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Jack Sharky’ui gal 
teks kautis su Gene

Tunney

Šaukia kovoti SU Užsienio ka p i t a 1 o
stalinizmu

Stalinas norįs išskersti 
opozicijos vadus, 
kiečių komunistai

visus 
sako Vo-

rungtynės dėl Rusi
jos naudojimo

Jei bskso kovoj su Risko lietu
vių boksininkas laimės, jis 
liks čempiono oponentas atei
nantį rudenį

BOSTON, Mass., sausio 25. 
Lietuvių boksininkas Jack 

Sharkey [Juozas Žukauskas] 
vakar vakarą pasirašė kontrak
tą su Tex Bickardo atstovu. 
McMahonu, kautis su Clevelan- 
do sunkiojo svorio boksininku, 
Johųny Risko, dėl teisės stoti 
kovon su bokso čempionu Gene 
Tunney ir laimėti pasaulinio 
čempiono titulą.

Sharkey-Risko bokso imty
nės turės įvykti New Yorko 
Madison Sijuare Gardene kovo 
mėnesio 12 dieną.

McMahon atvvko i Bostoną 
gauti Sharkey kontraktą im
tynėms su Risko tuo supratimu, 
kad laimėtojas po to turės dar 
imtis su ttio, katras laimės 
bokso imtynes tarp Jack Dela
ney ir Tomo Heeney, 
čias kovo 1 diena. Tik e 

čiose bokso imtynėse 
sis bus leistas kautis 
ney dėl čempionybės.

Sharkey mauadžeris

Įvyksian-

su Tun

Buck-

priimti, tai yra, 
boksininkas dar 
su Delaney arba

kias sąlygas 
kad lietuvių 
turėtų imtis 
Heeney. '

Tuomet McMahon telegrafavo 
Rickardui Į Miami, Fla., klaus
damas, ką jis turis daryti, ir 
gavo a įsakymą, kad čempionas 
Tunney sutinkąs boksuotis su 
Sharkey, jei tik pastarasis 
sprendžiamai suplieks Riskc 
per 15 raundų. Po to Sharkey- 
Risko kontraktas buvo pasira
šytas.

Jei šiose rungtynėse, kovo 12 
dienų, laimes Sharkey. tai jis 

ir Lūs Tunney oponentas seka
mose bokso imtynėse d*>l pa. 
saulinio čempiono titulo.

Imtynės dėl čempionato įvyks 
veikiausiai ateinantį rudenį — 
gal New Yorke, o gal ir Chi
cagoje. Jau dabar abudu mies
tai dėl jų varžosi. Gook kaun- 
tės tarybos pirmininkas, Anton 
Cermak, kuris lankėsi pas Tun
ney Floridoje, telegrama pra
nešė savo draugams Chicagoje, 
kad jis tikįs, jogei ateinančios 
Tunney ir jo oponento l>okso 
imtynės įvyksią Chicagoje. 
Illinois bokso komisijos pirmi
ninkas, Paul Prehn, taipjau pa
reiškė, kad didžiulis biznis 
Chicagoje geidžias, idant imty
nės įvyktų čia, ir Illinois ko
misija darysianti visa, kad jos 
čia įvyktų.

26 Vengrijos kareiviai 
užsimušė

LONDONAS, sausio 25.
Exchange Telegrapho praneši
mas iš Vienos sako, kad dvide
šimt šeši Vengrijos kareiviai 
buvę užmušti, jų motoriniam 
vežimui, kuris juos gabeno pra
timams į lauką netoli nuo Dio- 
sgyoer, atsimušus j akmeninę 
siena. L .

Penki šeimos nariai 
žuvo ugny

sausioMCFADDEN, Wyo., 
25. — Netoli nuo čia sudegė 
vienos farmos namai, kurių ug
ny žuvo pats farmerys, John 
King, jo žmona ir trys jų vai
kai. King žuvo bandydamas 
kitus savo šeimos narius iš- 
sjelbėti.

BERLINAS, sausio 25. -Vo
kiečių komunistų partijos ber- 
liniškė opozicija išleido aštrų 
manifestą, kuriuo ji šaukia vi
sus kon^unistus ir dagi socialis
tus kovoti su “stalinizmu”. Ma
nifeste sakoma:

“Komunistų vadai ir kovoto- 
jai siunčiami j tolimas Rusi
jos ir Sibiro dykynes, lėčiau 
Stalinas ir jo sėbrai dar ir tuo 
nesitenkina. Reikia visiems ži
noti, kad Stalinas jau stengiasi 
sukelti Rusijoje pogromų nuo
taiką prieš opoziciją, kur jis 
paskui galės visus iššaudyti, iš
žudyti. Pasaulio darbininkai tu
ri pasistengti ir neleisti, kad 
šitoks masinių žmonių sker
dynių sąmokslas įvyktų.”

Toliau tame vokiečių komu
nistų opozicijos manifeste sa
koma, kad Stalinas draskąs 
komiuterną (komunistų inter
nacionalą), kad savo atkaklu- 
nu jis vedąs Rusiją j prapultį, 
) kartu laidojus visus socialis
tinės revoliucijos laimėjimus. 
Viso pasaulio komunistai ir 
ocialistai, todėl, turį kelti ga

lingą protestą ir sunaikinti sta
linizmu. I

Oficialis kaltinamasis 
aktas prieš ištremtus 

bolševikų vadus
MASKVA, sausio 25. So

vietų valdžios paskelbtam*' kal
inamajame akte prieš išguitus 
r ištremtus buvusius komunis- 
u vadus sakoma:

“Įvairus sovietų valdžios de
partamentai susekė, kad dau
gelis Trockio ir Safronovo gru
mi narių, kurie buvo pastaro
jo kongreso nutarimu išmesti 
:š komunistų partijos, dirbo 
>vt< isCtų. atkreiptu prieiį so- 
ietu valdžia, darbą. Tasai dar- 

’>as reiškėsi, tarp kitko, už
mezgimu glaudaus kontakto su 
ižsienio buržuazijos atstovais 
Maskvoje. Per tuos atstovus 
rockininkai siuntinėjo į užsie

nį* savo korespondencijas ir 
liktas, melagingas informaci- 

*as. Buvo taipjau nustatyta, kad 
'rockininkai buvo užmezgę la
bai artimų santykių su minė- 
uų užsienio kapitalistų rėmė
jais.

“Kai šitokia kriminališka, ne- 
’eisėta trockininkų ir safrono- 
vininkų darbuotė prieš sovietų 
valdžią buvo nustatyta, rasta 
reikalo, dėl proletarinės valsty
bės labo, kaip minimali jos sau
gumo garantija, ištremti iš 
Maskvos 30 aktingų tų dviejų 
'pozicijos grupių darbuotojų, 
jų tarpe Trockį, Radeką, Iva
ną Smirnovą, Serebriakovą, Sa- 
fronovą, Uralovą, Bieloliorodo- 
vą, Vladimirą Smirnovą, Vor- 
diną, Safarovą, Smilgą, Sos- 
novskį ir kitus.

“Kai dėl trečiosios grupės, 
dėl Zinovjevo ir Kamenevo, ku
rie atsimetė nuo opozicijos ir 
pareiškė, kad jie pasiduoda vi
siems komunistų partijos pa
tvarkymams ir visiems penkio
liktojo kompartijos kongreso 
nutarimams, tai jie tapo išsiųs
ti iš Maskvos partijos darbo 
dirbti provincijoje.”

[Minimas, kartu su Trockiu, 
Safronovas yra žinomas sovie
tuos darbininkų vadas. Jis 
buvo komunistų centralinio ko
miteto sekretorius, o paskui 
patapo vadas įtakingos opozi- 
iininkų grupės, kuri rėmė Troc
kį, nors ne su visomis jo pa- 
žvalgomis sutikdama. Safrono- 

I vo opozicijos grupė suaidėjo iš 
J 32 aktinkų narių.J

Amerikos kapitalistai skolina 
sovietams $ 10,000,000, ap- • 
draudę paskolą fabrikais

BERL1NAS, sausio 25. Iš j 
ką tik paskelbtos sutarties, ku-' 
rią pasirašė Amerikos kapita- , 
lo interesams atstovaująs Per-į 
cival Farquhar su sovietų Rusi-, 
jos valdžia, matyt, kad Amen- i 
kos pramoninkai savo susikirti
me su Vokietijos pramone išėjo Į 
laimėtojai.

Farųuhar skolina sovietams i 
10 milionų dolerių, kurie bus 
suvartoti geležies plieno įmo-1 
nėms įsteigti Charkovo apygar
doj. Vokiečių Wolfo ir Krup-1 
po koncernai norėjo pristatyti 
rusams daugumą reikiamo 
materijolo, tėčiu u amerikiečiai | 
išsiderėjo būtinai, kad dau-' 
ginusiai užsakymų butų duota! 
Amerikai.

vokie-
teišės parduoti ru-

*»*»

[Atlantic and Pacific Photo]

12 žmonių prigėrė 
laivui paskendus

BERGEN, Vokietija, sausio 
25. Praneša, kad per smar
kią audrą paskendęs vokiečių 
garlaivis Albatross, plaukęs iš 
Gibraltaro i Bergeną. Dvylika 
jo įgulos žmonių žuvo.

