" 
žuvies

6 puodukus smulkiai supiaus
tytų bulvių

1 svogūną. (

MUSŲ MOTERIMS
........... ' Veda Dora Vilkienė . .............. '

i V

didelūs bulvės 
kvorta pieno 
riekutes svogūnų 
šaukštai sviesto 
šauktai miltų

l’o šaukšto druskos 
1/4 šaukšto selerų druskos 
Vh šaukštuko pipirų 
1 šaukštas žalių, sukapotų 

petruškų.
Virk bulves pakol bus minkš

tos; Pieną virk kartu su svogu-

nu atskirame, dvigubame puo
de. Nusunk vandenį nuo bulvių. 
Užpilk perkoštą pieną. Svogūnų 
nereikia dėti prie bulvių. Viską 
kartu pertrink per koštuvą. Pa
kepink sviestą su miltais, už
pilk truputį sriubos, išmaišyk 

ir supilk prie sriubos. Pavirk 
10 minu tų dvigubame puode. 
Jeigu sriuba bus tiršta, pripilk 
dauginus pieno arba vandens. 
Gali pridėti išplaktos saldžios 
Smetonos, jeigu kam tinka. Pa
duok stalan karštą, įdėjus ža
lios petruškos.

PIENO SRIUBA 
y 

------------ f.

2 šaukštai sviesto
4 šaukštai miltų
truputį druskos

» 1 kvortą pieno, arba ¥» pieno 
ir pusę vandens

1 Šaukštukas druskos
Pakepink sviestą su miltais, 

pilk po truputį pieno ir mai
šyk, idant mišiny ne paliktų 
tirštimų. Supilk visą pieną. 
Jeigu nori gali įdėti Virtų ma
karonų ir bulvių—taipgi daržo
vių. Kam tinka gali įdėti dvie
jų kiaušinių trynius.

Nupirkite keną kornų ir duokite užvirti. Pridėkite sviesto ir 
pavalgydinkite savo vaikučius. Dnuokite jiems dar puoduką pie
no ir šmotuką duonos su sviestu, vieną obuolj ir jūsų vaikai bus 
sveiki ir pilni energijos.

* 11
Komai priduoda vaikams energijos Trijų dienų kosulys 

yra pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tan

kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crconiulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Crconiulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žiiK?mų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritėtai, 

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

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kVeozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustab
do genialų augimą.

Crconiulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalcngvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

34’49

26441
2644 — Grown-Up 

Style. Siies 8, 10, 
12 and 14 yeara. 
Size 8 reąuirej 
1% Vards of 40- 
inch m atartai 
with % yard of 
36 - inch contraat- 
iag.

I 2770

2770—Men’s and Boys1 Skirt. Sires 
12%, 13, 13%, U, 14%, 15, 15%, 16. 
16%, 17, 17%, 15, 18% and 19 inches 
neck. Size 15% reąuires 3% 
of 36-tnch mateliai.

3449— Smart Simpiicity. Sires 16, 
18 ycars, 36, 38, 40. 42 end 44 inches 
bust. Size 36 reąuires 3% yards of 
40-inch material with % yard of 27- 
inch contraating.

2544 — Charmini—Fractical. Slzca 
16, 18 yeara, 36, 38, 40 and 42 Inches 
bust. Size 36 reąuires 3% yarda of 
40-inch material wltb 6 yards of 
blnding.

2588 - Youthfnl-Pradical. Skęs 
14, 16, 18 yeara, 36, 35, 40 and 42 
inches bust. Size 36 reouirea 3% 
yards of 40-inch material with % 
yard of 4(Mnch plaid and % yard 
of 36-lnch plaln material.

3328—Something New. Sizes small, 
medium and large. The mediurn 
size reouires i% yards of 36-inch 
material w4th 12 yarda of binding.J3328

3119—Paprasta, lengvai pasiuvama 
i * ' ’ • ..............-
praktiškos materijos. Sukirptos mie
ros 16, 18, 36, 40, 42 ir 44 per 
krutinę, 36 mierai reikia 3 ir 5/8 
yardų 40 dJlių materijos ir % yardų 
skirtingos /materijos apsiuvimui.

2770—Berniukams ir vyrama mar
škiniai. Galima gauti visų didžių nuo 
12% iki 19 colių apie kaklų. 15% 
colių apipkaklei reikia 3% yardų 36 
colių materijos.

2544—Elegantiška nors labai pa-; 
prasta suknelė. Galima siūdinti iš 
nyle kokios lengvos materijos. Su-| 
kirptos mieros 16, 18, 36, 40' ir 42 
colių per krutinę. 36 mierai reikia 
3% yardų 40 colių materijos ir % 
yardų skirtingos materijos.

2588—Jauninanti suknelė. Gražiai 
išrodys jei|<u bus pasiūta iš vienos ] 
spalvos materijos su marga apipkak- 
le. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38/ 
40 ir 42 colių per krutinę.

3328—Kas tai visai naujo. Mažos, 
didesnės ir didžiausios mieros. Vidu
tinei moterei reikia 1% yardo ir 12 
yardų apsiuvinėjimui.

3149—Paprasta, lengvai pasiuvama! Norint gauti
ir patogi suknelė. Galima siūdinti iš nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 

paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
•5 centų. Galima prisiųsti pinigus 
.rba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 Sp. 
lalstod St.. Chicago. III.

over
SS years

25 ounces for 25®
KC (

BakingPowder
(double acting)

ŪSE LESS
than of high prlced brando
M 1 L L I O N S OF P O U N D S 
U3ED BY OUR GOVERNMENT

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterį

sv. jautienos, neriebios 
jaučių uodegas—“ox tail” 
kvortas vandens 

šaukštas druskos 
svogūnas, supiaustyk

l/4 puoduko supiaustytų 
rų šaknų

1 šaukštas supiaustytų 
ruškų šaknų

2 šaukštai taukų
1 šaukštas miltų
3 morkvos
Sukapok uodegas ir pakepink 

taukuose. Sudėk mėsą ir pake
pintas uodegas 
vandenį, sudėk 
ant nedidelės 
Sumažink ugnį 
3—4 valandas.
ves ir tegul verda dar valandą 
laiko. Perkošk. Padėk taukus 
ant skaurados su miltais, pake
pink, užpilk truputį sriubos, iš
maišyk ir supilk prie iškoštos 
sriubos. Supiaustyk morkvas 
ir sudėk sriubom Paduok karš
ta. K

I’/l* sv. žalios “halibut”
6 didelės bulvės
6 didelės tomates
2 svogūnai
2Z>3 puoduko sviesto

’/4 kvortos, tirštos, saldžios 
Smetonos. * > • • /1 »t tI

Supiaustyk žuvį ir daržoves į 
mažus šmotukus. Pridėk drus
ką, pipirus ir l’/2 kvortos van
dens, virk valandą laiko. Pri
dėk smetoną, sviestą ir papri
kos. Virk 5 minutes ir paduok 
karštą stalan.

kiai supiaustyk
¥1 šaukštuko pipirų
¥2 šaukšto
3 šaukštai
4 puodukai
8 krekėsai.
Nulupk,

kaulus iš žuvies, 
ir galvą 
vandens 
vandenį, 
lašinius.

nuvalyk ir išimk 
Virk kaulus 

2 puodukuose šalto 
20 minutų, nusunk 
Pakepink svogūną ir 
Pridėk bulves, užpilk 

2 puodukus vandens ir virk 5 
minutes. Supilk sunkų kurio; 
virė žuvies kaulai ir galva. Su
dėk žalius šmotukus žuvies 
Apdengk ir virk viską kartu 10 
15 minutų. Ant galo sudėk 
krekesus mirkytus šaltame pie
no. Paduok karštą stalan.

OISTERIŲ SRIUBA
—,--------

¥2 kvortos oisterių
¥2 puoduko šalto vandens
1 puodukas baltojo dažalo, 

pieno, sviesto ir miltų.
Druskos ir pipirų pagal sko

nies. Padėk oisterius ant sieto, 
sietą padėk ant bliudo. išrink 
visas kietas dalis, užpilk ant jų 
¥» puoduko šalto vandens, palik 
vandenį bliude, neišpilk. Sudėk 
oisterius puodan, užplik ¥2 
puoduko vandens iš bliudo. Virk 
ant 
tas. 
tąjį 
dėk
karštą su krekėsais.

SRIUBA Iš SALMONO— 
ŽUVIES
—S--------¥a blekinės salmon

1 kvortą pieno
1 šaukštukas druskos 

šaukštukai sviesto
2 šaukštukai miltų

šaukštuko pipirų.
Išimk kaulus 

trink per sietą, 
puodan, supilk 
ir pipirus, pilk
na ir maišyk. Kuomet sutirštės 
judėk žuvį ir duok užvirti. Pa
duok karštą su įkaitintais 
kęsais.

šakelės selerų 
puodukas pieno . 
riekutė svogūnų 
šaukštukas druskos 
šaukštai sviesto 
šaukštutai miltų

¥1 šaukštuko pipirų 
1 puodukas saldžios Smeto

nos.
Supiaustyk selerus ir su me

dinių šaukštu sumaišyk. Virk 
dvigubame puode su pienu ir 
svogūnais 20 minutų. Išimk 
svogūnus. Kitame puode ištar- 
pyk sviestą pridėk miltus, pi
pirus, druską ir supilk perkoš
tus selerus. Virk kokias 10 
minutų. Nuimk nuo ugnies, 
supilk semtoną ir paduok kara
tą su pašildytais krekėsais.

2 silkės (išmirkytos), su
piaustyk. Užkaisk pieną su van
deniu, padėk svogūną, virk 10 
minutų. Pridėk silkes ir virk 
pakol silkės bus minkštos. Pa
duok karštą.

NERAGAUKITE 
“FLU!

Sunaikinkit šaltį pirmąją 
dieną

Kiekvienas daktaras, ar elauKfl pasakys 
jums. Jei jus suimUcinsite Salti pirmąją 
dieną, jus veikiausia nepagausito plaučių 
Uždegimo, ar InMuėnzos. —-------- -
Šalčiui tęstis. Su pirmu sukosCJimu. ar 
prie pirmo ženklo salėto, ar skaudančios 
gerklės pradėkite su Turpo ir sunaikinki! 
te ėalti tuojaus. Patrinus krutino ar gerk 
klę su Turpo palengvina sloguti, pahuo- 
suoja atsikosėjimą. Urnai jus pajusite pa
gerėjimą. i

Apsisaugojimui nuo flu, (spauskite bis/ 
kilti Turpo | kiekvieną nasrų kelis sykius1 
j dieną ir flu bakterijos mažai ras progos 
įsigyventi, ar susirasti veisimos vietą.

Turpo yra veiksmingas antiseptikus, su
sidedąs iA senovinių terpetino, camphor ir 
mentliol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 
išlavinta slaugė pasakys jums, kad tie 
sudėtiniai jau nuo senai yra pripažinti 
kaipo veiksmingi antiseptikai, taipjau tu
rintys svarbią ypatybe palengvinti Šalčiuose 
ir slėgimo, Turpo kainuoja 30c kiekvienoje 
aptlekojo.

Turpo
Ouick, Bure, Šato Relief

Pianus and fine furnitūra 
kcep their ridi finish with 
O-Cedar Polish. It cleans 
as it pollslies----- witli specd
and safety. 4-oz. bottlc, 

30c j 12 qz., 60c.

Dabar Gali Nusipirkti 
Naują 1930 Modelį 

MAJESTIC
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 JA ŠIANDIEN

Veltas išmėginimas jūsų 
pačių namuose per

30 dienų.
Nemokamas patarnavimas 

per vienus metus.

$160.25
su viskuo.

Nieko daugiau nereiks 
pirkti.

Mes taipgi įgalioti parda
vinėti kitas radijas, RCA. 
Radiolas, Zenith, Majestic, 
Atwater Kent, Freshman, 
Spartacs, Bosch, Colonial, 
Eveready, Victor, Eiseman.

Jos. F. Bu^nk,
3417-21 So. Halsted St. Tel. Boulevard 4705

12th STREET
Tcl. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Modelis ii

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. M ilsu mottoe: PA
TARNAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj 

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

Phone Canal 2544—2545

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGKIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

The Stork Got the VVrong Address
THA1S ALWAYS THE VJAY 

IT GOES -SOME PEOPLE HAVE 
Akt THE LVCK- MY M0M6 
<SOT HUCH RIGHT GO 
To EUROČK AS AN^BODY ONLY 

XHE S GOTTA STAY HOME A M* 
KEEP HOUCE F0Q POP Ah)‘ ME

Gosw’. IVJISH'4'd been
- A MILLYŲKJAICES' SON 

COULO GINE fAY 
k M0NEY AKI SVAE

AS PlNt AS /
| VJOVLDA BEfcKi ToO IF 

T H AT OLE HADftT LEPT
A Poor faiaily
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iKORESPONDENCtJOsI sūnų. Turto paliko taipjau ne
mažai, bet paliko nesutvarkytą.