\VAS111NGTONAS, sausio 
25. — Kongrcsmanas Blanton 
įnešė bilių panaikinti federali- 
nj bankroto įstatymą. Blanton 
sako, kad dėl to įstatymo A- 
merikos žmonės kas metai turį 
885 milionus dolerių nuostolių.

Trockis apeliuoja į 
kominterną

• ■ 1 " 11

Pripažįsta, kad opozicijos reikią 
patrempti, bet tik ne jis ir ne 
jo draugai

Fall gavęs už Teapot 
Dome $404,000 

kyšpinigių
Taip liudija senato komisijai 

buvusi»9 vidaus sekretoriaus 
žentas

Einant ta sutartimi, 
čia i turi 
sams tik vokiečių 
apsaugotas mašinas, o lai vei-1 r au ua,IKS- 
kiaušiai sudarys nedaugiau kaip i .1 =

nuo< visos trnnsRkci>s- | Kantone sušaudyta 
įmpncs Charkovo distriktė jp knmimiftfll 

bus vedamos sovietų valdžios, liUlIllIIllSlIl
amerikiečių technikams, 
patarėjams, padedant. Padės 
taipjau ir vokiečių inžinieriai.

Paskolos sutartis įdomiausia ■ 
tuo, kad, ja einant, jei so-K*.v?. . , i*. , l kiniečių velvkas,✓lėtų valdžia negales skolos .. . * _ _v. .. . , ' . . . dzioklę ir suėmėgrąžinti sutarty numatytomis L. ?

< . v-, - _ ' Sun u im >111 lii ■ ir> vuąlygomis, rarciuhar grupe pa-;, ¥
nis tas įmones j savo mr.k™ 
r operuos , jas savarankiškai 

visą pelną pasilaikydama sau.

patentais Kintamųjų paveikslų žvaigždė Lupę Velez, vaidinusi su Dougl 
■ IFairbanks.

Darbo Laukas

as

kaip

Kinu generolas ir jo pa- 
dėjėjai nužudyti už 

šantažu

HONKONGAS, Kinai, sausio 
25. —Kantono vyriausybė pra- 

i eitą sekmadien|,

Uždarė kasyklas; 700 angliaka
sių liko be darbo

prieš pačias 
padarė me- 
keturiasde- 

šimt komunistų, kurie tuojau 
. Buvo taipjaurankas t \ . . . . Jsuimta nemaža ginklų ir amu-

’ nicijos.
Vyriausybės žiniomis, komu- 

, nislui planavę naujų sukilimų. ■ 
i Kantonas pastatytas karo pa

dėly.

HAHRISBUBG, III., sausio 
25. — Saline (’ounty Coal kor
poracija uždarė čia neribotam 
laikui savo kasyklas No. 3. 
Septyni šimtai angliakasių dėl 
to neteko darbo. Kasyklų užda
rymo priežastis nepaduodama.
Kelių ir laivų klerkų unija vėl 

priimta į ADF
MIAMI, Fla., sausio 25. —

Į Amerikos Darbo l'ederaeijok 
įvykdomoji taryba priėmė atgal 
' į federaciją geležinkelių ir gar
laiviu klerkų uniją, iš kurios 
prieš pustrečių metų buvo at
imtas čarteris. 'fa unija turi 
apie 100,000 narių.

PEKINAS, Kinai, sausio 25.
Nesenai buvo suimti vyriau

sias Pekino žandarmerijos in
spektorius, gen. čen šučian- 
xas, ir keturi jo oficierai. Išė
jo mat i aikštę, kad gen. čen 
ireštuodavo turtingus piliečius, 
sutaisęs melagingų prieš juos 
kaltinimų, ir paskui siūlydavęs 
paleisti juos, jei jie sumokės 
<am gerą pinigų sumą. Minėti 
keturi oficierai buvo tame dar
be jo padėjėjai.

Teismas,ištardęs bylą, pa
smerkė visus mirties bausmei ir 
jie tuojau tapo nužudyti.

Siūlo griauti aukštas 
tarifo sienas Amerikos 

valstybių prekyboj t

HAVANA, Kuba, sausio 25.
Pan-Amerikos kongreso po

sėdy Argentina ir Meksika šian
die pasiųlė, kad pan-Anierikos 
unijos taryba Washingtone 
butų įgaliota apsvarstyti prie
monėms jei ne visai .nugriauti, 
tai bent sumažinti aukštus ta
rifo barjerus Amerikos valsty
bių prekyboje su kit-kita.

4 rūsy banditai pa
smerkti sušaudyt

Bolševikai teisia lenkų 
kunigų

MASKVA, gausio 25. — Mas
kvoj prasidėjo tardymas Kijevo 
katalikų kunigo Teofilio Skals- 
kio bylos. Kunigas Skalskis 
kaltinamas dėl kontr-revoliuci- 
nės darbuotės ir šnipavimo 
Lenkijos naudai.

IUBINSKAS, SSSR, sausio 
25. Apygardos teismas šian
die Čia pasmerkė sušaudyti ke
turis banditus, kurie plėšimo 
tikslais darydavo ginkluotus 
puolimus kaimuose.

BUTLEGERIAI VARTOJO 
BAŽNYČIĄ DEGTINES SAN

DELIUI

0RR

Davė $1,000,000 katali- 
kų įstaigai

DETROIT, Mich., sausio 25.
Fred J. Fisher, General Mo

tors korporacijos vicepirminin
kas, paskyrė $1,000,000 fondą 
katalikų labdarybės organizaci
jai, vadinamai Little Sisters of 
the Poor.

Kreiserio ir submarino 
susidūrimas

COLON, Panama, sausio 25. 
— Praneša, kad jūrėse ties 
Balboa susidūrė Peruvijos krei
seris Almirante su Peruvijos 
submarinu R-l. Kreiseris buvęs 
stipriai sužalotas.

Lenkija-Rusija pasira
šys prekybos sutarti

DELAWARE, Ohio,
25. — Policija susekė, kad but- 
legeriai (degtinės šmugeliuoto- 
i ai) vieną vietos bažnyčią var
tojo savo 
Bažnyčios 
tuščių ir* 
skardinių.

sausio

svaigalams slėpti, 
rūsy rasta daug 

pustuščių degtinis

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Iš dalies debesiuota; šalčiau 
apie vakarą; stiprokas vakarų 
ir žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 14* ir 28° F,

Šiandie saulė teka 7:09, lei
džiasi 4:56. Mėnuo leidžiasi 8:57 
vakaro.

VARŠAVA, sausio 25. —Len
kų užsienio ministerijos ir pre
kybos departamento atstovai 
išvyko į Maskvą pasirašyti 
Lenkijos-Rusijos prekybos 
tartį.

BEBLINAS, sausio 25.
Prieš išdanginimą jų iš Mask
vos, Trockis, Badekas, Rakov- 
skis ir kiti komnistinės opozi
cijos vadai buvo parašę ir iš
siuntę atsišaukimą j užsienio 
komunistų partijas, bet tas jų 
atsišaukimas buvo sovietų vy
riausybės perimtas • ir konfis
kuotas. Opozicijai pagaliau vis 
tik pavyko atsišaukimas pasiųs
ti j užsieni ir Berlino Vonva- 
erts dabar tą dokumentą pa
skelbė. Tame atsišaukime tarp 
kitko sakoma:

“Mes1, seni bolševikų partijor 
darbuotojai, dabar esame G-P- 
U [politinės policijos arba če
kes] Įsakymu ištremiami į toli
mus sovietų Rusijos užukam- 
pius. Jokių kaltinimų prief 
mus neiškelta, ir vienintelis 
tikslas, kuriuo mes ištremiami 
yra tas, kad mes negalėtume 
dalyvauti ateinančiame šešta
jame komunistų internacionale 
kongrese.

“Mes pasiduodame smurte 
jfig-ni, kuri prieš mus pavarto 
to. Mes priversti apleisti save 

partijos darbą ir einame trėmi 
man, kuris neturi nė tikslo nė 
prasmės. Mes betgi turime vii 
ties, kad dar sugrįšime atga’ 
didžiai kovai kovoti.

“Mus persekioja dėl muši 
nuomonių ir principų, kurie 
mes negalime atsižadėti.”

Trockis ir jo sekėjai pareis 
kia, kad jie nenorį, kad kas 
manytų, buk jie stoją už laisvę 
visiems sovietų Rusijoj. Ne 
Jie pripažįstą, kad baudžiamo? 
priemonės reikalingos ir tur 
būt vartojamos, bet tik “prie* 
proletarijato priešus.” Jie pro
testuoją tik, kad jie patys ir jv 
draugai opozicionieriai taip 
žiauriai esą persekiojami.

“Tas faktas,” sako jie, “kad 
mes, spalių revoliucijos karei
viai ir Lenino draugai kovoto
jai, ištremiami laukan, parode 
aiškiai, kaip toli jau nuėjo kla
sinis pamišimas ir prie kokio? 
padėties tie kompromisininkai 
privedė.”

Savo atsišaukime jie reika
lauja, kad visos užsienio komu
nistų partijos ir busimas šeš
tasis komunistų internacionale 
kongresas visą tv dalykų padė
tį pamatingai išnagrinėtų.

JAUNAS NUSIKALTĖLIS MI 
RE ELEKTROS KĖDĖJ

WASHINGTONAS, sausio 
25, Mahlon T'. Everliard, 
buvusio vidaus reikalų sekre
toriaus Alberto B. l'all’o žen- 
‘as, vakar liudijo senato komi
sijai, kad už išnuomojimą val
džios Teapot Dome aliejaus 
rezervų, Fall gavęs iš aliejaus 
magnato, Harry F. Sinclair’o, 
$304,000, tarp to $233,000 Li
berty bonais, o iš antro alie- 
jasu magnato, E. L. Doheny, 
jaėmęs dar $100,000.

Tuo budu buvusis prezidento 
Hardingo kabinete vidaus rei
kalų sekretorius Fall už netei
sėtą išnuomojimą valstybės 
iliejaus šaltinių privačiams ka
pitalistams gavo iš jų nema
nau kaip 401 tūkstančius dole- 
ių papirkimo pinigų.

Pirmykščiuose šitos skanda
lingos bylos tardymuose Ever- 
’iard buvo atsisakęs liudyti, 
imdamasis savo konstitucine 
irivilegija neduoti jokių liudy- 
nų, kurie galėtų jį patį inkri- 
ninuoti. Everliard mat tuomet 
turėjo artimų santykių su savo 
lošviu Fall’u. Dabar tie santy

kiai tarp jų dviejų nutrukę ir 
is, l uvęs tų Teapot Dome 

transakcijų tarpininkas, sena
to komisijos vėl pašauktas, su- 
iko liudyti.

Britu garlaivis tur būt 
žuvo per audrą

FLEETWOOD, Anglija, šau
lio 25. Bijoma, kad nebūtų 
hivęs žvejybos garlaivis Carta- 
fena, kurs su dvylika Įgulos 
monių sausio 15 dieną išplau

kė j Kio de Janeiro. Tuomet 

liautė smarki audra. Dviem die- 
iom praslinkus ties Llandudno, 
yelšių pakrašty, buvo surasta 
o laivo pagalbos valtis ir alie
jus šulė. Nuo lo laiko jokių ži- 
ių apie garlaivį nebegauta.

Užsakė 100 motorų lai
vyno aeraplanų

. VVASH1NGTONAS, sausio 
!5. — Laivyno departamentas 
'avė Wright Aeronautical kor- 
loracijai $1,141,912 kontraktą 
tedaryti 100 devynių cilinderių 
tenorų aeroplanams.

iEBU,TŲ PRO ŠALĮ IR CHI
CAGOJE TAIP PADARYT

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, sausio 25. — Turkų vy- 
iausybė davė tramvajų kom
unijai Įsakymą, kad nuo šio 
aiko tramvajų konduktoriai 
neštų laukan pasažierius, ku- 
ię kvepia cibulių privalgę.

SU-

buvo

Užmušė bankininką

2£.GLINTON, Okla., sausio
— Plėšikai, darydami užpuoli
mų aMt vieno vietos banko, 
užmušė banko kasininką Kieh- 
jją. Plėšikai paspruko sli 1,- 
O(M) dolerių.

BELLEFONTE, Pa., sausic 
25. - Rockvievv baudžiamaja 
me kalėjime elektros kėdėj tap< 
nužudytas f^eoans Scovorn, 2C 
metų amžiaus vaikinas, mirtie? 
bausmei pasmerktas už žmog 
žudybę.

Scovem nušovė Shamokine 
Juozą Baranauską, buvusios 
savo sužieduotinės, Marės Ba- 
i’anauskaites, brolį.

i

“Naujienų” Kon- 
testas Eina •

Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 

i džiausiąs dovanas.i L . i
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Jūsų saugumui
Michael Hugres,

policijos viršininkas
Mokėkite čekiais.

Algos, išmokamos grynais 
pinigais, yra nuolatinė pagun
da plėšikams. Plėšimai (hold 
ups) gali Luti žymiai sumažin
ti, jeigu firmos mokėtų savo 
samdiniams čekiais vietoje gry-j 
nų pinigų.

Pagundas plėšimui pašalina
ma, kai jus mokate čekiu. Dide
lės pinigų sumos visuomet at-' 
kreipia savėp kriminalistų dė
mėsi, ir dažnai pasekmė je „esti 
galvai udystė.

Kriminalistas nieko negali 
laimėti pasigrobdamas čekius, 
kurie bus jam lieverčiai. Mo-! 
kėkite čekiais, ir nebus pini-, 
gų atėmimo, šaudymų, galvažu-' 
dvsčiu.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Paskaitų eiga
Praeitą sekmadienį, sausio 

22 d., Lietuvių Auditorijoje j-1 
vyko svarbi paskaita komp, St. 
Šimkaus. Kas ten buvo, tai il
gai neužmirš jo paskaitos. ' 
“Kryptys ir srovės muzikoje“, į 
kurią rimtai ir suprantamai, su 
pavyzdžiais prie piano aiškino.

Tai buvo pamoka visiems 
brangi. Po paskaitos teko su 
daugeliu kalbėtis. Netik visi 
reiškė pasitenkinimo, bet rei
kalavo, idant rengėjai pasirū
pintų gauti gerb Šimkų dar vie
nai paskaitai.

“Demokratijos Evoliucija“
Ateinančio septintadienio ry

tą, sausio 29 d., nuo 10-12 vai. 
Lietuvių Auditorijoje laikys pa
skaitą “Demokratijos Evoliuci
ja” p. J. Hertmanavičius. Pa
skaita yra svarbi ir bus įdomi 
kiekvienam išgirsti.

Knygos veltui!
Organizacijos galės gauti $7,700 

vertės knygų
RADIO PROGRAM I READEIISJIENOS

CHICAGO STATIONS TODAY

9:20—McAlister Coleman, I^abor
Looks Program“
10:00—Dorothy Johnson, soprano
10:25—New Trio
10:35—Maurice Altcrman, baritone
10:55—Lydia Mason, piano
11:00—Dcbs Variety Hour
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Samdytojai, kurie išmoka al
gas pinigais, turi mokėjimo 
dienoje pranešti to apskričio 
policijos kapitonui apie išmo
kėjimą. Policijos departamentas 
nori daryti visą, kas yra jo ga-1 
liojr, idant apsaugojus pinigus, 
išmokėjimui algų.

Vasario 5 d. adv. Jonas Bu
činskas duos paskaitą temoje: 
“Jaunuomenės Auklėjimas”. 
Šios paskaitos turinys liečia 
realį, moralinį ir estetinį jau
nuomenės auklėjimą, pagrįstą 
praktiniais-filozofiniais davi
niais.

šiuomi pranešu, jog aš pasi
ryžau paaukoti $7,700 vertės 
knygų. Visos lietuvių organi
zacijos—unijų lokalai, pilieti
nės partijos, pašalpinės ir lab
daringos draugijos, klubai, vie
ši knygynai turės progos gauti 
dalj šios stambios aukos.

Aš nutariau likviduoti “Dar
bo Žmonių Knygyną”. Sulig 
drg. Juozą Jakubausko sąrašo, 
knygyne randasi $7,700 vertės 
knygų. Visos knygos yra ge
ros. $3,000 vertės knygų bu
vo išrašyta iš Lietuvos 1920-21 
ir 22 m. Šerno knygų yra už 
$2,000, o kitos knygos susideda 
iš politinio turinio raštų, apy
sakų, dainų rinkinių ir t.t. To
dėl kiekviena organizacija, ne
žiūrint savo nusistatymo, galės 
prisirinkti tinkamų sau knygų.

Laikraščių domei
Kadangi darbas yra sunkus, 

tai be laikraščių pagalbos ne
galima apsieiti. O tai todėl, 
kad nėra katalogų ir knygos 
yra labai netvarkiai sukrautos. 
Del tos priežasties tik per laik
raščius tebus galima knygų 
vardai ir jų skaičius pranešti. 
Laikraščiai tad galėtų daug pri
sidėti, nesigailėdami vietos 
knygų sąrašams paskelbti.

Tvarka
Jei laikraščiai mano sumany-

(ieriausia priemonė su mažiu
li nusižengimams yra užbėgti 
tiems nusižengimams už akių. 
Policijos departamentas esti vi
suomet jūsų tarnyboje. Koope
ruokite su mumis. Mes dedame 
pastangas apsaugoti jus.

The Owl Spėriai
Toks yra vardas paveikslų, 

rodomų Marbro ir Granada te
atre. Madison & Crtnvford, 
kiekvieną šeštadienį. Jau kuris 
laikas atgal pradėjo organi
zuotis šio teatro kliubas ir jo 
nariai įgijo vardą “Owlers” 
(pelėdinai). Pradžia paveikslų 
rodymo “pelėdiniams” 11 vai. 
vakare, šis kliubas susidaro iš 
būrio žmonių, kurie kas kartas 
susirenka tiems paveikslams. 
Tai vieno tai kito nuolatinių 
lankytojų paveikslas parodoma 
drobėje ir tai yra kaip ir pri
ėmimas į kliubo narius. Sako
ma, kad šio teatro šeštadienių 
“pelėdiniai” paveikslai randan
tys vis didesnio ir didesnio pri
tarimo ir darosi vis įdomesni ir 
įdomesni.