Ilsėkis, brolau !

So. Omaha, Nebr
Mirimai ir laidotuvės

Per pastarąsias kelias 
tęs pas mus mirė net 
vietos lietuviai.

Jau buvo minėta apie 
šiauš žemauskio mirtį.

Sekamas po ji mirė
Sniceris, sulaukęs 40 metų am
žiaus. Velionis jau nuo senai 
buvo liguistas, o čia dar šei
myniniai nesutikimai, išsiskiri- i 
mas ir kitokie nesmagumai. Vi
sa tai ir pagreitino jo mirtį. 
Jis buvo sunkaus darbo darbi
ninkas. bet dėjosi individualis
tu. Per pastaruosius dvejetą 
metų šukavo už Maskvą, bet 
nieko nenuveikė. Velionis pri
klausė prie dviejų parapijų 
Maskvos ir masonų. Pastarieji 
jį ir laidojo ir garsiai laidotu
vėse giedojo.

Velionis paliko moterį ir du 
mažus vaikučius. Pabaigęs visus 
savo vargus dabar ilsėkis ra
miai šaltoj žemėj.

Dalyvauja “Naujienų” Jubilcjiniame Koncerte

ChorasPirmyn Mišrus
North Sides lietuviai nuo senų laikų turi šaunų 

klauso pažangus lietuviai ir lietuvaitės, ir visi yra 
maloniai sutiko dalyvauti “Naujienų” Jubilėjiniame 
svetainėje, 2040 W. North Avė.

Dabar Pirmyn Mišrus Choras yra vedamas ponios Čerienės. Choras puikiai 
lankę svečiai iš Chicagos ir kitų kolonijų išgirs šį chorą dainuojant “Naujienų”

Pirmyn Mišrų Chorą. Chorui pri- 
Mišrus Choras 
Wicker

chorą
gėri naujieniečiai. Pirmyn 
Koncerte vasario 10,. 1929, Park

Po truputį Užmuštas lietuvis
Jei komunistai vaidina opere

tę ar Šiaip kokį veikalą ir jei
gu jiems nepavyksta, tai jie 
teisinasi: ką, girdi, norėti iš 
darbininkų žmonių?

Taip ir aš sakau. Busiją 
valdo darbininkai — na, ką gi 
norėti iš darbininkų žmonių, jie 
ir taip pakaria žmogų geriau, 
negu monarchistai.

♦ ♦ ♦
Aš manau, kad mažai yra j 

skirtuipo tarp audros ir divor- 
so. Mat, audra viską naikina 
taip, kad neretai ir turtingas 
žmogus palieka beturčiu. Pa
našiai ir divorsas iškrato kiše- 
nius su perkūnija. Aš pažįstu 
vieną pilietį Bridgeporte. Ka
daise jis buvo turtingas biznie
rius. O kai divorsas užklupo, 
tai liko plikas kaip tilvikas.

♦ # ♦
Kai kurie žmonės išmetinė

ja, kad p. Babravičius mažai 
dainuoja lietuviškas dainas. 
Man tai rodosi ne labai svar
bu. Bet man išrodo svarbu, 
kad patys valdininkai Kaune 
nekalba lietuviškai.

Užmuštas Karolis Smaguris, 
50 metų, gyvenęs 3348 S. Ix>we 
avė. Jį primušė prie telefono 
stulpo trokas, kurio šoferis bu
vo Alex Schraneuk, 1805 West 
13 St. Schraneuk pasuko troką 
į stulpą, kad nesusikulus su ki
tu autu. N Zaimč atsitiko prie 
13-tos ir Ix)we gatvių.

Ar jūsų vaikai 
KOSTI?

Skaitykit vaiko kosulį kaip 
Ispčjitnų 1 Vien nuo kokliušo 

buvo 10,000 mirčių 1927 m. 
Kaip tik prasideda kosulys.
vartokite Sevcra’s Cough 
Balsam. Mygiamasis icimi- 
ninis vaistas per 5() metų.

L jis suteikia greitųA rami- i 
nančių pagelbą. B A i k a- 
laukit jų pas savo .ap- W 
tickininka, 2R Ir IJO

k centų. / J
W. F. SEVERĄ 

co.
Cedar Raplds,

.SEVERAS.
COŲCH BALSAM

šiomis dienomis pasimirė ir 
senutė Redeckienė, mirė nuo se
natvės. Velionė seniau buvo 
laisv£u’&oteris. tečiaus paakuti- 

savai- n’a’s laikais vėl pasidavė baž- 
penkl n>’čios itakiii:

Velionei mirus, jos duktė ir 
Tarno- v-vras i^mč iš kalėjimo • tėvą, 

velionius vyrą, kuris buvo ten 
Jurgis Pa^buvęs už sukėlimą triukšmo 

ir susi kivi rčij imą su savo žen
tu. žentas tada liko sužeistas, 
o senis Redeckis už tą gavo 30 
dienų kalėjimo, iš kurio jį pa- 
liuosavo jo moteries mirtis.

Velionė liko palaidota su baž
nytinėmis apeigomis.

Velionė priklausė prie SLA. 
87 kp., kurios ženkleliai kuni
gui yra tiek pat baisus, kaip ir 
L.L.P. Dr-jos šarfos, kurių baž
nyčion neįsileidžia. Duktė ir 
žentas A. Poškai yra progresy
viai žmonės, tečiaus kaip jie 
pasielgė su dr-ja (SLA. kp) ? 
SLA. 87 kp. nepaprastame su
sirinkime jie pasakė, kad jei 
kurie kuopos nariai nori daly
vauti laidotuvėse, tai labai pra- 

! šomi, bet be ženklelių. Aš norė-
. . čiau žinoti, kodėl net tikintieji

Begailestinga mirti. ispISse »«! 4mon€a eina su draugijomis, o 
gyvųjų tarpo dar jauną motir) m progre8yviai reika)a visai 
Veromka Zaiubienę, sulauku- užmjršta saVQ progl.esyvingum, 
šią vos 36 metų. L ,,usilenkia kunigams?

Velione buvo p.ogresyvė n Ve,jong ljko nuUudime vy.
padori moteris. Tečiaus prieš ... . . , ... .■ , , 1 ra, dukterį ir žentą,pačią mirtį poras davatkų pa- Į . 
šaukė romiškąjį kunigą, kuris 
buk mirštančią moterį išspavie- 
dojęs. Atlikus tas ceremonijas 
galima buvo laidoti su bažnyti
nėmis apeigomis. Velionė nepil
dė bažnytinių pareigų sveika 
būdama ir dangaus agentas likę 
pašauktas tik tada, kai jos šir
dis rengėsi visai sustoti plakus.; 
Ji labai mėgo “Naujienas” i’ 1 
paliko taip, kad ir dabar “Nau- | 
jienos” tebelanko jos namelius. Matai atgal> sausio mėn, jia 

V elionės tėvas, Oientas, pa;»i- J sunkjaj susižeidė, taip kad pri- 
mhė keletas metų atgal. Bet sjgj0 daryti ir operaciją. Te
pi ieš miitį jis spėjo pakaluti £jaus paSyeiko ir mane, kad vi- 

’kaimynams, kad jis netiki f 
kius dievus ir nori, kad jis butų 
laidojamas laisvai. *Jo noras Ii- 
kO išpildytas., :nistaip gl.eit

Velionė paliko nubudusius sa-1 
vo mylimą vyrą, tris sūnūs ir ’ • 
vieną trijų metų dukrelę, taip- b~0 neapd7au7ti. 
gi motiną, brolį, seserį ir Švo- 
gerį. Ilsėkis, drauge, ramiai, 
tavo pavyzdingas gyvenimas 
pasiliks musų atminty.

Ilsėkis ra- 
šios šalies žemelėje!

—Proletaras.

Herrin, III
bet
sa

“Viena bėda — ne bėda, 
dvi, trys — žmogų suėda”, 
ko patarlė. O tankiausia bėdos 
ir užpuola visu buriu. Tai gali 

11 jums patvirtinti ir p. Juozas
I Gestautas.

Metai atgal, sausio mėn

Bet I

.................... ..
» J0"' sos bėdos praslinko. Betgi šie- 

• met, irgi sausio mėnesy, sude-
1 gė jo namas ir rakandai. Ug- 

išsiplėtė, 'kad
' gaisre vos neprarado gyvastį ir 
pats Gestautas. Rakandai gi

. . Taigi p. p.
Gestautai vėl labai liūdnus nau
jus metus turėjo.

Dabar J. Gestautas išsikėlė 
gyventi į Johnston City, III. —S.

Juozapas Janelionis pasimirė ■ 
nuo plaučių uždegimo, sulaukęs 
44 metų amžiaus. Jis buvo rim
tas žmogus ir per daugelį metų 
buvo karštas kun. Mockaus ša
lininkas. Tečiaus dvejetą metų 1 
atgal pasimirė jo žmona ir jis 
sumanė vesti antrą moterį—gi- tainėje parapijonys turėjo sti
liai tikinčią katalikę. Pasinau- rengę tam tikrą vakarą, suvai- 
dodamas proga Romos agentas' dindami veikalėlį “Trys Myli- 
pastatė aukštą kainą už šliubą, mos”, ir šiaip su įvairiais pa- 
tečiaus jis paklojo visą šimtinę marginimais, k. t. muzika, dek- 
už ką jam liko atleistos visos lamacijomis ir kitokiomis “štu- 
nuodėmčs ir jis gavo šliubą baž-1 komis”.
nyčioj. Reikia pasakyt, kad parapijo-

Jam mirus, velionio moteris nys su surengimu vakaro, už- 
irgi kreipėsi į kunigą, kad pa- laikymu jamo tvarkos, su vai- 
laidotų su bažnytinėmis apeigo- dinimu ir pildymu viso progra- 
mis, tečiaus kunigas pareiškęs, mo yra žymiai atsilikę nuo mus 
kad L.L.P. dr-jos nariai, eidami visų kitų kultūrinių grupių, 
j bažnyčią, turi visi nusiimti Vaidina gan prastai, neišlavin- 
savo draugijos ženklus—šarfas, ti, nesutvarkyti, neva vaidylos 
kitaip jis jų į bažnyčią neįeisiąs, vaikščioja po sceną tankiai už- 
L.L.P. dr-jos nepaprastame su- miršdami savo roles, o apie pa
sirinkime velionio žmona pakar
tojo šį kunigo reikalavimą. 
Draugijos pirmininkas P. Ker- 
daikis, varde draugijos, pareiš
kė, kad dr-jos nariai, eidami į 
bažnyčią savo ženklelių nenusi
ima, todėl jei kunigas savo nu
sistatymo neatmainys, tai dr- 
jos nariai laidotuvėse dalyvauti 
negalės. Velionio moteris, nors 
ir yra giliai tikinti moteris, te
čiaus susirinkimui pareiškė, 
kad ji vistiek nori, kad draugi
jos nariai jos vyrą laidotų ir 
suteiktų jam paskutinį patar
navimą, net jeigu laidojant pri- 
seitų ir bažnyčios apsilenkti.

L.L.P. Dr-jos nariai velionį 
palaidojo laisvai šalę pirmosios 
jo žmonos kapo.

Velionis paliko nubudusius, 
17 metų nesveiką dukrelę, kuri 
randasi prieglaudoj, ir 13 metų

Philadelphia, Pa
Ričmondo pa ra pi jonų 

krutėjimas

Sausio 13 d. bažyntinėj sve-

tį lošimą ir scenišką užsilaiky
mą neturi visai nuovokos. Ko
medija “Trys Mylimos” yra 
gan juokinga, bet liko taip su
vaidinta, kad sunku buvo su
prasti kas ten veikėsi. Net dek- 
lamatorės, jaunos mergelės, o 
ir tos^^riiatomai, išstumtos ant 
scenos be jokio prirengimo. Kal
ba nei sena davatka poteriyš, 
be jokio jausmo, nudavimef ir 
da sudarkyta anglų tarme, pa
rapijos, turėdamos savo sveti
nę, savo žmones, rodosi, galėt 
tiksliau sumokyt jaunuolius 
vaidinimą, dainos ir abelnai dai
lės. Bet, matoma, viskas palie
kama Dievo valiai, o ta valia 
būna tokia, kad kultūrai suvis 
netinka.

Da reikia pažymėt vieną da
lyką, 
užsilaikymas. Laike lošimo mo-

iškilmėj.
Atsi-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nelaimė patiko du 
lietuviu

Užmušti Mikalojus Ancikis
Feliksas Vėžys

ir

Mikalojus Ancikis mirė Jo- 
liet, III. Jis dirbo kaip troko šo
feris. Sausio 26 dieną jo trokas 
susidūrė su įęatvekariu. Anei-' 
kis mirtinai tapo sužeistas. Lai
dotuvės bus trečiadienį, sausio 
30 d., 2 vai. po pietų į Lietuvių 
tautiškas kapines. Kūnas pa
šarvotas namuose 2131 W. 24 
St. Laidotuvėms patarnauja pp. 
Eudeikių laidotuvių įstaiga. 
4605 S. Hermitage avė.

Feliksas Vėžys šeštadienio' 
vakarą apie 10 vai. palydėjo sa-Į 
vo draugą į gatvekarį. Kada jie 
atėjo iki 47-tos gatvės, tai toj 
gatvėj, prie S. Francisco avė., 
jį pagavo gatvekaris ir mirti
nai sužeidė. Jo draugas išilgo 

-gyvas. Koronerio tyrinėjimas 
bus šiandien 2 vai. po pietų pp. 
Eudeikių laidotuvių įstaigoj. 
Laidotuvės bus trečiadienį, sau
sio 30 d., 2 vai. po pietų, iš 
koplyčios (4605 S. Hermitage 
avė.) į Lietuvių tautiškas ka
pines. Laidotuvėse patarnauja 
grab. Eudeikis.

Mirė 
šio 2;" 
Paėjo
Panevėžio apskr. Amerikoj iš
gyveno 30 metų. Paliko žmoną 
Domicėlę, tris sūnūs ir keturias 
dukteris. Jonas Laškauskas gy
veno ilgą laiką Brighton Parke. 
Kūnas pašarvotas namuose 4612 
S. Wašhtenaw avė. Laidotuvės 
bus šiandie, 8 vai. ryto, į Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčią, o 
iš ten į šv. Kazimiero kapines. 
Laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikiai, 4605 S. Hermitage 
avė. —Rep.

Jonas Laškauskas sau- 
1:45 vai. po pietų.

Pušaloto parapijos,
d.
iš

ki tok į 
norint 
girdėt 
publi-

terys kalbasi, juokiasi ir 
triukšmą kelia, taip kad 
klausytis, net negalima 
ką lošėjai sako. Šitokis
kos užsilaikymas rodo jos žy
mų atsilikimą nuo mus progre
syvūs visuomenės, kuri mažai 
arba visai nelanko bažnyčios.

Daukšų Parapijonas.

tai prastas publikos

Nori susirašinėti
Noriu susirašinėtis su Ameri

kos lietuviais, apsikeisti atvi
rutėmis bei vartotų pašto ženk
lų kolekcijomis. Vladas Mis- 
liauskas-Denkeris, Kapų g-vė 
14 Nr., Šiauliai, Lithuania.

Oak Forest Town of Lake
Skaitydamas laikuąštį “Vilnį” 

(numerį 17-tą, 21 dienos sau
sio šių metų) pastebėjau žinią 
iš Brighton Parko. Raporte me
tinio susirinkimo A. L. D. L. 1). 
104 kuopos pasakyta, kad bu
vęs sušelptas vienas sergantis 
narys, būtent d. Musteikis, ku
ris randasi Oak Forest ligoni
nėj; jis buvęs sušelptas iš kuo
pos iždo ir narių aukomis; kuo
pa tam tikslui davusi apie 50 
dolerių.

Tai butų buvęs didelis miela- 
širdystės darbas, nes jau penki 
metai, kai tas ligonis serga ir 
yra labai sunkioj padėtyje.

Bet ve klausimas: kur ta pa
šalpa yra dingusi? Nes, paklau
sus ligonio, jisai pasako kiek
vienam, kad tos aukos iš minė 
tos kuopos jisai nėra gavęs. Tai 
kur gi ji yra dingusi?

Butų malonu, Juid kuopa 
sirupintų minėtą auką jam 
teikti.

Iš Vytauto Paskolos ir Statybos 
bendrovės direktorių 

rinkimo
susi-

vakarą 
direktor 
spulkos 
yra lai-

♦ * *
Kodėl vieni, iš Lietuvos su

grįžę, Lietuvą giria, o kiti pei
kia? Štai kame dalykas: mo
terys giria, o vyrai peikia. Mat, 
parvažiavusi iš Amerikos Lie
tuvon mama jaučiasi smagiai, 
kai jai rankas bučiuoja. O par
važiavusiam vyrui rankos nie
kas nebučiuoja, ale jis pats tu
ri bučiuoti.

« ♦ ♦
Sako, kad Chicagoj pritruk

sią pieno. Nesinori tikėti. Nes 
jeigu Chicaga gaus nors šimtą 
galionų pieno, tai išteks pusei 
miesto, ba “leikoj” vandens 
yra. Gi užbaltinti vandenį pie
no daug nereikia.

Pustapėdis.

Sol Eitis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

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

, 4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 130

Vytauto spulka, Garsus 
Lietuvos ir spulka Lie-

atstovai nuo Lietuvių
pa 
su

Josepfi Lapinskas, ,
Institution, Ward 39, 

Oak Forest, III.

Atsakymas Ari
mantui

Nesenai “Naujienose” 
straipsnelis, kurį parašė 
“Pliuške”. Tame straipsnelyje 
buvo išreikšta mintis, kad svar
biausioji priežastis, dėl kurios 
lietuvių jaunuomenė ištvirksta; 
esanti ta, jogei tos jaunuome
nės motinos dirba ir todėl ne
pajėgia tinkamai savo vaikus 
prižiūrėti ir auklėti. “Pliuškei” 
vėliau pritarė tūlas Arimantas.

Dabar aš noriu paklausti Ari
manto, koki moteris yra geres
nė — ar ta, kuri dirba per visą 
dieną dirbtuvėje, ar ana, kuri 
per dienas verda naminėlę, pati 
ją geria ir kitus vaišina? Ar 
tokios motinos gali’ vaikus tin
kamai auklėti ir gerų pavyz
džių duoti, jeigu su girtuokliais 
per visą dieną biauriai šneka? 
Apie jas Arimantas ir “Pliuš
kė” nieko nesako. Jiedu kalba 
tik apie darbininkes, kurios tei
singu ir švarių budu nori užsi
dirbti dolerį kitą.

Jeigu vyras ar moteris į sa
vaitę padaro 20 dolerių, tai kaip 
gali iš tokios algos gyventi šei
ma keturių ar penkių ypatų? 
Ot ir turi moteris eiti dirbti, 
kad padarius geresnį gyvenimą. 
Man rodosi, kad geriau butų, 
jeigu visos eitų dirbti, negu na
minėlę per dienas šutintų ir 
pardavinėtų darbininkams vy
rams, kurie, parėję iš darbo ir 
prisigėrę tokių nuodų, kelia tik
rą pragarą, kai sugrįžta namo. 
“Pliuškė” ir Arimantas lai duo
da tokioms mokslo, o ne darbi
ninkėms. —Darbininkė.

tilpo 
tūla

Pereito trečiadienio 
įvyko Vytauto spulkos 
rių susirinkimas. Nors 
direktorių susirinkimai
komi kiekvieną trečiadienį, bet 
šis susirinkimas skyrėsi nuo ki
tų tuo, kad jame buvo taipgi 
svarstyti klausimai, liečiantys 
jaunuolių oratorinį kontestą va
kare, kuris rengiamas sausio 
BĮ dieną Krenčiaus svetainėje, 
4600 So. Wood st. Jaunuoliai 
kalbės kiekvienas po 5 minu
tes. Kontestą rengia trys spul
kos 
Vardas 
t u va.

Kaip
spulkų lygos, išdavė raportus J. 
J. Zolp ir A. J. Kareiva, kad 
lygoje yra gvildenami ^bendri 
visu spulkų reikalai. Nurodė, 
kad pageidaujama, idant visi 
lietuviai taupytų spulkose pini
gus ir imtų paskolas iš lietuvių 
spulkų. Ačiū tam visas lietuviš
kas turtas suktųsi lietuvių tar
pe kaip užburtame rate. Buvo 
pabrėžta, kad yra pageidauja
ma, ypatingai dabartiniu laiku, 
idant lietuviai remontuotų se
nesnius namus ir tuo rengtųsi 
Pasaulinei parodai. Mat, nužiū
rima, kad Pasaulinės parodos 
metais Chicagoje namų pirki
mas padidės ir kad todėl, par
duodant namus, galima bus šiek 
tiek uždirbti.

Iš bendro direktorių raporto 
pasirodė, kad Vytauto spulkos 
direktoriai per šį bertainį jau 
prirašė* apie 700 naujų Šerų, 
dar tebėra tik pradžia bertainio. 
Iki bertainio pabaigos manoma 
prirašyti dar dvigubai tiek.

Aukščiau minėjau apie jau
nuolių kontestą. Dar pasakysiu, 
kad laimėjusieji 
prizus jaunuoliai 
10 iki 18 metų, ' 
mergaitės) turės
vauti Lietuvių Spulkų Lygos 
konteste, kuris bus pirmą penk
tadienį spalių mėnesio 1929 m. 
O laimėjęs šiame konteste jau
nuolis (vaikinas ar mergaitė) 
pirmą prizą turės progos daly
vauti visų Ilfinois spulkų lygos 
konteste ir kelionės lėšos bus 
jam ar jai padengtos. Pagalios 
laimėjusia (si) šiame konteste 
galės dalyvauti vį 
kiame konteste jį
cijoj, kuri susirinks Atlantic 
City, New Jersey.

Dalininkas.

pirmus tris 
(amžiuje nuo 
berniukai ar 
progos daly-

šalies* to- 
ų konven-

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

Susikūlė traukiniai; 
užmuštas, 39 sužeisti

SpectalintaR gydyme chroniškų Ir naujų Il
gų. Jei kili ncgaffljo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas Ifiegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei a& apsi
imtu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
Kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iSe<zaminavirno—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackfton 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 ryt" iki 1 po pietų.

du mediniai 
Kilo bai- 

vaitojimas. 
didžiausias

šeštadieny, kaip l:18^val. po 
pietų, netoli nuo Northwestern 
gelžkelio stoties (prie Mihvau- 
kee avė. tilto viadukto) susikū
lė du traukiniai. Vienas tų trau
kinių, pilnas publikos, bėgo gan 
smarkiai. Kitas traukinis, tuš
čias, tuo laiku kirto j pirmąjį. 
Vagonai traukinio, kuris buvo 
pilnas publikos, buvo mediniai. 
O tuščiojo traukinio vagonai 
buvo plieniniai. Susikulimo pa
sėkos tokios, kad 
vagonai sutriuško. 
siausias kliksmas, 
Visame traukinyje
sujudimas. Pašaukta policija, 
ugnegesiai. Pribuvo ambulansai. 
Prasidėjo gelbėjimo darbas. 
Vienas žmogus, Wm. Hender- 
son, užmuštas, 39 sužeisti, ke
liolika jų sunkiai, kiti lengviau. 
Koroneris Bundesen tą patį va
karą padare klausinėjimą. Iš to 
klausinėjimo pasirodė, kad tuš
čiojo traukinio stabdžiai nevei
kė. Tad jo sulaikyti nebuvę ga
lima. Taip liudijo konduktorius, 
kuris j važiavo paskutiniam var 
gone ir žiurėjo ar kelias nepa
stotas. Mat traukinys buvo stu
miamas atgal. Mašinistas gi sa
ko, kad jam nebuvę duota ženk
lo sustabdyti traukinį.
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CONTRACTORS

REAL ESTATE
Malonui ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Vedame d r « t s i I 
naujas ir senas sta
bas pigiau negu ki
ti. Parduodam fix- 
terlus ir viską ele
ktrišką.

4104 Archer A v.
Lafayette 8533

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI

KONTR AKTORIAI

GEBB. Naujienų . skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

DETR0IT, MICH.

DIDELES RISTYNĖS
Utarnike, Sausio-Jan. 29,1929 

Dom Polski salėj, 
2281 E. Forrest, netoli Chine

Risis už vidurinio svorio pasaulinį Čempionatą

GUS CALLIO
Dabartinis čempionas.
Jurgis Štukas
Detroito liet, čempionas.