Išsprogdino saugiąją šėpą

Sandaros 4-to apskričio ren
gėjai laikosi geros tvarkos — 
pradeda laiku ir baigia laiku. 
Todėl lankytojams nėra nuobo
du laukti ir laiko veltui niekas 
nepraleidžia.—Aras.

Pirmadienyje, sausio 23 d., 
darbininkai Amalgameitų 
kriaučių ofiso, kuris randasi 
1561 N. Robey St., susirinkę į 
darbą, pamatė, kad saugioji šė-, 
pa išsprogdinta, šėpos slaptame 
stalčiųkyje buvo trys dešimtys 
dolerių pinigų, bet vagiliai tur
būt nepatėmijo jų ar neturėjo 
laiko ieškoti. Taigi pinigai iš
liko nepaliesti. Daugiau jokios 
žalos nepadaryta, žinoma, už 
susprogdintą šėpą apdraudos 
kompanija turės užmokėti.

Adv. Šlakis kandida
tuos teisėjo vietai
Chicagos advokatų asociacija 

aplaikė 12 nominacijų petici
jas. Jose prašoma, kad CJiica- 
gos advokatų asociacija užgir- 

1 tų įvardytus peticijoje žmones 
! kaip tinkamus kandidatus pri- 
mary balsavimams teisėjų vie
toms. Peticijų tarpe yra viena, 
kurioje statoma kandidatūra 
lietuvio — adv. A. šlakio.

..... ... I .■■■■II ......— ■

' Radio
—

Biblijos studentai duos pro
gramą per radio lietuvių kalbo
je, pirmadienyje 30 d. sausio, 
6 iki 7 vai. vakaro; W-()-R-D, 
252 meters, 1190 kilocykles.

Bus muzika, giesmės ir kal
ba temoje “Pasausių Išgelbėto
jas”. Kalbės S. J. Beneckas.

Visi, kurie tiktai girdėsite 
minėtą programą, maloniai pra
šomi parašyti laišką apie pasek
mes, nes to reikalauja radio 
stoties užveizdos. Jeigu jie gaus 
daug žinučių, kad lietuviai 
girdėjo ir įdomauja, tada mes 
gausime progą daugiau* pana
šių programų duoti.

Čia paduodu antrašą tokiems 
laiškams siųsti. W-0-R-D, 
Watch To\ver, Webster 1 lu
tei, 2150 Lincoln Park VVest, 
Chicago, III.

mui nepritars, tai sunku kas 
nors bus padaryti. Bet jeigu 
susilauksim * pritarimo, tai tą
syk aš savo/sumanymą vykdy
siu gyvenimai!. Kad perdaug 
laikraščių neapsunkinus, butų 
pageidaujama, idant organiza
cijos, norinčios savo knygynus 
papildyti, tuoj man apie tai 
praneštų, Tąsyk aš paskelbsiu 
knygų sąrašą, iš kurio organi
zacijos galės sau tinkamas kny
gas pasirinkti.

Pasarga
Kad knygos nepatektųflpriva- 

tiškiems žmonėms, reikalinga, 
kad kiekviena organizacija pa
darytų specialį nutarimą, jog 
nori gauti knygų, ir tą nutari
mą paskelbtų laikraščiuose.

Išlaidos
Kadangi knygos bus reikalin

ga surinkti ir supakuoti į dė
žes, tai, manau, jog $3.50 už 
visa tai nebus daug. Tuo labiau 
jog jokio aprubežiavimo kai dėl 
skaičiaus knygų nebus daroma. 
Knygos bus siunčiamos C. O. 
D.

Prašau ir kitų laikraščių šį 
pranešimą persispausdinti.

Visais viršminėtais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu: Juozas 
Aglinskas, 7911 So. Halsted 
St., Chicago, 111.

WGES
1—World nevvs; vveather; Edgar 

Gucst poem; market suminary,
3—AVorld news; slosing mnrkots; 

U. S. civil service commission.
—AVorld news; vveather; radio 

taik by O. N. Taylor, radio editor
5:30—O r gan

7:30—Literary talk by Llewellyn 
Jonės, literary editor
7:50—The outdoorsman, by Dean

Bergen
8— Christian fainily hour
8:55—U. S. postai helps
9— Maggie and Jiggs
0:10—Piano program; Norin

Sherr
11:30—Punico Panic.

STATIONS OUTSIDE CHICAGO 
Evening Program

8—KFAB (910), Lincoln—Orches
tra

8—KTHS (780), Hot Springs —
Italian program
WCC() (740), St. Paul—liaudine

U. hour
8—WEAF (610), Nevv York—Es

kimus, to WGN.
8—WFAA (550), Dalias—Musical
8— WGHP (1080), Detroit—■ Arca- 

dians
8—AVI! B (880), Kapsas City—Con

cert
8—WJZ (660). Nevv York — Or

chestra, to KYAV
«—WSOE (1110), Milwaukee — 

Church progra
8—WSAI (830), Cincinnati — Con

cert
8— WTAM (750), Cleveland— Cava- 

liers
8:30—KWKH (760), Shrevepor —

Program
8:30— K! AB (910), Lincoln—U. of 

Nebruska
8:30—WGHP (1080), Detroit —Or

chestra >
8:45—WHK (1130), Cleveland—Te- 

nor
9— KTHS (780), Hot Springs—Sex- 

tet
9—KPRC (1020), Houston—Studio
9—-KMBC (1110), Kansas City — 

Music
9—WADC (1260), Akron — Dance 

music
9—FEAF (610), Nevv York— Duo,

to WEBR
y—\VfIAS (930), Louisville— Band 

hour
9—WJZ (660), New York— Civic 

opera “Aida“, to KYAV, WGN.
()_VCOAV (590), Omaha—Orchestra 
9—WSM (890), NashviHe—Concert 
9—VVSOE (1110), Milvvaukee—Pro

gram
9:30—KTHS (780), Hot Springs— 

Dance concert
9:80—AV H K (1130), Cleveland — 

Program
9:30—ąvOH (710), Nevvark—Organ 
9:30—AVSAI (830), Cincinati —Or

chestra

SATURDAY, January 28, 1928
245.8 M—WEVD—Nevv York City— 

1220 KC
1:00—Roland AVeber, reading
1:20—Muricl Engei, popular sopra

no
1:40—Michel Ingcrnian, popular

pianist
2:00—Robert Uranu, popular bari

tone
2:20—Carolinc Rimniel, popular 
violinist; Michel Ingerman, piano 
2:40—Mabel Thibault, cornetist 
3:00—Betty Goodman, lyric soprano 
3:20—New York University fctring

Quartct
3:50—Milton Arno, piano
4:00—Katherine Slioans AVard — 

“Child Labor in 1928“
4:20—Maud Tollyson, contralto
4:40—Milton Arno, piano
5:00—Fraser Paigc, baritone
5:20—Dcbs Strįng (Juartct
9:00—Justine Robertą and her

group, Inipcrsonations

UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
“BAYER ASPIRIN”

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

ATYDA1.
Pianų tyčeriai, mokiniai ir tė
vai, kurie nori vaikus prala- 
vinti muzikoje, tokia proga ne- 
visados pasitaiko. Del stokos 
vietos turi būti parduota už že
miausią kainą. Kožnam apsi
moka pamatyti šiuos bargenus:

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

- - -

—X. S.

Namų statyboje, Chicagoje, 
vadinamieji plasteruotojai pą- 
darė sutartį, kaip ir eksperi
mentą, su samdytojais trims 
mėnesiams dirbti penkias die
nas savaitėje. Jei sutartis pa
sirodysianti praktiška, gal būt 
pasiliks visam laikui. Kitų sta
tybos amatų unijistai pritaria 
šiam eksperimentui. Jie mano, 
kad dirbant 5 dienas savaitėje 
butų galima gauti darbo dides
niam darbininkų skaičiui. 

* * *
Cicagoj lankėsi Airijos pre

zidentas, Williain Thomas Gof
ravę. Miesto valdininkai pasiti
ko jį labai iškilmingai.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

“No Instroduction Card
No Commission!”

Kada jums 
prisieina 

pirkti sek
lyčių rakan 
dus, jus vi
suomet mė
ginat gau
ti pigiau, 
per kokį 
vertelgų ar 
ba žmogų, 
kuris turi 
teisę pirkti 
iš dirbtuvės arba olsolio kaina. Už
tai jums reikia privedimo ir sumo
kėti paskirtą dal| komiso. Iš musų 
šapos tiesiai i jūsų namus dirbtuvės 
kainomis.

CALIFORNIA 
UPH0LSTERING 

SHOP
Parlor setas made to order

3327 Archer Avė.
»Show lloom 3306 Arclier Ąve.

Phone Lufayette 8936

ųPUOLSTERING

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskj “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia“ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
iolution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H 
Phillips nuo 1875.

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų firš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

as

© Mbhkln. N. Y.