SU JOE PARELLI
Buv. pasaulio čempionas

su Ch. Borci
Žymus graikų ristikas

Bus dar viena gerų ristikų pora 
Ristynės prasidės 8:15 vai. vakaro
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VAIKŠČIOJIMAS ORU?

Mokslas atidengia vis naujų ir naujų stebuklų. Ne
seniai buvo pranešta laikraščiuose, kad laboratorijose 
tapęs pagamintas metalas, kuris, padėjus jį virš kito 
tokio pat metalo gabalo, gali kyboti ore. Jėga, kuri me
talui neleidžia kristi žemėn, yra magnetizmas.

Dabar jau kalbama ir apie galimumą — vaikščioti 
oru!

Garsusis reliatyvumo teorijos autorius, Berlyno 
profesorius Albert Einstein, surado, kad magnetizmas, 
elektriką ir gravitacija yra esmėje tas pats daiktas, tik 
pasireiškiąs įvairiais budais. Naujoji Einšteino teorija 
apie šitų trijų jėgų “giminingumą” buvo šiomis dieno
mis paskelbta Berlyne. Mokslininkų nuomone, ši teorija 
atidaro naujas neišmatuojamas sritis tyrinėjimams.

New Yorko universiteto fyzikos departamento gal
va, Dr. H. H. .Sheldon, sako, kad, jeigu ta teorija yra 
teisinga, tai net tokie dalykai, kaip vaikščiojimas oru 
arba keliavimas į mėnulį, virsta klausimais, kurie gali 
būt praktiškai išspręsti.

Nuo Izaoko Nevvtono laikų mes žinome, kad yra 
kokia tai paslaptinga “gravitacijos” (pritraukimo) jė
ga, kuri veikia visoje visatoje. Ji yra ta priežastis, dėl 
kurios kiekvienas ant musų planetos esąs daiktas yra 
traukiamas prie žemės. Bet jeigu gravitacija savo esmė
je yra tas pat, kas elektriką, tai bet kuris daiktas turė- 
tvi L>i_it galima “insuliuoti”, apsaugoti nuo gravitacijos 
veikimo, kaip kad yra insuliuojama daiktai nuo elektri- 
kos srovės.

Įdomios problemos, ar ne? Mokslo dėka, už špnto 
kito metų žmonės gal, iš tiesų, ims statytis namus ore, 
palikdami žiurkes, peles, vabalus ir ligų bakterijas gy
venti žemės purve.

KOVA ANT ŽŪT BŪT

Rusijoje eina trockininkų naikinimas. Chicagos 
“Daily News” korespondentas, Negley Farson, praneša 
telegrama iš Maskvos, kad pastaruoju laiku vienoje tik 
Maskvoje buvo suareštuota 150 Trockio šalininkų. Toki 
pat masiniai areštai, matyt, yra daromi visoje Sovietų 
Sąjungoje.

Stalinas ryžosi išrauti “trockizmą” su šaknimis. 
Sovietų valdžios spauda (kitokios spaudos Rusijoje nė
ra) kaltina buv. karo komisaro šalininkus, kad jie ren
gęs! įvykinti Rusijoje “bonapartistišką perversmą”. 
“Bonaparto” rolė, žinoma, yra skiriama Trockini.
/ Apie grasinantį bonapartizmo pavojų sovietų Rusi
jai buvo rašyta “Naujienose” jau prieš kokius metus 
laiko. Dabar ir bolševikų spauda jau pripažįsta to pa-
vojaus tikrumą. Pasirodo, kad “Naujienos” ne taip jau 
prastai orijentuojasi bolševikijos santykiuose, kaip ban
do savo sekėjams įkalbėti mūsiškiai Maskvos garbinto
jai. X.

Mes betgi nemanome, kad Bonapartas gali kilti iš 
trockininkų eilių. Trockio pozicija dabartinėje Rusijos 
revoliucijos stadijoje yra visai kitokia, negu buvo^ Na
poleono Bonaparto Francijos revoliucijoje. Napoleonas 
buvo revoliucijos išdavikas. Pats buvęs “jakobinietis” 
ir artimas teroristo Robespierre’o draugas, jisai savo 
“jakobinizmą” metė į šalį, kaip tik susmuko revoliuci
nio teroro valdžia. Jisai paskūi ėmė gaivinti senąją mo- 
narchizmo sistemą.

Trockis- nori ne atsteigt senąją priešrevoliucinę 
tvarką, bet grąžinti revoliuciją ton padėtin, kurioje ji 
buvo pirmaisiais po bolševikiško perversmo metais. Ji
sai svajoja apie “tyrojo komunizmo” utopijos atgaivi
nimą. Jisai yra greičiaus Robespierre’as, negu Bonapar
tas; Robespierre’as, netekęs valdžios, bet nenugalabin
tas.

Kruvinajai Francijos diktatūrai padarė galą Ter- 
midoro 9-ios perversmas; todėl kartu su diktatūros val
džia krito ir diktatoriaus galva ant giljotinos. Kartu 
pasibaigė ir teroras. Rusijoje gi diktatūros vadas Troc
kis buvo nuverstas “ramiu” budu.- Galva jam nebuvo 
nukirsta. Jį sunaikinti Stalinas vartoja “sausąją giljo
tiną”, laikydamas jį maliarijos apsėstame Turkestane. 
Bet už jtai, po Trockio nuvertimo, pasiliko gyvi ir tero
ras su diktatūra: jie šiandie yra tiktai kitose rankose.

Jei Rusijoje atsiras Bonapartas, tai jis bus iš deši
nes, o ne iš kairiosios' opozicijos Stalinui. Trockis ir

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................... $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.00
Dviem mėnesiam .................. 1.50
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija .............................. 8c
Savaitei ......................     18c
Mėnesiui ..........    «... 75c

Suvieiįvtose Valstijose, ne Chicagoje,
< paštu:

Metams ....................................  $7.00
Pusei metų .............................. 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ........................... . .... - $8.00
Pusei metų .............................. 4.0(
Trims mėnesiams ..........   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

DEMOKRATIJA IR KLASIŲ 
INTERESAI 

(Tęsinys)

trockininkai laimėt negalį nes politika, už kurią jie sto
ja, jau seniai yra subankrotavusi. Pavojus Stalino val
džiai šiandie yra iš “nepmanų” (naujosios buržuazijos) 
ir valstiečių pusės. Jų spaudžiamas, jisai ir naikina troc- 
kininkus. Išnaikinęs kairiąją trockininkų opoziciją, Sta
linas tikisi galėsiąs visą savo energiją atkreipti prieš 
dešiniuosius, buržuazinius elementus ir tuo budu atsi
laikyti.

Ar jam pavyks, pamatysime.

Kas yra demokratija
R. Arimontas aiškina demo

kratijai taip:
“Demokratizmas reiškia 

žmonių valdžią. Jeigu demo
kratizmas yra modifikuotas 
interesais klasės, jis negali 
būt tikras demokratizmas. 
Jeigu einama prie proletaria
to iškėlimo į draugijos vir
šūnes, tai atsiekus tikslą ra
sime parblokštą po kojomis 
aristokratų. Tas (? “N.” 
Red.) įvyko SSSR. Pasekmė 
to yra dilimas intelektuališ- 
kumo....

“Tautiškas - demokratizmas 
yra idėja teikianti visai, tau
tai galią spręsti savo likimą.“ 

“Demokratizmas reiškia 
valdžią žmonių. Jis tad yra 

priešingas klasių valdžiai, ne
paisant to, ar aspirantai prie 
valdžios butų valstiečiai liau
dininkai, ar proletarai-darbi- 
ninkai, ar buržujai-aristokra- 
tai, ar, pagalinus, kokios re
liginės grupės, ar tai krikš
čionys, mahometonai, budis
tai ar kokie kiti. 

“Aišku tad yra, kad orga
nai klasinių interesų demo- 

kratais būti negali, ir vadin
tis krikščionims, socialistams, 
liaudininkams demokratais 
yra nesąmonė, arba prisipa
žinimas, prie nežinojimo de
mokratizmo prasmės.

“Grynas demokratizmas 
gali būti tik “tautiškas...“

t
Pasakyta griežtai ir smar

kiai. Pasirodo, kad “krikščio
nys demokratai“ yra nesąmo
nė, “valstiečiai liaudininkai” 
demokratai yra nesąmonė, “so
cialdemokratai“ (socialistai de
mokratai) yra nesąmone— arba 
tų partijų žmonės, pakrikštyda
mi tokiais vardais savo parti
jas, buvo ignorantai, kurie neži
nojo, ką demokratija reiškia!

Labai liūdna, kad mes ir mu
sų vienminčiai Lietuvoje gavo
me tokią blogą atestaciją iš 
‘Sandaros” bendradarbio. Daro

si dar liūdniau, kada atsimeni, 
?ad tokių pat “nesąmonių” h 
tol ių pat “ignorantų” kaip mes, 
pil-.a visam pasaulyje, — išski
riant bene tik vieną Lenkijos 
šovinistišką ir atžagareivišką 
“Narodowos Demokracijos” par
tiją; nes tik “endekų“ vadai 
buvo ne “ignorantai”, kadangi 
jie savo “demokratiją” pavadi
no viso “narodo”,' o ne vienos 
kurios nors klasės arba sektos 
demokratija.

Bet—nėra taip baisu, kaip p. 
R. A. piešia! Pats musų kriti
kas nėra dar galutinai mus vi
sus peržegnojęs. Kitoje vieto
je to paties savo straipsnio ji
sai, pav. rašo:

“Sandariečiai remia valstie
čius liaudininkus, kaip arti
miausius, o valstiečiai-liaudi- 
ninkai reikale sudaro koalici
ją su Social-demokratais, ku
riai tai koalicijai Sandarie
čiai neprieštarauja.

“Demokratizmas yra pa
grindu tų trijų grupių susi

tarimui.”
Na, matote, kaip susimylėjo! 

Demokratizmas, pasirodo, nėra 
“nesąmonė“ nei vai. liaudinin
kams, nei socialdemokratams, 
bet visai realus dalykas tų dvie
jų partijų politiniame veikime.

Ne realus gi dalykas ir labai 
panašus į nesąn\onę yra kaįp

tik tas “tautiškas demokratiz
mas”, kurį mums bando įpiršti 
R. Arimantas!

Pats žodis “demokratija”, 
reiškia ne “tautos” valdžią, bet 
liaudies valdžią (“demos“ reiš
kia paprasti žmonės, ne aristo
kratai). Demokratijos sąvoka 
atsirado rezultate žmonių kovos 
prieš aristokratus. Graikijoje, 
kur tas žodis kilo, gyvavo kartu 
dviejų vienas antram priešingų 
typų valdžios: “demokratija“ 
Atėnuose ir “aristokratija” 
Spartoje. Taip pat ir senovės 
Romoje demokratiška galima 
vadinti tiktai tą valstybės san
tvarką, kurioje po ilgų ir kru
vinų kovų įgijo pilietines tei
ses ir politinę galią plebėjai, 
nu versdami patricijų viešpata
vimą.

Naujoje gadynėje demokrati
ja taip pat buvo ne kokios ten 
“tyros”, iš kažin kur nukritu
sios idėjos, įsikūnijimas, bet iš
kovota apatinių visuornenės 
sluoksniigl pastangomis. Taigi 
tikrumoje demokratija ne tik 
nėra priešinga klasių intere
sams, bet ji su tam tikrais kla
sių interesais ankštai surišta. 
Atimk tas klases, kurių reika
lams demokratija tarnauja, ir 
ji pasiliks be prasmės, susmuks, 
kaip ant smilčių pastatytas na
mas.

Demokratija ir darbininkų 
klase

Tikrą nesąmonę K. Arimunlay 
pasakoja, kada jisai mėgina 
mus įtikinti, kad Rusijoje pro
letariatas esąs iškeltas “į drau
gijos viršūnes”. Ar darbininkai 
Rusijoje turi teisę organizuotis, 
kaip jie nori? Ar jie turi žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
laisvę? Ar jie gali laisvai rink
ti atstovus įstatymams leisti? 
Kiekvienas žino, kad nė vienos 
šitų teisių Rusijos proletariatas 
neturi. Kokia tad yra ta “drau
gijos viršūnė”, į kurią jie neva 
esą iškelti?

Kiekvienoje civilizuotoje ša
lyje (išimant gal tiktai Italiją 
ir dar kurias) darbininkai turi 
nepalyginamai daugiau teisių, 
negu bolševikiškams “rojuje”; 
ir jeigu Rusijoos darbininkai 
gal ne taip aštriai jaučia savo 
beteisišką padėtį, kaip reikėtų 
laukti, tai daugiausia dėl to, 
kad visi žmonės Rusijoje yra 
pavergti. Kita priežastis yra 
ta, kad sovietų valdžia, kurios 
centrai yra miestuose, yra pri
versta teikti bent kai kuriuos 
materialius patogumus darbi
ninkams ir demagogiškai jiems 
pataikauti.