žmogaus balso,

Metropolitan Opera Kompanijos Choro Vadas, r ai. o
“Per paskutinius dvidešimt metų 
esu vadas Metropolitan Opera Kom
panijos choro, ir visą tą laiką aš nuo
lat persergėdavau mano vadovau
jamus dainininkus, kad saugotų savo 
gerkles. Dabar aš be jokių klausimų 
pritariu jų gausingam rūkymui Lucky 
Strikes. Iš šių cigaretų gali žmogus 
turėt smagumo be jokios baimės su
žeidimo to delikatno mechanizmo-—

m

Tabako Perliauę Smetona
“Taip,Tamstele—aš žinau, kad LUCKY STRIKES 
yra padaryti iš “Tabako Derliaus Smetonos”. 
Tą faktą aš žinau, todėl kad aš tėmijau jų pir- 
kėjus laike įvairių pardavimų, o jie visuomet 
pabrėžtinai reikalauja /
“Tabako Derliaus Sme- '
tOnOS . Tabako Augintoja* .

"It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo -— Nei Jokio Kosulio.

Schoeder Bros. Pianas No.
53952 už .............................. $65.00

W. W. Kimball Co. pianas No.
218460 už .......................... $110.00

W. W. Kimball Co. pianas,
No. 181116, už ................... $72.00

Kimball Grojiklis, $750.00 ver
tės, No. 344178, už ....... $278.00

Kerzheim pianas No. 87833, 
už ...................................... $48.00

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

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

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

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

namas, įmetant nikelį, gera
me stovyje kaip naujas. No. 
121241 vertės $1000, už $295.00

Gulbransen Brojiklis už .... <$295.00
H. C. Bay Grojiklis pianas ver

tės $600.00, už ............... $235.00

VICTROLOS

Victrola, Ortophonic No. 30795, 
vertės $125.00, už .......... $69.00

Victrola Ortophonic, No. 23537, 
vertės $150.00, už .......... $82.00

Columbia Grafonola, 3 springsų 
motoras už ....................... $29.00

Victor vertės $200, už ....... $62.00
Brunsvvick Radiola 35, Phono- 

grafas ir Radio krūvoje už $98.00
Brunsvvick Phonografas, 4 

springsų, išgrajina 10 rekor
dų vienu užsukimu už .... $39.00

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

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

RADIO

Radiola 25, 6 tūbų vienu kont
rolių, neerikia nei dratų, ver
tės $250.00, už ................ $87.00

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

Atvvater Kent 20, 5 lubų už $29.00 
Atvvater Kent, 6 tūbų, su elekt

ra, vertės $150.00, už ....... $79.00
Atvvater Kent Modej 85, su vis

kuo, už .............................. $40.00
Crosley, 6 tūbų, už .......... $42.00
Crosley, 6 tūbų elektrinis už $85.00 
Freshman, 5 tūbų už .......... $19.00
Mohavvk, 5 lubų už ............... $23.00
Mohavvk 6 lubų už .......... $32.00
Spartan 6 tūbų už .......... $90.00
Hovvard 6 tūbų už .......... $90.00
Columbia. Victor, Brunsvvick

Rekordai seni numeriai po .... 19c 
Rollės dėl Grojikliii pianų po 19c
Radio Tūbos naujos po ........... 85c
B. Baterijos 45 volt. po ....... $1.45

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705 
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Feen^-mint
Liuosuotojii

, Jus kramtysit ’
, Kaip Gumą
'■ i Soknis Tik

Mėtos -

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

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

Kontesto Numeratorius: 
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijas:

Marė Kemešienė.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio 
30, 1928

Rinikui geriausio pasisekimo 
bent šiame “Naujienų” kon
teste !

DIENOS UŽRAŠAI
Panedėlyje, vasario 6 d., bus 

paskelbta “Naujienose”, dar 
pirmą sykį, musų kontestantu 
tikrasis balsų stovis sulig laips
niais. Kiekvieno kontestanto eis 
paveikslas sykiu su jo gautų 
balsų suma — bus Surikiuota 
atatinkamoj tvarkoj. Prade
dant vasario 6 d. bus balsai to
kioje pat tvarkoje skelbiami 
kiekvieno panėdėlio “Naujienų” 
laidoje iki pat kontesto užbai
gai.

Taipgi verta draugams kon- 
testantams priminti, kad pir
mas tempas šio kontesto išsi
baigs sekamoj subatoi, vasa
rio 1 d., 8 vai. vakare. Kiek 
kurio kontestanto biznio “Nau
jienoms” bus padaryta iki se
kamos subatos vakaro, tai yra 
vasario I d., bus pilnai paskelb
ta “Naujienose”, panedėlyje, 
vasario 6 dienos laidoje. Kon
testantai privalo iki pažymė
tam laikui visą savo padarytą 
biznį “Naujienoms” priduoti j 
“Naujienų” kontestyną.

“Naujienų” kontestantas iš 
Pittsburgh, P. Savickas, pri
siuntė visą glėbi naujų skaity
tojų “Naujienoms”. Kontes
tantas Savickas pradėjo dar
buotis gana sėkmingai. Jeigu 
jam taip seksis toliau progre
suoti kontesto darbe, tai “Nau
jienų” cirkuliaciją Pittsburghe 
tikrai patrigubins. Pasitikiu, 
kad kontestantas Savickas Šia
me “Naujienų” konteste tikrai 
parodys ką jis 
Pittsburgh’e. 
privalo paremti 
kontestantą, kad 
tų sėkmingas.

St. Charles kontestantas St. 
Sherpitis pradžią jau padarė 
prisilįsdamas pluoštą skaityto
jų “Naujienoms”. St. Charles 
lietuvių kolonija nėra skaitlin
ga lietuviais, bet yra pusėtinai 
didelis būrys gerų “Naujienų” 
patriotų, kurie nuo daugelio 
metų stovi su “Naujienoms . 
Kontestantas S. Sherpitis. be 
abejo, mokės visas galimas pro
gas tinkamai išnaudoti, kad ga
vus kuodaugiausia skaitytojų 
ne vien St. Charles, bet ir Be- 
tavia. Gero pasisekimo kontes
tantui St. Sherpičiui.

ką nuo kasdieninio darbo su
naudotų “Naujienų” kontesto 
darbui ir tokiu budu atidirbtų 
naudingą darbą “Naujienoms’ 
ir pats už įdėtą savo triūsą 
mūs atatinkamas dovanas.

lai-

iš 
vauja 
Pereitame

Banadetta VilimaiČiute 
Kontestantė B. VilimaiČiute 
Gary, Ind. antru kartu daly- 

“Naujienų” konteste.
Naujienų” kontes-

ji padvigubino “Naujienų” 
cirkuliaciją Gary. Kontestantė 
p-lė Vilimaičiutė yra duktė vie
tos įžymaus seno darbuotojo, 
Juozo Vilimaičio. P-lė Vilimai- 
čiutė, matomai eina pėdomis sa
vo tėvo. Dar budama jaunutė 
pradėjo darbuotis sekretoriau
dama SLA. kuopoje. Pasitiktam, 
kad kontestantė VilimaiČiute 
nemažiau pasidarbuos sėkmin
gai šiame “Naujienų” konteste, 
kaip kad pasidarbavo pereita
me konteste. Linkime jaunai' 
Benadettai geriausio pasiseki-i 
mo šiame “Naujienų” konteste. >

gerą pasi-
nors

gali nuveikti 
Pittsburgiečiai 
veikiantį savo 
jo darbas bu-

.į

I 
■

Vincas Košis 
Kontestantas Vincas Košis iš 

Peoria, rimtas vietos darbuoto
jas, nemaž pasidarbavo kėlime 
“Naujienų” cirkuliacijos vietos 
lietuviuose pereitame “‘Naujie
nų” konteste. Reikia manyti, 
kad jis turės ] 
me “Naujienų 
abejo, 
šiame
veiks ne vien Peoria, 
aplenks ir apie! i n kės miestelių: 
Farmington, Canton ir Pekin.

konteste. Be 
kontestantas V. Košis 
“Naujienų” . konteste 

bet ne-

Musų kontestantai

S. Naudžius
“Naujienų” konteste dar pir

mų sykį dalyvauja S. Naudžius 
iš Grand Rapids. Drg. S. Nau
džiui yra nenuilstantis vietos 
darbuotojas ir nuoširdus “Nau
jienų” rėmėjas. Ačiū S. Nau
džiaus pastangoms, “Naujie
nų” cirkuliacija pusėtinai pa
kilo Grand Rapids. Esam tik
ri, kad kontestantas Naudžius 
šiame konteste tikrai padvigu
bins “Naujienų” cirkuliaciją. 
Jam pasiryžimo netrūksta, pa
žintį turi plačią, darbuotis rei
kalingam tikslui energijos irgi 
netrūksta. Linkėtina kontestan
tui S. Naudžiui, kad liuosą lai-

Ar Jys Plonas, 
Silpnas, Nervuotas, 

Visai Suiręs? .