Į viršūnes Rusijoje yra iški
lusi tiktai biurokratija — parti
nė, valstybinė, pramoninė, pre
kybinė ir t.t.

Taigi Rusija nėra joks argu
mentas prieš socialistų siekimą 
iškovot valdžią darbininkų kla
sei. Rusijoje yra ne darbininkų 
klasės, bet aukštosios biuro
kratijos, komisarų valdžia.

Demokratiška darbininkų kla
ses valdžia, kurios siekia so
cialistai, gali būti tiktai daugu
mos žmonių valdžią. Todėl ji 
gali atsirasti tiktai tenai, kur, 
viena, darbininkai sudaro dau
gumą tautoje; antra, kur jie yra 
gerai susiorganizavę ir politiš
kai išsilavinę, t. y. moka pasi
naudot savo politinėmis teisė
mis.

Ką prieš tokią valdžią nuosa
kus demokratas gali pasakyti? 
Žinoma, kad nieko. Demokra
tijoje juk turi būt vykinama 
daugumos valia. Jeigu demo
kratijos keliu darbininkai įgis 
valdžią, tai jie nepasidarys 
“aristokratai”, kaip mano R. A., 
bet tik eis prie to, kad išnyktų 
visokį klasių skirtumai,— kad 

visa tauta susidėtų iš vienos 
klasės. O tai galima įvykinti 
tiktai, paėmus gamybos ir su
sisiekimo priemones į visuome
nės rankas.

Tiktai tuomet, kai darbinin
kiška demokratija (t. y. darbi
ninkų vadovaujama tautos dau
guma) pasieks šito tikslo, tai

Kas tie biblistai. — Če
koslovakijos pramonė.

Apie biblistų atsiradimą ir jų 
mokslą vienas laikraštis rašo 
sekamai:

Biblistai pasaulyj atsirado 
nesenai, nes jų įsteigėjas, Char
les Taze Russel, gimė 1852 m. 
Pittsburgh, Pa., iš tėvų kalvi
nistų. Charles, padėdamas tė
vui pirkliauti, ėmė skaityti šv. 
Ra^tų. 1872 m. jisai pradėjo 
skelbti, kad prieš jį niekas ge
rai nesuprato šv. Rašto. Būda
mas energingas, gabus, iškalbus 
greit susirado bemokslių tarpe 
daug pasekėjų.

Russel’is savo pasekėjus pa
vadino: “Rimtieji šv. Rašto ty
rėjai”, kitaip —biblistai.

J 873 m. Russel’is paskelbė 
išskaitęs iš šventojo Rašto, kad 
kitų metų rudenį Kristus ateis 
antru kartu ant žemės. Bet iš 
atsargumo sakė, kad Kristus 
ateis ne žmogiškame kūne, o 
kaipo dvasia.

Kadangi dvasios matyti ne
galima, tad irfto tvirtinimą pa
sekėjai priėmė atvira širdimi.

1879 m. Russel’is įsteigė 
laikraštį “Siono Sargybos Bo
kštas”. Tasai “Sargybos Bo
kštas“ kartais net lietuviškai 
yra išverčiamas, ii- dovanai da
linamas.

Naujo laikraščio redaktorius, 
biblistų įkūrėjas, 1879 m. apsi
vedė su Mary Fr. Ackley. Sep
tyniolika metu jiedu sutiko, 
bet kartą susipykęs su žmona, 
persiskyrė su ja. Toji reika
lavo duoti jai užlaikymą, bet 
jisai teisinosi neturįs pinigų: 
tuom tarpu jo turtai siek$ ke
lių šimtų tūkstančių dolerių. 
Teismas pripažino žmonos rei
kalavimą teisingu ir Busselį 
nubaudė.

Naujam savo “mokslui” plės
ti, Russel’is įsteigė naujų laik
raščių : “Liaudies Sakyklą”, 
“šventraščio Tyrėją”. Jkurė 
“Prakalbų Kontorą” su 70 val
dininkų. Suieškojo sau gausių 
pagelbininkų, net apie 700 vyrų, 
antrajam Kristaus atėjimui ant 
žemės skelbti. Tie važinėjo 
ix> įvairius miestus ir savo mo
kytojo uždegti, skelbė apie grei
tą pasaulio pabaigą. Užkinkė 
darban taipgLkrutamuosius pa
veikslus.

Pats Russel’is nesitenkino 
viena Amerika. Jis aplankė Ja
poniją, Kiniją, Palestiną, o 1914 
m. jisai buvo jau Vokietijoj. Iš 
ten parvyko Amerikon, dar pa
gyveno porą metų ir 1916 m. 
spalių 29 d. mirė.

Iki savo mirties Russel’is ne
paliovė skelbęs savo išradimus 
tikėjimo, dalykuose, o taipgi ne
metė prekybos reikalų.

Russel’is paskelbė suradęs 
“Dievo planą”. Buvusis pasau
lis tęsėsi iki tvano, dabartinis 
blogasis pasaulis,* kuriam vieš
patauja velnias, turėjo tęstis 
iki 1914 m.

Kaip' Russel’is surado, kad 
1914 m. prasidės naujasis pa
saulis? Labai paprastai. Die
vas tvėrė, pasaulį šešias dienas, 
o dabar ilsisi. Kadangi, anot 
Russtel’io nuo Adomo praėjo 
apie 6,000 metų, o paskui eis 
1,000 Kristaus karaliavimo ant 
žepiės, tad viena diena lygi 
7,000 metų. Septynis gi kartus 
po septynis bus 49,000 metų 
kaip pradėta pasaulis tverti.

Adomas sutvertas 4,128 m. 
pirm Kristaus, sako Russel, o 
4,126 metais įvyko tvanas. Kris
taus dvasinis atėjimas ant že
mes įvykęs 1871 m., kas ir 55U- 

demokrati ja ir tauta pataps vie
nas ir tas tas* pats daiktas.

Gi šiandie tautiškos demo
kratijos niekur tikrumoje nėra, 
ir niekur jos nebuvo visoje žmo
nijos istorijoje. “Tautos” var
du iki šiol visuomet dengėsi 
tam tikri luomai arba tam tik
ros viešpataujančois klasės, iš
naudojančios kitas klases.

daro 6,000 metų. Nuo 1874 
m. iki 1914 per 40 metų buvo 
“evangelijos laikotarpis“, žmo
nės turėjo pasiduoti’ Kristui. 
Nenorėjo, tad įvyko baisus ka
ras.

Jėzus Kristus savo mirtimi 
davęs progos apsispręsti žmo
nėms ko jie nori, ar amžinos 
mirties, ar rojaus.

Kuomet Kristus ant žemės 
1,000 metų viešpataus, velnias 
bus pririštas. Pasibaigs klai
dos, pasidarys viena tikyba ir 
viena Kristaus karalystė. Ku
rie su Kristumi eis, pavirs į 
dvasias ir amžinai gyvens ant 
Žemės, kiti gi bus sunaikinti. 

j _______

Reikia pasakyti, kad biblis
tai yra be galo karšti savo mo
kslo sekėjai ir uolus jo platin
tojai. Jie yra sudėję didžiau
sias pinigų sumas, iš kurių ap
moka važinėjančius po visą pa
saulį savo pamokslininkus, šv. 
Rašto aiškintojus, leidžia dau
gybę visokių lapelių, knygelių, 
kurias platina, kaip įmanydami.

Bet pasekėjų suranda vis tiek 
nedaug, nes šiais laikais viso
kiomis nesąmonėmis tikėti tin
kamų žmonių yra maža.

♦ * *
Per paskutinius dešimtį metų 

Čekoslovakija eksportavo apie 
1,500,000 tonų stiklo, kurio 

vertė siekia $420,000,000. Apie 
16 nuošimčių to stiklo nupirko 
Amerika. Kadangi stiklo pra
monei žalios medžiagos labai 
mažai tereikia importuoti, tai 
stiklo eksportas yra respublikos 
gfynas pelnas. Kainos stiklui 
nupuolė apie 10 nuošimčių.

Tai rodo, jog kompeticija da
rosi aštresnė. Bet čekoslovakai 
iki šiol lengvai atlaiko kompe- 
ticiją. Reikia Žinoti, kad stik
lo gaminime jie turi šimtmečių 
patyrimą. Bohemijos stiklas 
jau nuo senai yra pagarsėjęs, 
čekoslovakų stiklo pramonė 
samdo apie 117,000 darbininkų.

Daugiau nei 650,000 žmonių 
dirba statybos pramonėj. JCaro 
metų statyba buvo visai susto
jusi, taęl respublikai susikūrus 
reikėjo tą spragą užtverti. Pra
ha pasidarė naujosios respub
likos sostinė. Teko statyti 
daug naujų valdžios įstaigų. 
Paskolos naujų namų statymui 
buvo duodamos lengvomis išly
gomis; taip pat buvo teikiama 
specialių privilegijų kai dėl mo
kesnių. Padarinyj Prahoj pra
sidėjo ąepaprastas aktingumas 
statyboj.

Statybos bujojimas pagimdė 
reikalavimą plienui ir geležiai, 
tad pradėjo smarkiai vystytis 
metalurgijos pramonė. Kadangi 
kainos metalui Čekoslovakijoj 
yra gan aukštos, tai metalurgi
jos pramonė yra priversta pasi
tenkinti namų rinka. Virš 580,- 
000 žmonių dirba plieno ir ge
ležies pramonėj. Per metus Če
koslovakija pagamina apie 1,- 
333,000 tonų geležies. Geležies 
rudą plieno pramonei ji impor
tuoja ir iš kitur.

Anglies pramonėj dalykų pa
dėtis šiek tiek pagerėjo. Ang
lies laukai vyriausia randasi pa- 
rubeiyj. Tad eksportuoti anglį 
į užsienį nėra sunku. Rudą ang- 

/lj parankiausia yra parduoti 
Vokietijai, o kietąją Austrijai 
ir Vengrijai^ Prieš karą Fal- 
kewan kasyklos parduodavo apie 
50 nuošimčių savo anglies Vo
kietijai; dabar beparduoda tik 
apie 25 nuošimčius. 1913 m. 
Vokietija importavo iš dabarti
nės Čekoslovakijos teritorijos 
7,000,000 tonų rudos anglies;1

pereitais metais tas importas 
nukrito iki 3,500,000 tonų. Ma
žiau anglies beperka ir Austri
ja, kuri stengiasi išvystyti savo 
anglies laukus.

Apie 1,000,000 darbininkų 
dirba tekstilinėj pramonėj. 
Medvilnę čekoslovakai vyriau
sia importuoja iš Amerikos, o 
paskui užbaigtą produktų (au
deklus) siunčia atgal į Jungti
nes Valstijas. Tai daryti jiems 
užsimoka, nes Čekoslovakijoj 
darbininkai palyginamai yra 
pigus.

Alaus eksportas nėra toks di
delis, kaip kad čekoslovakai 
pageidautų. Mat, kitos valsty
bės ima gan aukštą muitą. Ta
čiau Čekoslovakijos alaus bra
vorai didelio skurdo nekenčia.

Bendrai imant, prahionė Če
koslovakijoj gan sparčiai vysto
si. Industrinio krizio, koks 
siaučia kai kuriose Europos 
valstybėse, ten nėra.

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

PENKIOLIKA ME
TŲ “NAUJIENŲ” 

JUBILEJUS

Didysis

“NAUJIENŲ”

Koncertas
ų ' 4 fv^ks

Nedelioj, vasario 10,
Wicker Park Svet.,

2040 W. North Avė.

Mažojoj Svetainėj
— jaunuolių koncertas

Didžiojoj Svetainėj
— didysis koncertas

Dalyvauja:

i

Birutės Choras
Pirmyn Mišrus Choras
Leonard Brunwaldas
Povilas Stogis
Valerija čepukiutė
A. Bolšakow
Draugija “Bijūnėlis”

G G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas
900 W. 52nd Street

CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų .—.......... $1.0Q
Kopija u.—.................. 10c

Tėmykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
telpa daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje 

PER 
KOPERACIJOS BANKĄ 

Pinigus gavo:

24526—Onai Kaukienei 
24537 Vladai čiurlioniutei 
56465—Boliui Dočkui 
24540 Praniui Juozui 
24547—Antanui Pečiukėnui 
24557 Jonui Jasulaičiui 
24558—Liudvikui Gumbinui

24559—Juozui Vitkui 
56477—Jonui Točaliui 
96028—Antanui Jovaišiui 
13581—Zosei Butkovienei 
13585 Jonui Točeliui

“PLASTERIO DIENOS Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

PRANEŠIMAI
Duos daugiau policiniu 

kų miestui
Miesto tarybos finansų komi

sija rekomendavo aldermanams 
paskirti $1,218,000 daugiau pi
nigų, negu skirta pereitais me
tais, kad padidinus policininkų 
skaičių. Jei aldermanai reko
mendaciją priims, tai policinin
kų skaičių galima bus padidinti 
760 vyrų.