Kad turėjus v’suomet sveikus, stiprius 
raumenis, "pep” ir ambicijos, ir galimybę 
atlikti atsakančiai dienos darbą ir jaustis 
"kaip dviejų metų senumo", laike nakties 
iųs turite valgyt; tris gerus valgius i parą 
ir kad tas maistas butų gerai suvirškintas. 
Jei jus negalit valgyti, negalit miegoti, ne
galit dirbti, tiktai paimkit arbatini šaukš* 
tuką Tanlac prieš valgį.

Mm. Jonio May Power», ii Maywood, 
Indiana, rašo: "Aš buvau ant kranto dei- 
peracijos nuo galvos skaudėjimo, nervingu
mo ir svaigulio. Net ir po menko valgio 
turėdavau daug kentėt'. Pasidėk a vo Ja nt
Tanlac mano virškinimas dabar yra 
ma.< ir sunkus d enos namų ruošos 
nebenuvargina manęs.”

tinka- 
darbas'

ir už*Tan'ac yra geros nuo nevirtkinimo 
kietėjimo — gaaų. skausmų, koktumo, svai
gulio Ir galvos skaudėjimo. Jos gražina pra
rastą apeitą, pagelbsti suvirškinti maistą, 
atgabena daugiau svarumo ir stiprumo. Ja. 
me nėra mineralių vaistų: jos padarytos ii 
Aaknu, žievių ir žiedų, gamtinių gyduolių 
sergantiems. Kainuoja mažiau negu 2 c«n_ 
tai sykiui. Nusipirkit buteli nuo savo vais
tininko ir pabandykit jas gerai. Jūsų pini
gai bus gražinami, jei nepagelbės-

Tanlac
SI MII11ON BOTTLES USED

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegrųmi

Stasys Žukauskas
Kontestantas Stasys Žukaus

kas iš Wilkes Barre, senas 
naujienietis, nenuilstantis vie
tos darbuotojas SLA. kuopoje, 
o ypačiai Plymouth tautiškų 
kų kapinių reikalais. Rimtas 
naudingo darbo dirvoje, pasto
vus savo įsitikinime, mylįs švie
są ir tiesą. Jis dirba sunkų dar
bą angliakasy kloję, liet dar 
randa atliekamo laiko šviesos 
platinime lietuviuose. Kontes-i 
tautas Žukauskas darbuojasi ne! 
vien Wilkes Barre, bet taipgi 
Kingston ir Plymouth. Geriau
sio pasisekimo kontestantui 
Žukauskui!

(“Naujienų” draugas, prietelis. 
i Jam “Naujienų” reikalai vi- 
isuomet arti širdies, pertat jis 
ir darbuojasi “Naujienų” labui. 
Pereitame “Naujienų” konteste 
turėjo vidutiniškai
sekimą Chicago Heights, 
kontesto darbą pradėjo gana, 
vėlokai. Neabejojame, kad kon
testantas Nainis šiame “Nau-, 
jienų” konteste padarys savo 
darbe stambesnį progresą, ne
gu pereitame “Naujienų 
teste.

Juozas Rimkus

kon-

Vincas Nainis
Chicago Heights kontestantu 

yra Vincas Nainis, vietos biz
nierius. Jis dalyvavo ir perei
tame Naujienų konteste. Kon
testantas Nainis yra senas

savo
Per-

Irons, Mich., taipgi turi 
kontestantą Juozą Rimkų.

j eitame konteste nors Rimkus ir 
buvo kontestantu, bet veikimo 
žymės b.ivo stebėtinai mažos. 
Sunku pasakyti kaip kontes
tantui Rimkui seksis šiame 
“Naujienų” konteste. Kontes-

■ tantas Rimkus, rodosi, turi pa
žintį vietos lietuviuose gana 
plačią, turėtų turėti tinkamą 
pasisekimą. Pasitikėtina, kad 
kontestantas Rimkus 
“Naujienų” konteste 
vo darbą daugiau 
daugiau pasiryžimo, 
sėkmės jo darbe bus 
ros. Linkėtina

šitame 
įdės į sa- 
energijos, 
o tad pa
tikrai ge-

kontestantui

Pereitais metais mokyklų 
daktarai rado 31,000 kūdikių, 
turėjusių akių trukumų. Iš to 
skaičiaus tik 15,000 kūdikių te- 
pasirupino tą ydą pašalinti O 
tai rodo, kad kai kurie tėvų 
mažai rūpinasi savo kūdikių 
gerove.

Abelnai imant, kūdikiai nesi
skundžia silpnu matymu. Fak- 
tinai tik kiti ženklai, kurie pa
sireiškia, rodo tikrąją truku
mo priežastį, štai tie ženklai: i

Paraudusios ir drėgnos akių 
vokos. Nuolatinis galvos skau
dėjimas, ypač vakaro}). Grei
tas pavargimas. Atsilikimas 
mokyklos darbuose. Vėmimas 
kai kada. Nepaprastas nerviš
kumas.

Ankstyvas išekzaminavimas 
ir pritaikymas tinkamų akinių, 
kai reikalinga, turi dideles rei
kšmės. Mokyklų daktarai, ku
rie yra specialistai savo darbe, 
:šekzaminuoja akis, o po to kas 
belieka daryti tėvams, — tai 
juo greičiau išpildyti daktarų 
patarimus.

Daugelis kūdikių, kurie išro- 
’o atbukę ir nepajėgia gauti 
reikalaujamų žymių mokykloje, 
pirmiausia mes turime persitik
rinti, kad jo regėjimas yra ge
ras, ir jei pasirodytų ydų, tai 
yra priemonių jam pataisyti.

Chicagos sveikata
Dr. A r noki Kegel, . 

sveikatos komisionierius

AR JAUČIAT SUSTYRĄS IR SKAUDUS?
Kad būti sveiku, visuomet inkstai turi būt atžvie-

žinami prašalinant iš kraujo nuodingas dalis
AR jus kaip kada nesijaučiate gerai — jaučiatės esąs 

nuvargęs, nervuotas ir prislėgtas? Ar jus visuomet 
sustyręs ir skaudamas — labai tankiai jums skauda nu
garą, turite gaivios skaudėjimą ir svaigulį. Jūsų šlapumas 
rudas ir šlapinimosi kanalas skaudus, tas jau parodo, kad 
kas nors yra negerai?

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

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

Doan’si į Pilis
Stimuliuoja Inkstų Syvus

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

Ekonomiškai Transportacijai

__
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Uželektrizavo Amerika Su Geriausiu
6

Nauju Motoriniu Karu

Naujas automobilius yra taip sensaci
jas, kad uželektrizavo visą šalį. Pui
kiausi nauji Fisher “bodies” — 107 co
lių wheelbase, keturiais coliais ilges
nis negu pirmiau — 4 ratų brekiai — 
ir daugelis mechaniškų pagerinimų pri- 
dėčkui prie daugelio Chevrolet geros 
rųšies dalių! šis didesnis ir geresnis 
Chevrolet yra skelbiamas kaipo di- 
džiausis pasisekimas automobilių iš
dirby stė j!
Atsilankykit! Apžiurėkit ir pasivaži- 
nėkit tame puikiame kare. Pabandykit 
greitą pradėjimą, vienodumą ir jėgą 
— ir kaip tūkstančiai kitų jus pripa- 
žinsite, kad tai yra pasaulio patogiau
sia- pigių kainų automobilius.

4 Ratų Brekiai

KAINOS 
ATPIGINTOS

$585 
$495 
$495 
$595 
$675 
$665

Coach ............. !
Roadster ....... I
Touring ......... 1
Coupe ...........
4 Door Sėdau !

‘ Sport Cabriolet ■
I m peri ai

Landau .......
•/: Tono Trokas

(Tik chassis) $375
1 Tono Trokas

(chasis tiktai) $495 
Visos kainos f. o.

b. .Michigan

$715

Chevrolet turi lietuvių departamento. Kuomet jus atsilankysit pas mua ar pas kitus Chevrolet 
vertelgas. reikalaukit lietuvio pardavėjo

Atlankykit arčiausį Chevrolet Vertelgą
SOUTH

Urme RYos. & Sheets Motor Co. 
6522 Cottage Grov* Avenue 

Superior Motor Sales 
6948 8. Halsted Street

8. A M. Chevrolet Company 
8622 Commercial Avenue 
Vanderploeg & Rletveld 
South Holland, Illinois 

Warm* Motors, Ino.
Chicago Heights, Illinois 

Young & Hoffman 
1709-11 W. 9Bth Street 

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė.

Summit. Illinois 
Ashland Avenue Motor Sales 

5486-42 S. Ashland Avė.
Barron Mauloff Chev. Sales 

2339-48 West lllth St. 
Bauman Chevrolet Sales 

8516-20 Archer Av*.

Caley Brothm 
10638 S. Michigah Arenu* 

F. L. Crawford Motor Salta 
9821 Cottage Grove Are.

Ducy Chevrolet Co. 
4741 Cottage Grove Are. 

♦ Spooner Motor Sale* 
Harrey, Illinois

McManus Motor Sale* 
6711 S. W*etern Avė. 