Ir jų neužmiršo
mir- 
Cla- 
ave.

P-ia Irene McLaughlin 
dama paliko $1000 poniai 
rai Vogei, 5625 Calumet 
ši pastaroji ponia yra gelbėto
ja paklydusių šunų ir kačių. 
Taigi ir keturkojų pavargėlių 
kai kada neužmirštama.

13450—R. Menunienei 
23425—B. Rimdžienoi 
13602—M. Bieliauskienei 
13615—A. Jonaitytei 
13616—M. Novickienei 
13611—M. Balsavienei 
13461—J. Gudžiunienei 
13617—S. Tručinskienei 
13458—K. Davidavičienei 
13605—D. Skinderienei 
13462—B. Benušienei 
13603—O. Zakšauskienei 
24568—K. Nemajūnų i 
24570—A. Mickevičiui 
24571—Z. Bielunui 
21572—O. Kransienei 
24574—O. Mamaitei 
24577—T. Šveikauskui 
24581—J.
24584—K. Petrikėnui 
24586—J. Praščiui 
56482—P. Beržienei 
56483—K. Dailidoniui 

1073—A. Razmui
23426—M. Marmakevičienei 
23428—J. Magelinskienei 
15393—A. Paciunaitei 
96032—A. Žemaičiunui 
24593—K. Daškevičienei 
24440—Damazui Kripui 
13552—Agotai Katauskienei 
24515—Jonui Pilibui 
18571—Zofijai Rimikei 
13561—Anastazijai Skrebienei

IŠPILDOME
Income Tax Blankas

ausi-

Bičkui

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 

I tam darbui pašalinės pagelbos.

Town of Lake priklausančiu 
vienijimui draugijų valdybos bei Įga
liotiniai malonėkit susirihkti 28 d. 
sausio š. m., šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėn, kerte 46-tos ir So. Wood 
gatvių, 7:30 vakare. Bus svarstymas 
susivienijimo likimo. F. J. Puteikis, 
4629 So. Washtenaw Avė.

Kas privalo pildyti blankas?

nevedęs asmuo, 
pajamų $1500.00 
ir kiekvienas ve-

ir
su-

Prasidėjo autų paroda
Visą šią savaitę Coliseum 

trobesy, prie 16 ir VVabash gat 
vių, bus paroda naujų autų mo
delių.

Dar vienas policijos 
vajus

Kiekvienas 
tujįs metinių 
ar daugiau; 
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Bian- 
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tų.

Naujienų raštine atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedaliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p.

Susivienijimas Liet. Draugijų 
Kiiubų Bridgeporte laikys metinį 
sirinkimą, antradieny, sausio 29 
šių metų, 8 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorium svet., 3133 South 
Halsted St.

Draugijų valdybos ir atstovai pri
valote būtinai dalyvauti, nes yra 
svarbus susirinkimas. Taipgi bus 
rinkimas valdybos dėl šių metų, to
dėl kiekvienas nepamirškite Šio susi
rinkimo, P. K., nut. rašt.

Pirmyn Mišraus Choro praktika 
įvyks antradieny, sausio 29 d., Liuo- 
sybės svetainėje, 1822 Wabansia Avė. 
kaip 7:30 vai. vakare. 4

Dainininkai ir dainininlįs visi susi
rinkit paskirtu laiku, taipgi ir nau
jus kviečiame prisidėt ir lavintis dai
lės sykiu su visais. — Valdyba.

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

v. miszeIka
Naujienos

1739 So. Halsted 8t.
Tel. Rousr elt 8500

šeštadienio vakarų, naktį ii 
sekmadienio rytą policija pada
rė vėl visą eilę užpuolimų ant 
tokių vietų, kurias nužiūri kaip 
kriminalistų buveines. Viso su
imta apie 2000 ypatų. Kokius 
400 suimtųjų paliuosavo, kai 
pasirodė, kad jie gal ir nekalti. 
Apie 1000 suimtųjų veikiausia 
parodys piliečiams, nukentėju* 
siems nuo banditų.

Musų močiutės šalčio laikinį vadin
davo “plasterio dienos”. Tai buvo 
todėl, kad tokiu laiku jos eidavo į 
aptiekas pirkti plasteli. kuris paleng- 
vingdavo kosulį, slogas ir krutinės 
skaudėjimą. Mes visi prisimename, 
kaip motina dėdavo mums prie gerk
lės, ar krutinės plasterį. Ir mes 
prisimename kaip slogos, ar kosulys 
greitai po to pranykdavo.

Kai musų tėvas pareidavo iš dar
bo su skaudančiomis strėnomis, bū
davo dedamas inkstų plasteris, kad 
ant rytojaus jaustųsi geriau ir galė
tų eiti į darbą, kad šeštadieny galė
tų parnešti pilną “pėdę”.

Motina pati savo skausmus mažin
davo su plasteriu.

Tegul tie prisiminimai pagelbės ir 
jūsų skaudėjimui šiandie. Atsimin
kit nueili j aptieką ir gauti seną Red 
Cross Plaster,^išdirbamą Johnson & 
Johnson.

Phone Boulevard 8488

Dr. Margeris
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Tel. Kenwcod 5107 
Valandos:

nuo I iki 11 vaL ryte; 
nuo 6 Iki 8 vai. vakare 

ipart šventadienio Ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan Si 

Valandos: nuo 10—12 pietą Ir 
uuo 6 iki 7:30 vai. vakar* 

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

South Shoi* 2238 ar Randoljob 6806

GYDO

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSZ-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

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

Res. 6109 South 
Albany Avė.
Hemlock 9252

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

A. MONTVID, M., D.
1579 Mllw*uke« Avenue. Room 209

Kampa* North Avė. Ir Robey St.
Vai.: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 3 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namu telefoną* Brun*wick 0597 

Ultravioletinė Aries* ir diathermis

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Ofiso ir Rea. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Rea. 3201 South Wallac* Street

VIRŠUJ ASHLAND STATE
BANKO

1800 S. Ashland Avė

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėdioj pagal sutarti

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 
valandai po pietų.

Telefonas Canal 0464

N1KALOJUS ANCIKIS

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 labo* 

Chicago, Illinoi* 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

SOFIJA GRYBAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

sausio 26 dieną, 11 valandų ry
te, 1929 m., sulaukus 36 metų 
amžiaus, gimus Raseinių pa
rapijoj, Raseinių apskr., Kauno 
red. Amerikoj išgyveno 17 me
tų. Paliko dideliame nubudi
me vyrą Benediktų, kuris yra 
pavojingai sužeistas, randasi 
hospitolėje Šv. Antano, du bro
liu — Antanų ir Jeronimų Rim
kai, o Lietuvoj 2 seseris — Ma
rijonų ir Petronėlę ir tėvų. Kū
nas pašarvotas randasi 4417 
So. Rockvvell St.

Laidotuvės įvyks sausio 30 
diena, 8:30 vai. iš ryto iš na
mu į Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sileą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Sofijos Grybienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Seserys ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius LacKavicz, Tel. Roose
velt 2515. '*

R**. 6660 South Arteelan Avenu* 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, IIL

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Advokatai

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

rsiskyrė su šiuo pašaunu 
sausio 26 diena, 9 valandų ry
to, 1929 m., sulaukęs 28 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Titavėnų parapijoj ir mieste. 
Amerikoj išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliame nubudime mo
tinų Kazimiera po tėvais Ja- 
sinskaitę, patėvi Vincų Polud- 
nevičlų, puseserę Onų, brolį Jo
ną, dvi seseris — Jadvigą ir 

■ 'Stanislavą, dėdę. Stanislovų ir 
gimines, o Lietuvoj dėdę Kazi
mierų ir dvi cioces — Aleksand
rų Česnienę ir .Johanų Kriau
čiūnienę. Kūnas pašarvotas 
randasi 2131 W. 24 St.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
sausio 30 dienų, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Nikalojaus Anči- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Tėvai, Brolis, Seserys, 
Pusseseres ir Gimines,

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

JOSEPHINE TAREVICH 
po tėvais Novickaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
Carter, Wis., sausio 22 dieną, 
1:15 valandą iš ryto, 1929 m., 
sulaukus 33 metų amžiaus, sau
sio 25 d. parvežta į Chicago, 
gimus Varnių mieste, augusi 
Šiauliuose, Amerikoje išgyveno 
20 melų. Paliko dideliame nu
budime Myrą Simoną, sūnų Ste
poną 15 metų, tetą Labanaus^ 
kienę, puseserę I^ibanauskuitę 
Hoosick Falls, N. Y. Lietuvoj 
dvi seseris ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 1703 South 
Union Avė.

laidotuvės įvyks sausio 29 
dieną, 12:30 vai. po pietų iš 
namų j Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Josephinos Tare- 
vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras Simonas Tarevich, 
Sūnūs Steponas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Kadžius, Telefo
nas Canal 6174.

r . — . — -   ~„n-  -i -    - - - -   — _ 1

Universal Restaurant'
Musų varškiečiai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORRUS, sav.

Grabonai

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

Akių Gydytojai
FELIKSAS VfiŽYS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 26 dienų, 10:30 valanda 
vakare, 1929 m., sulaukęs 34 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių apksr., 
Titavėnų parapijoj, Simaniškių 
kaime. Amerikoj išgyveno 15 
metų. Paliko dideliame nubu
dime dukterį Vladislavų 12 me
tų, amžiaus, švogerką Bronisla- 
va ir švogerį Antanų Kubilius 
ir gimines, o Lietuvoj motinų 
Sofiją, du broliu — Stanislovą 
ir Bronislovą. Prakalbos įvyks 
pirmadieni, sausio 28 d., 7:30 
vai. vakare. Kūnas pašarvo
tas randasi 4605 So. Hermitage 
Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
sausio 30 dieną, 2 vai. po pie
tų iš koplyčios į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Felikso Vėžio priminės, drauprai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Duktė, Švogerką, 
švogeris ir Giminės.

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

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

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

3265 So. Halsted St.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Arenus 
Telefonas Boulevard 7820 

Re&. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

SMAGURISKAZIMIERAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 26 dieną, 7:15 valandą 
iš ryto, 1929 m., sulaukęs 49 
metų amžiaus, gimęs kaimo Pa- 
jurės, Rietavos parapijos, Kau
no rėd. Paliko dideliame nu
budime moterį Agniešką po tė
vais Pakalniškaitė, keturis sū
nūs — Volterį, Juozapą, Kazi
mierą ir Domininką ir vieną 
dukterį Sofiją, Lietuvoj tris 
brolius — Juozapą, Joną ir 
Petrą. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3348 So. Lowe 
Boulevard 1517.

Laidotuvės įvyks 
d., (seredoj) 8 vai. 
namu į šv. Jurgio 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Smagu
rio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Sun*i, Duktė 

ir Giminė*.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. Rudžius, Tel. Victory 
4088.

Ave. Tel.

sauaio 30 
iŠ ryto iš 
parapijos

JUOZAPAS MINIAUSKAS
Mirė sausio 24 d., 1920 m., 

6 vai. ryte, 42 metų amžiaus. 
Kilo iš Mažeikiu apskr., Viekš
nių parapijos, Ramoniškės kai
mo. Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

Paliko dideliame nubudime 
seserį Urbanavičienę, švogerį 
Vincentų, 2 brolių — Kazimie
rų ir Simonų ir brolienę, o Lie
tuvoj 2 brolių — Jonų ir Anta
nų, seserį Elzbietų ir gimines.

Velionis buvo narys Dievo 
Apveizdos d r-jos.

Kūnas pašarvotas graboriaus 
Skudo koplyčioj, 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
sausio 29 d., iš koplyčios 8 vai. 
bus atlydėtas į Dievo Apveiz
dos parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris, Broliai, 
Broliene ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
belius Skudas, Tel. Roosevelt 
7532.