Michigan Avė. Chevrolet Co. 
2234 S. Michigan Avenue

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony lalanti Avenue 

A. J. Ostorbeok Motor Co. 
7541 S. Halsted Street

NORTH 
Milwaukee Avė. Motor Sale* 

2504 Milwaukee Avenu* 
812 Dlverney Parkway 
Nelson Chevrolet Sale*

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. ISleista 1926 metais. Apdaryta ..................... ................
1,054 patarimai kaip virti jvairąs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...^— 
Mokykloms ir Seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

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

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

VINCO KRĖVES RASI'AL Septyniuose tomuose - ---------------
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................. . .............-........ ........

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1920 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ,.................. r............................... 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti. I

12.50

$130

$3.00

50c

$7.00 
. 50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
♦

Auksine proga lietuviams vyrams ir moterims 
gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kuri Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos” kviečia i šitų kontesto darbų 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti “Naujienų” la
bui ir sau už įdėtų darbų kaipo kontestantai laimė
ti atatinkamas dovanas: automobiliais, pianais, ra- 
diolais, lotais, namų rakandais, laivakortėmis j Lie- 
tuvų ir atgal, gramafonais, auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigais.

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovanų kiekvienam kontestantui sulig savo įdėto 
darbo sėkmingumo, pertat mes ir kviečiam darbš
čius vyrus ir moteris, “Naujienų” rėmėjus regist
ruotis tuoj, idant anksčiau pradėję galėtumėt tiks
liau savo darbų kaipo “Naujienų” kontestantai iš
plėtoti, kad laike kontesto, kuris tęsis tris mėney 
sius ir pusę, galėtumėt kaipo kontestantai pasiekti 
aukščiausius laipsnius laimėjimui stambiausių do
vanų.

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitų “Naujienų” kon- 
testų ir darbuotis labui “Naujienų”, kad sau laimė
jus tinkamas dovanas daiktais arba pinigais,—ma
lonėkite tuoj išpildyti čia esamų blankų ir prisiųsti 
į “Naujienų” kontesto Dep., arba atsilankykite as
meniškai į “Naujienų” Kontesto Dep. Suteikiam 
paaiškinimus asmeniškai arba laiškais.

BLANKA

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP„ 
1739 So. Halsted $t, 
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon- 
teste laimėjimui dbvanų, prašau priimti mane j kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas Informacijas Šiuo adresu:

Mand Vardas, Pavardė .......   -..........—...... ......... .......

Gatve ............ .........................„......................................................................

Miestas .. ...............-..........   Valstija 

Telefonas ............ ........ ................ ... Į|



NAUJIENOS, Chicago, HL ’ Ketvirtadienis, saus. 26, ’28

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Ekcept Sunday by 
the Lithuanian Nevvs Pub. Co. Ine. 

1739 South Halsted Street
Chicago, III.

Telephone Koosevelt 8500
Editor E GRIGAITIS ~

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago. 
3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd, 1879.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams .......... -......___ ......
Pusei metų .............______
Trims mėnesiams ____ ~-
Dyiem mėnesiam ________
Vienam mėnesiui 

Chicagoje per i&neiiotojuii
Viena kopija __________
Savaitei ........................ ..........
Mėnesiui ••••••••••••••••••••••••••■e*

$8.00
4.00
2.50
1.50

.75

3c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. ilaisted Si., Chicago, 
I1L — Telefonas: Koosevelt 8600.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams - ____________ $7.00
Pusei metų ------ ---------------- 3.50
Trims mėnesiams ______— 1.75
Dviem mėnesiams ——------ 1.25
Vienam mėnesiui -------.----- .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

Metams ........................ -..............$8.00
Pusei metų ...............  4.00
Trims mėnesiams --------------- 2.^0

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

SUSEKTAS KYŠIŲ DAVIMAS

Kalbėdamas “katalikiškų organizacijų” vardu, jisai 
tarp kitko sako:

“Jos nesutinka, kad teduoti teisę rinkti atsto
vus ir Seimą tik turintiems 24 metus, ir nori palikti 
kaip dabar yra — t. y. kad rinktų turintieji 21 me
tus. Visi musų įstatymai 21 metų žmogų skaito pil
namečiu. Jei kas to amžiaus nusikalsta, teismas 
baudžia jį kaipo pilnametį.

“Kokia teise juos teismas baudžia? Tuomet no
rint būt teisingiems reiktų žmogaus subrendimą 
nukelti į 24 metus. Bet to tautininkai nedaro. Jie 
pilno proto 21 m. amžiaus žmonėmis nenori pripa
žinti tik Seimų renkant. Del to katalikiškos organi- 

* zacijos su tuo nesutinka.”
Tai yra neatremiamas argumentas. Jį kelia prieš 

tautininkus, žinoma, ne tik Krupavičius, bet ir kitų 
opozicijos partijų žmonės. Tautininkai šitam klausime 
pasirodo atžagareiviškiausi už visus.

~ — - - *■.... - _

Buvęs prezidento Hardingo kabinete vidaus reika
lų sekretorius, Albert B. Fall, gavo iš aliejaus magnato, 
Harry F. Sinčiai r’o, $304,000, neskaitant tos $100,000 
“paskolos”, apie kurią buvo žinoma pirmiaus. Viso, va
dinasi, ponui Fall užmokėta daugiaus kaip keturi šim
tai tūkstančių dolerių už išnuomavimą Sinclair’ui val
stybės aliejaus rezervų “Teapot Dome”.

Kad buv. vidaus reikalų sekretorius buvo “patep
tas”, tai, pagaliau, pripažino ir jo žentas, p. Mahon T. 
Everhart. Dabar bus įdomu pažiūrėt, ką toliaus darys 
Jungtinių Valstijų valdžia, kuomet tapo susektas toks 
didelis skandalas.

DEMOKRATAI PIAUJASI

Alabamos senatorius Heflin, demokratas, pareiškė: 
“Nominuokite (kandidatu į prezidentus) Al

Smith ir republikonai sumuš jį kokiais 15,000,000 
arba 20,000,000 balsų.”
Al Smith yra New Yorko valstijos gubernatorius ir 

stambiausias demokratų partijos kandidatas į preziden
tus. Bet jisai yra katalikas, ir protestoniški pietinių 
valstijų demokratai dėl to jo neapkenčia.

O bešališkai galvojant, ką gali turėti bendro 
Smith’o ar kieno kito religiniai įsitikinimai su kandida
tūra į prezidentus? Jungtinėse Valstijose, rodos, yra 
pripažinta tikėjimo laisvė. Plaudamiesi tarp savęs dėl 
religijos, demokratai galutinai papiaus savo, jąu ir be 
to labai sumenkėjusią, partiją.

BIZNIS EINA SAVO KELIU

Nors Jungtinės Valstijos atsisako pripažinti Rusi
jos sovietų valdžią, bet Amerikos kapitalistai daro biz
nį su rusais ir nieko nepaiso. Berline tik ką paskelbta, 
kad Amerikos piniguočių grupė, su p. Persival Far- 
quhar priešakyje, pasirašė su sovietų valdžia sutartį, 
kuria einant rusai gaus $40,000,000 paskolą pastatymui 
milžiniškų geležies liejyklų Charkovo apygardoje.

Nors bolševikai savo spaudoje ir agitacinėse pra
kalbose keikia kapitalizmą ir nuolatos pranašauja jam 
greitą galą, bet jie neatsisakė priimti tą paskolą iš 
Amerikos kapitalistų. Jie sutiko net, kad amerikonai 
nepriklausomai vestų įmonę, kuri bus pastatyta, ir pa
siimtų jos pelnus, jeigu sovietų valdžia nesugrąžins 
jiems paskirtu laiku paskolą. Ar gal tai yra taip pat 
komunizmas?

Įsivaizduokite dabar, kad Amerikos kapitalistai 
paskolintų bolševikams ne 40 milionų dolerių, bet 400 
m ikonų arba visą bilioną — kiek privilegijų jiems tuo
met butų suteikta Rusijoje?

Pamokinantis vaizdas: tuo pačiu laiku, kai revo
liucinio komunizmo vadai — Trockis ir kiti — yra ga
benami Sibiran, iš vakarų atkeliauja su savo kapitalais 
Amerikos biznieriai ir sovietų valdžia priima juos iš
skėstomis rankomis. Prie ko šita evoliucija atves Rusi
ją, aišku.

DARBININKŲ ATLYGINIMO ĮSTATYMAS

Darbininkų įstatymdavybės sąjunga (American 
Association for Labor Legislation) paskelbė, kur yra 
įvesta ir kur dar ne darbininkų atlyginimo už sužeidi-. 
mus įstatymas. , '

Toks įstatymas jau veikia 43 valstijose. Penkiose 
valstijose dar jo nėra . Tai yra Arkansas, Mississippi, 
North Carolina, South Carolina ir Florida. Šitose val
stijose, kai darbininką sužeidžia fabrike, tai jisai turi 
eiti į teismą ir bylinėtis su fabrikantu, — kas, žinoma, 
biednam žmogui labai keblu.

Neturi kompensacijos įstatymo taip pat ir Colum- 
bijos Distriktas, kur randasi Jungtinių Valstijų valdžios 
centras. Toks apsileidimas tai jau tiesiog gėda valdžiai.