Laidotuvėms rūpinasi K. Mi- 
niauskas, 722 W. 22 St., Chi-

JUOZAPAS KUZMA / 
Persiskyrė su šjuo pasauliu 

10:30 valmi
ni., sulaukęs

sausio 24 dieną, 
dą vakare, 192U 
apie 62 melų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Panevėžio 
parapijos, kaimo 
Pragyveno Amerikoje apie 30 
metų, priklausė prie draugi
jos Šv. Kazimiero Karalaičio. 
Pajiko dicįeliame nubudime 
anųkę Kotriną ir Petrą Bu- 
chunus ir pusbroli Kazimierą 
Kuzmą. Taipat paliko gimines 
Antaną ir Jurgį Buchunus 
Amerikoje. Lietuvoje paliko 3 
seseris — Jievą Balchunienę, 
Marijoną Balčekonienę ir Elz
bietą Marozienę. Kūnas pa
šarvotas randasi Masalskio 
koplyčioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
ny, sausio 28 dieną, 8 vai. ry
te iš koplyčios į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Kuzmos 
giminės, 
mi esat nuoširdžiti kviečiami 
dalyvauti 
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Ghnines ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefo
nas Boulevard 4139.

ap. ir 
Bliūdžiu.

laidotuvėse ir su-

kviečiame visus

Po pamaldų

draugai ir pažjsta-

Chicago

Phone Boulevard 7314

LOVEIHJS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

—f---------
J. Lulevich

Lietuvis graborius
ir bnlsamuotoja*

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St.. 

Chicago, III.
Tai. Victory 1115

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

D

Tel.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.DR. VAITUSH, 0

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, ąkių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudahą) akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, girna kataraktą, ati
taiso trumpare tę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotoja*
2314 W. 23rd Pi. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar-

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

nauju geriau ir pL Lietuviai Gydytojai 
giau, negu kiti to------------------------------ i—X-----*-------

kad DR. A. J. KARALIUS
Q a rii*__________

prie gral 
bystės.

OFISAS: i
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6171 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted SU I 
Tel. ^Victory 4088

Gydytojai >>’ Chirurgas 
3147 S. Halsted Street 

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

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytoja* ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Brunswjck 1624
DK. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206 

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais vaga) susitarimą

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191
DR. A. A. ROTH

Rusa* Gydytojas ir Chirurgą* * 
Specialistas moterišku, vyrišką 

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomi* Straat 
Kampa* 18th St.

11. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* 
Telefonas Canal 1912

t Residence Tel. Fairfax 6352

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

Phone Arndtago 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

11 
rel.

7—9

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St

Tel. Victory 0562
▼ai. vak. apart Pauedėlio ir 

Pėtnyčios

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 Namų Tel. Hydo Pa i k 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė
Tol. Pullman 5950

Namų Tel. Pulhnan 6377

Albin A. Peters
(Albin A. Petrdshlus Petera)

ADVOKATAS
Room 852 Otis BIdg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

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.

Bezidencija 6158 S. Talman A v.
Tel. Prospect 3525.

127

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisus

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietg 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

DETRO1T, MU H.
ADV. J. P. UV1CK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Barluni Tov ■ •

K;ilu|i.-r I lie: ; • d < h! '! .• .l'uaare
Valandos nuo 8:30, ii i 5 vai. \ >kate.

Punedėliai: n I ■ : ny< umus 
iki 7:30 vai. vakarą d

I



6 NAUJIENOS, Chleago, III. Pirmadienis, sausio 28, 1929

Tarp Ghicagos
Lietuvių

Nelaimė ištiko lietu
vių šeimyną

ne mažai čia augusios jaunuo
menės tt\s, kuri dėmiai lietu
vių gyvenimu, jų daile, kuri pa
laiko ryšius su lietuviais.

Kitas susirinkimas, ne taip 
skaitlingas, bet artimesnis drau
gingumu, tą patį vakarą buvo 
pp. A. J. Kareivų namuose, šia
me susirinkime dalyvavo, kaip

1 sakoma, “swect sixteen“ am
žiaus jaunuomenė. Dalykas to
kis, kad pp. Kareivų duktė, i> 
lė Sofija, apvaikščiojo savo 16 
melų sukaktuves.

Susirinko gražus būrys jos 
mėly ir Gryto brolio dukiį ■ mckykk.» (hirfh sehool) drau- 

mergailf keturių su puse metų įV lietuvaičių ir daug uiaž to- 
(atvežta iš Rockfordo ir buvusi 
pas Grybus) važiavo autu. Prie 
Spaulding ir Archer Avenues 
Grybo autas susikūlė su gatve- 
kariu Nelaimėje p-nia Grybie
nė sužeista taip sunkiai, kad 
mirė. Pats Grybas irgi sužeis
tas ir šiuo laiku randas Šv. An
tano ligoninėje; mergaitė sužei
sta taipjau ir guli Cook pavie
to ligoninėje.

Grybienės kūnas pašarvotas 
namuose 4<117 So. Rockwell Si. 
Laidotuvėse patarnauja g ra įny
ri us Lachavišius, 231 I \Vest 
23rd PI.

Koronerio tyrinėjimas .įvyks,; 
kada Grybas pasveiks- ir išeis iš 
ligoninės. —Reporteris, i

Užmušta p-nia Sofija Grybas

P-nus Grybas, gyv. 5122 So 
istjn Avė., jo žmona Sofija

kio pat amžiaus jaunų vyrų^ 
Jaunuomenė tą vakarą buvo pp. 
Kareivų namo “bosai.“ Prie va
karienės jie reiškė linkėjimus, 
saike komplimentus vieni ki
tiems, o ypatingai bankroto kal
tininkei, kuri, sakyti, iš mergai
tės perėjo į klasę “merginos“: 
juk šešiolikos metų sulaukė 
ką manote! »

įdomu pastebėti, kad šis “še
šiolikinės“ jaunuomenės būrelis 
turi ypatingai girtiną paprotį. 
Jisai kas savaitė susirenka tai 
vienas jų šeimos name, tai ki
tos, ir tėvų priežiūroje gražiai

Johanna Baranauskienė, iž. gi.
K. J. Semaška, iždo globėjas. 
Pastaba: Aukavusieji L. Šer

no Fondui gal pastebės, kad yra 
paduota tik kiekvieno menesio 
gryna skaitlinė. Peržiūrėję fi
nansinę knygą, mes radome vis
ką smulkmeniškai vedama, k t. 
surašyti vardai ir pavardės 
kiekvieno aukavusio S. Fondui. 
Prie to, finansų sekr. skelbia 
tuoj per spaudą, kaip tik auka 
ateina. Todėl, kartoti asmenų 
ir draugijų vardus, užimtų per 
daug vietos.

Prie šios progos kviečiame 
kiekvieną lietuvį prisidėti savu 
skatiku. Draugijos ir pavieniai 
dar kartą atkartokime savo au
ką, nes esame arti pusiau kelio, 
to tikrojo tikslo.

Aukas siųsdami, 
kius 
kitę 
6228 
III.
—K.

su lenku taip apsidirbo, kaip su 
“balta vilna.”

Ant rytojaus Požėlai teko ris
tis Brooklyne su Wladek Zby
szko. Nors Wladek dėjo visas 
pastangas, bet Požėla pasirodė 
neįkandamas riešutas. Per pusę 
valandos Zbyszko atakavo Po
žėlą, bet nieko- negalėjo padary
ti. Požėla gerokai patį Zbyszko 
pamanlkštino. Ristynės |Nisi- 
baigė lygiomis, Tą patį vakarą 
Ed. Lewis paguldė liauną į 46 
minutes.

Business Service
Biznio Patarnavimas

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartmentinių budinkų ka
tilus, fornisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose, visi išpildomi tuoj, 
šauk H. Gadeke. Kedzie 1393.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Town of Lake
Teatrališko kliubo šokis; 

nuomenės bankietas
jau

šeštadienio vakarą p. Ežer-. 
skio salėje, 4600 So. Paulina 
St., įvyko Town of Lake apie-i 
linkės Teatrališko kliubo šokis. 
Narių ir svečių dalyvavo dau-Į 
ginu kaip 60 ypatų. Didžituno-i 
je susirinko jaunimas, visi gr-

Praeityje šis kliubas buvo la
bai veiklus, vaidindavo veika
lus ir lošė svarbią rolę vielos 
lietuvių gyvenime kaip dailės 
draugija. Dalmr jau kurį taiką 
kliubas nebevaidina teatralių 
veikalų, 4>et pasilaiko, karts nuo 
kario susirenka. Gali būti, kad 
jis dar sukrus veikti. Nes rei-

so rimtų narių. Jų tarpe yra

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8M>XH colių.

Svarui 20 centų
Konvertai reguliari miera 

100 už 25 centus 
Persiuntimo kaštai extra.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

Tel. Boulevard 1036

pirkite če- 
vardu štųno Fondas, siųs- 

antrašu: S. K. Grisius, 
Sacramento Avė., Chicago,

J. S. ir J. Baranauskienė.

Ristynės Detroite
turi pasilinksminti, bet geriau 
yra, kai ji linksminasi tėvų pa
stogėje ir tėvų prižiūrima.

—Reporteris.

Rytoj, sausio 29 d., delroitie- 
čiai turės progos pamatyti ne
paprastai įdomias risi ynos Dom 
Polski 
ręst, 
svorio

Šerno Fondo Komi 
teto Atskaita

Už 1927 metus:
Chicagiečių draugijų 

vienių asmenų, aukos: 
spalių mėn.......... ....
lapkričio ...... . ............
gruodžio ................ ...

ir pa-

$28.00
$50.00

$111.50

$189.50Viso
Kitų kolonijų aukos per tą

I laiką:
spalių mėn.
lapkričio ....
gruodžio ....

,... $25.45
..... 65.50
..... 76.05

Viso $167.00
Viso labo už šiuos tris mėne

sius įplaukė..................  $356.50

Už 1928 metus:
Chicagiečių aukos:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

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

kurios yra sekamos:
Atwater Kent 40 už .....
Freshman Q., 15 už .....
Steinite 7 už .................
R. C. A. Radiola 18 už
Sparton už .............................. $115.00
Zenith naujas elektrinis setas $150.00 
Radiola 60 už . $147.00
Majestic 71 už $137.00,

sausio mėn.......... ...... $108.25
vasario ........... ....c..... 50.00
kovo .................... ......... 67.58
balandžio ............ ...... 118U45
gegužio ............... ......... 51.01
gruodžio ............. ......... 15.00

Viso $405.29
Kitų kolonijų aukos:

sausio mėn.......... ....... $50.20
vasario ............... ...... 260.00
kovo .................... ......... 11.00
gegužio............ ?... ........... 33.50
gruodžio ............. ...... 167.00

Viso $521.70
Viso įplaukė 1928 m. 926.99
Pridėjus 1927 m. $356.50

Iki gruodžio 31 d. 1928 m. 
viso Fondan įplaukė $1,283.49

Išlaidos 1927 metų
Spaudos darbai, k. t. laiškai,

. $77.00
. $69.00
. $75.00
. $95.ooi krasos ženklai bendrai su

daro ................................ $23.39
Išlaidos 1928 metų

Atspausdinimas laiškų, kra- 
sos ženklai bendrai — $24.78

Atmokėta dail. p. Bernardui 
Bučui už nupiešimą projek-

$150.00

Viso $-174.78
Palyginimas:

šerno Fondan įplaukė
1927 m. .................*.... $356.50

šerno Fondan įplaukė
1928 m......................  $926.99

svetainėj, 2281 K For- 
Rųsis geriausi vidurinio 

ris I i k a i jni šauly j. Gus 
pereitą pavasarį laimėjo

čempionatą. Joe Parelli jau du 
kartu buvo laimėjęs čempiona
tą. Jis kartą jau ritosi ir su 
Calio. Jie išėjo, galimi sakyti, 
lygiomis, laimėdami po vieną 
‘fall’ą.” Rytoj, truks laikys, Gai
lio su Parelli turės užt>aigti sa
vo “rokundus.” Kas laimės, tam 
teks čempionatas.

Risis taip pat ir lietuvis Jur
gis Štokas su graiku Borci. Jur
gis yra tikras, kad jis graikui 
neduos “giliuoti.“ Be to, bus 
dar viena ristikų pora.

GENERAL1S KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS. 
4309 We«t 63rd Street 

Phone Republic 7869

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MAINYSIU i bučeme arba gro- 
sernę namą, trijų pagyvenimų, 
Bridgeporte. Jonas Ligeika, 7259 S, 
Talman avė. Tel. Hemlock 0944.

šita graži Atvvater Kent Radio 
m. su visa kuo tik už

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

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

Tel. Boulevard 4705

1929 
$129.00.

Viso Fondan įplaukė iki 
gruodžio 31 d. $1283.49

Išlaidos 1927 m.... . $23.39
Išlaidos 1928 m. .... $174.78
Viso išlaidų iki gruodžio

31 d., 1928 m. $198.17
Iš $1283.49 atėmus $198.17 

—šerno Fonde buvo iki gruo
džio 31 d., 1928 m. $1085.32

Rytoj, sausio 29 <1., Hipjio- 
drame (Lawrence ir Clark) Po
žėla risis su St. Louiso čempio
nu. Tą* vakarą taip pat risis Ed. 
Levvis, buvusia pasaulio čem
pionas, su Marin Plėstina, kuris 
yra vienas geriausių pasaulio 
risti kų.

Kiek vėliau, kaip teko nugirs
ti, Požėlai teks susikibti su Mi
ke Romano. Su tuo italu Po
žėlai teks ristis iki galutinos 
pergalės. Manoma, kati tose ris- 
tynėse dalyvaus ir Gus Sonnen- 
berg, dabartinis pasaulio čem
pionas. —N.

CIASSIFIEB ADS.
X

Educatlonal
Mokyklos

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBĖK COLLEGE, 672 W. Madison

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenqgrafijos, Jx J«tų 
mokslo šakų. Musų^mo’ ‘ os nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini hiokslą į devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime isigyti abelną moks-

Pėreitos savaitės pradžioj Po-1 lą. Savo būvį žymiai pagerinsite,
žėla buvo pasiekęs net New *' ViS°“ “
Yorką, kur Madison Stfuare 
Garden pirmadienį jis ritosi su 
vienu lenku. Požėla i 10 min.

bus

Požėlos Buvusios ir bu
simos ristynės1

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

KODĖL ŽYMIAUSIOS SCENOS IR 
EKRANO ŽVAIGŽDĖS RUKO 

OLD GOLDS

Groucho Marx iš Keturių Marx 
Brolių, dabar žvaigždė viename iš 
didžiausių šiemet Broadway pasise
kimų — “Animal Crackers”, /sako:

“Ar nemalonėj tas ponas// kuris 
ką tik sukosėjo, nueiti i teatro ka
są. . . gauti pakeli OLD GOLDS?” 

“Suprantama, aš niekad to neiš
tariau nuo scenos — bet su visu 
malonumu aš tankiai norėdavau pa
siūlyti šią draugišką pagelbą nelai
mingam žmogui, kurio kosėjimas 
trukdo vaidinimą ir atima smagu
mą visiems aplink jj sėdintiems.

“Metai ar kiek laiko atgal, OLD 
GOLD išdirbėjai garsino apie ne
smagumus kosėjimo teatruose. Kai
po aktorius, aš buvau dėkingas už 
tuos apgarsinimus. Aš dabar esu 
dar dėkingesnis, kad OLD GOLD, 
pakvietė vaidilas pagelbėti suteikti 
“pirmos pageltos” žinias musų ne
laimingiems “teatrų kosėtojams”.

“Mano paties patarimas yra, kad 
apsisaugojimas yra geriausia pagel- 
ba. Tokis apsisaugojimas, koki tei
kia rūkymas OLD GOLDS. šiurkš
tus tabakai erzina gerklę ir tas pa
gimdo kosėjimą*. Permainymas j 
OLD GOLDS nuramina gerklę ir 
pašalina priežastį ‘kosulinio kuteni
mo’ ”.

Kodėl nesukosėsi ir vežimą 
išrūkęs?

OLD GOLDS yra padaryti iš ŠIR- 
DINIŲ LAPŲ tabako, minklRfausių. 
kaip šilkas, kokius tik gamta už
augino... sendinto iki vyno švelnu
mo per dviejus pietus... “krosny kai
tinto” šešis kartus, kad sumink
štinti skoni. Ne stebėtina tad, kad 
OLD GOLDS ramina gerklę, 
tiek pat kaip jie pasmagina skoni”. 
VALGYKIT “ “
RŪKYKITE 
SKANINKIT

“Tune in 
GOŲD Paul 
Paul VVhiteman, King of Jazz, and 
his complete orchestra will broad- 
cast at the OLD GOLD hour every 
Tuesdav starting February 5th from 
9 to 10 P. M., Eastem Standard 
Time over entire netvvork ’of Col- 
umbia Broadcasting System.

ŠOKOLADĄ. . . UŽSI- 
OLD GOLD. . . PASI- 
ABIEJAIS.
orr ’ your Radio—OLD 
Whiteman Hour” —

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

Miscellaneous
įvairus

IR

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 į musų 
krautuvę. 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 Patarnavimae___

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANCIONIS, Sav.

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

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 35th St., 

Lafayette 7150

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnisai, grętos —- 
vandenio itaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634

10% PIGIAU Už VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame gerinus] 
darbų mieste. Kedzie 5111.

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa
žengi mui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
Irobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose

. ,1. Worth, Stickney, taipjau tarp Stock
MES darome pirmos klesos kar- Yards ir M.chigan Avė.. Turi kal- 

penteno, plumberio ir apšildymo bčti ]ietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui lr angligkal.
Mes ateisime bile kur Chicagoj. - 
Visas darbas garantuotas.

2604 Nortn Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

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

Kas noril greito ir teisingo patar
navimo, važiuokit pas Lucas, 
telefonuokit.

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

Financial
Finansai-Paskolos

arba

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

5’/a% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų mor^lčių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas par 
tarnavimas.

HELBERG BROS,
Room 607

192 N. Clark Si

Paskolos suteikiama 
j vienfl. dieną2- RI MORGIČIAI

3- TI MORGIČIAI
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

flNTERNATHONAL 
IINVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

arba $300, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi jį 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 21^ nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio Romišo.

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

Tel. Armitage 1199

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

1618 West 18th Street 
I. F. Dankowski, prez. 
C. ’ T. Dankowski, ižd.

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DĘAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimu

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas .

2242 W. 23rd Plac/
Phone Roosevelt 8887

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

NEPRALEISKIT PROGOS
Kas nori būt biznierius ir automo

bilių mechanikas, dabar laikas prisi
dėti i partnerius prie taisymo auto
mobilių dirbtuvės gerai įrengtos. Tu
ri turėt truputi pinigų.

3407-09 So. Morgąn St., 
Telephone Boulevard 9421

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką .lavinami dyka.’ konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kss dieną nuo 10 ii ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

PARDAVIMUI Calumet garažas 
dėl 125 karų, vienas blokas nuo 
White City, cash arba mainysiu j 
tnažą namą. 6139 Calumet Avė.

to
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui

Furniture & Fixturfes
Rakandai-Įtaisai

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą 

$150 SeklyČios/setas ............... $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $39.00
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedėliomis

PARDAVIMUI 2-jų kambarių ra
kandai. 2027 So. Union Avė.

2 lubos užpakalyj

For Rent
FOR RENT: 4 nauji Storai, kam

pinės vietos; gera vieta dėl bučer- 
nės, barbemčs ar kitokio biznio. 
Ant 4500 S. Kedzie Avė. šaukit 
Hemlock 7030. v

IŠSIRENDUOJA Storas su kamba
riais ar be kambarių ir garažas. Sa
vininkas antros lubos iš užpakalio. 
4544 So. California Avė.

Furnished Rooms
RENDON kambariai dėl vyrų su 

ar be valgio. Gerai įtaisyta su mau
dyne, I’. Sachauskis, 4359 S. Maple- 
wood Avė., Tel. Virginia 0817.

-------O------
RUIMAS rendai vienam arba 

dviem vaikinam. Su valgiu arbą be 
valgio — ruimas apšildomas. Atsi
šaukite: Knygynas “Lietuva”, 3210 
So. Halsted Šį., (Box 9).

* Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Elcctrical and Radio Enginecring 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

Radios
EXPERTAI Radio aptarnautojai. 

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

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

----- o—-
RADIO aptarnavimas $2; pataisy

mas garantuojamas.
Northwest Town Radio
3812 !6 W. North Avė.
Telephone Caprtol 1361

MES mokame $1 ui jūsų seną A.C. 
tube i mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St. 
kamb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Webster 
7339.

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes sutaisysime jūsų 

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

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00 • 
Tel. Hyde Park 8296

VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio už 
$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbėtuvą 
demonstravimas dovanai. Už pinigus 
arba ant išmokėjimo. Duodama gera 
kaina ant jus sentrseto. Phantom Radio 
Mfg. Co. 6440 Cottage Grove Avė. 
Tel. Midway 6812.

PAGAUNA NUO JUROS iki JUROS 
Scott’s padaręs pasaulinį rekordą 
pagavime tolimesnių stočių. Garan
tuotas gavimas ir operavimas; de
monstravimas kiekvieną vakarą 6 vai. 
Išmokėjimais, išmokant per vienus 
metus, $300 ir augščiau.

“JONĖS”,
1607 Lawrence Avė., L. B. 5932

RADIOS, STALAI IR CONSOLES
PILNAI $25 ir augščiau

Ateikite dėl nemokamos demons
tracijos ant naujo Allelec D. C. 
Howard, Zenith ir Brunsvvick. Atsi
nešk ši apgarsinimą, jis vertas jums 
$5.00. Lengvi išmokėjimai,

10 E. Oak St.,
Sup. 8741

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

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 av.e., Wilmette, III. 

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir 

įtaisyta taip ir kitos faunos.

WISCONSINO FARMOS $1.00 j 
savaitę, geroj apielinkėj. Kaina tei
singa. Mr. Shuirmann.

MERTON R. FISH, 
4119 Broadway, Bittersweet 6180 

-------O——

----- o-----
PARDUOSIU ar mainysiu ant 

nebrangios pelną nešančios nuosa
vybės Chicagoje dvi farmas, 125 ak
rų ir kitą 10 akrų. Pilni du setai 
budinkų, vienas visai naujas. 4 my
lios nuo Benton Harbor. Prie cemen
tinio kelio. Puse farmos pašvęsta 
vaisiniams medžiams. Tai yra ge
riausias bargenas, kokis buvo pasiū
lytas. Gali būti parduotas su pelnu 
bile laiku. Nevilkinkit. Rašykit, ar 
kreipkitės tuojaus prie savininko.
Mr. BELDING, 1729 W. lOGth St.

----- o-----

$100 ĮMOKĖTI
Nupirks 80 akrų farmą ir miško 

žeme šiauriniame Wisconsine. . Kai
na $600. 2 mylios nuo miesto. Ge
ra vieta žuvauti, medžioti, gaudyti 
žvėris, nedirbama žemė.

2627 N. Washtenaw avė.
Armitage 1349

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui.

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fia
lai išrenduoti—2061 Birchwood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycoųrt 
1913.

o

------o—---
BARGENAI, pardavimui arba iš

mainymui transferinis kamnas. dide
lis štoras ir 6 flatai; priimsiu bile 
ką už mano verčią. Morgičio $7500. 
Kaina $28,500. Taipgi biznio lotai 
nardavimui arba mainymui. Dabar 
laikas pirkti ir padarvti pinigų. I

WALTER J. PAUL 
8236 W. 55th St. 
Tel. Republic 4170 

- O——
--- ------------------------ ,-----------

PARDAVIMUI ar mainymui 
šiaur-rytinis kampas 73 ir Mor
gan gatvių, štoras ir 5 flatai, 
garu šildomi, 2 karų mūrinis 
garažas; štorąs yra geroj vie
toj dėl bekernės, grosernės ar 
bučernes. Pamatykit namą ir 
tada ateikit į musų ofisą. 
JOHN A. FUNK & COMPANY

1022 W. 51st Street, 
arti Carpenter St.', 

Yards 0133

BRIGHTON Park Bargenas. 5 pa
gyvenimų naujas kampinis namas. 
Po 5 kambarius, visas 1 klesos įren
gimas. Kaina prieinama. Parduosiu 
arba mainysiu ant mažo namo, lotų 
arba kitko.

Savininkas Juozas Vilimas, 
4558 S. Washtenaw Avė.

Virginia 2054

BARGENAS. Stuba dėl pardavi
mo, 2 fl. mūrinis namas, šiltu van
deniu apšildomas vieno boilerio. 
Randasi Ciceroj “Park Holme”, gra
žiausia Cicerus apielinkė. Pardavi
mo priežastis sužinosite pas

D. KURAITIS, 
Savininkas Milda Auto Sales, 
806 W. 31 St. Victory 1696

PARDAVIMUI arba mainymui 
cottage netoli nuo Chicagos. Mainy
siu ant Chicągos nrapertės arba par
duosiu su laba'f dideliu nuostoliu sau. 
F. J. Szemet, 3114 So. Halsted St. 
Victory 4898.