KRUPAVIČIUS PERIA KAILĮ SMETONININKAMS

i Apie Įvairius Dalykus :
Dr. Hideyo Noguchi
Mokslininkas Afrikos džiunglė

se.—Dr. Noguchi Ecuadore. 
—Dr. Noguchi ir Rockefelle- 
ro Institutas.—Japonų moks
lininko darbai. — Artimiau
sias Dr. Noguchi draugas. — 
Dr. Noguchi biografija. — 
Mėgsta šachmatus lošti—Mo
kslininko charakteristika.
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Prieš kiek laiko į britų va
karinės Afrikos koloniją tapo 
pasiųstas vienas žymiausių mo
kslininkų pasaulyje, 
nija pasižymi labai
klimatu. Europiečiai ten tie
siog negali gyventi, nes juos 
be pasigailėjimo kamuoja gel
tonasis drugys, štai kodėl ten 
ir tapo pasiųstas mokslo vete
ranas, kurio tikslas bus suras
ti atatinkamas priemones 
vai su drugiu.

Kalba čia eina apie Dr. 
deyo Noguchi, Rockefeller 
stituto narį. Dr. Noguchi,
ko Philip Strong, yra mažo 
ūgio, nerviškas žmogus, kuris 
jau 30 metų dirba mokslo sri
ty j. Jo sjiecialybė yra medžioti 
ligų perus.

Kad drugio ligą išnešioja 
tam tikros rųšies uodai, tatai 
buvo žinoma ir seniau. Tačiau 
Dr. Nogushi buvo pirmas, ku
ris drugio ligos bakteriją izo
liavo.

Ecuador, kur buvo labai įsi
galėjęs geltonasis drugys, krei
pėsi j mokslo įstaigas prašyda
ma pagalbos. Kadangi Dr. No
guchi toj srityj turėjo labai 
daug patyrimo, tai Rockefeller 
Institutas pasiuntė jį. Pasiėmęs 
mikroskopus ir nemažą skaičių 
juros kiaulaičių, Dr. Noguchi 
išvyko į Guayaųilą, kur tuo lai
ku labiausia siautė drugys. 
Dauguma juros kiaulaičių iš
gaišo. Dirbti jam teko labai 
nepalankiose sąlygose, nes sa
vo laboratorijoj jis neturėjo nei 
elektros nei šviečiamųjų dujų. 
Bet nežiūrint į visas kliūtis, 
jam pasiseko drugio ligos bak
teriją izoliuoti.

Drugiu sergantys žmonės at
sisakė duoti kraują tyrimo ti
kslams. Buvo bandoma atga
benti kraują iš kitur, 
pavyko. Po sunkaus 
Dr. Noguchi atskyrė 
bakteriją ir prirengė 
kuris apsaugoja 
drugio.

Tuo pačiu laiku1 buvo pradėta 
griežčiausi kova su uodais, ku
rie drugio perus išnešioja. Į 
kelioliką mėnesių Guoyaųuil ta
po paliuosuotas nuo drugio, 
kuris ten siautė nuo 1842 m. 
štai istorija kovos su geltonuo
ju drugiu sulig mėnesinių ra
portų: 1918 m.—spalių m. su
sirgimų 72; lapkričio — 81; 
gruodžio—88, 1919 m.—sausio, 
85; vasario—48; kovo — 17; 
balandžio—3; gcgužės^-2; bir
želio— 0.

Už ta pasidarbavimų Ecua
dor suteikė daktarui Noguchi 
pulkininko titulą. Valdžia pa

žemės plotą

ir prižadėjo įsteigti kuogeriau- 
sią laboratorją, kad jis tik pa
siliktų Ecuadore. Jo vardu ta
po pavadintas lėktuvas ir vie
na svarbiausių miesto gatvių. 
Be to, jo pagerbimui buvo pa
statytai paminklas.

Tačiau Dr. Noguchi atmetė 
pasiūlymą ir grįžo atgal į 
Rockefellero Institutą, kuris su
teikė jam progos išvystyti sa
vo moksliškus gabumus. Dr. 
Noguchi yra ypač dėkingas In
stituto direktoriui, Dr. Flex- 
ner, kuris suteikė jam progos 
dirbti pasaulio geriausioj labo
ratorijoj. Dr. Noguchi yra ga
vęs daugybę pasiūlymų iš . j- 
vairių mokslo įstaigų, bet jis 
vis pasilieka ištikimas savo ge- 
dadarini, Dr. Flexner.

“Aš nebūčiau nieko išradęs, 
1 jeigu Dr. Flexner nebūtų su
teikęs man progos”, kartų jis 
pareiškė savo artimiausiam 
draugui, Ichiro Hori, žinomam 
New Yorko fotografui.

Sugrįžęs iš, Guayaųuilo, Dr. 
Noguchi tik , trumpą laiką te- 
pasiliko New Yorke. Jis išvy
ko į Jukataną drugio bakteri
jas studijuoti. Jukatano medi
cinos mokykla suteikė jam gar
bės laipsnį. 1911 m. Japonija 
išrinko jį garbės profesorium, 
o 1914 m. suteikė jam filoso
fijos daktaro laipsnį. Kai jis 
surado būdą apsisaugoti nuo 
geltonojo drugio, tai Yale ir 
Brown universitetai suteikė 
jam mokslo daktaro laipsnius. 
1925 m. daktaro laipsnį jis ga
vo ir iš Paryžiaus universiteto.

Kova su geltonuoju drugiu 
dar nėra viskas, ką Dr. Nogu
chi atliko. Jis surado būdą, 
kaip gauti liuosus nuo bakteri
jų čiepus. Jis surado mikro
organizmus, kurie pagimdo 
vaikų paraližių; jis izoliavo 
hidrofobijos bakterijas; jis su
rado naują būdą sifilio ligai 
pažinti ir t.t.

Apie Dr. Noguchi,
Strong, iš Rockefeler Instituto 
beveik negalima gauti jokių ži
nių. Ten suteikiama smulk
meniškos informacijos apie jo 
moksliškus darbus, — bet tai ir 
viskas. Norint gauti daugiau 
žinių apie Noguchi, kaipo žmo
gų, tenka kreiptis į New Yor
ko japonų koloniją, o ypač į 
fotografą Hori.

1911 m. Hori, galima sakyti, 
išgelbėjo geniališko mokslinin
ko gyvastį. Tuo laiku Dr. No
guchi labai sunkiai sirgo. Dak
tarai negalėjo su juo rodos 
gauti. Tąsyk tapo pakviestas 
Hori, kuris nuramino ligonį ir 
privertė jį pildyti daktarų įsa
kymus. Ačiū Hori priežiūrai, 
Dr. Noguchi pasveiko.

Asmeniškas Hideyo Noguchi 
gyvenimas, / sako Strong, yra 
gan įdomus. Jo motina, Shika 
N. Kobiyama, buvo gan heroiš- 
ka moteris. Kai jai buvo vos 
devyni metai, prasidėjo pilieti
nis karas. Tėvai ir kiek paau
gėję vaikai turėjo kariauti. 
Shika paliko prižiūrėti bena
mius vaikus. Ji tą savo parei
gų kuopuįkiausiai išpildė. 
Hideyo gimė nedideliame Japo-

nijos miestuke Inawashiro. Bū
damas vienų metų amžiaus, jis 
įgriuvo į degančių anglių krū
vą ir neteko dviejų pirštų.

Iš put mažens Hideyo paro

dė nepaprastus ' gabumus; jis 
be jokio sunkumo išmoko vo
kiečių, franeuzų, anglų ir ki
niečių kalbas. Kartą anglų ke
liauninkas padovanojo vaikui 
botanikos rankvedį su paveiks
lais.

“Jei butų čia Noguchi”, pa
reiškęs Hori Strongui, “tai jis 
pasakytų jums to keliauninko 
vardą, knygos autoriaus vardą 
ir suteiktų detalių žinių apie 
knygos paveikslus. Jis mano, 
kad ta knyga ir pastūmėjo zjį 
į tą kelią, kuriuo jis dabar ei
na”.

Hideyo nuvyko j Tokio stu
dijuoti medicinos. Mokinosi jis 
prasčiau šioj medicinos kolegi
joj, kuri kiek vėliau tapo užda
ryta. Kiniečių kare jis 
tarnavo armijoj gydytoju. Ka
dangi jis žinojo kiniečių ir vo
kiečių kalbas, tai jis tapo pa
skirtas Raudonojo Kryžiaus li
goninės vyriausiu daktaru. Ta 
ligoninė buvo Kinijos mieste 
Chwang. Sugrįėęs į Japoniją, 
jis pradėjo skaityti lekcijas iš 
potologi.škos anatomijos Tokio 
dentisterijos kolegijoj. Kiti 
daktarai tankiai jį pašiepdavo 
kadangi jis baigė prastos repu
tacijos mokyklą. Apie tą lai
ką grįžo iš Vokietijos Dr. Ki- 
tazato, vienas žymiausių Japo
nijos mokslininkų. Noguchi ta
po jo asistentu.

1901 m. Dr. Noguchi atvyko 
į Ameriką ir pradėjo dirbti 
Pennsylvanijos universitete. 
Ten jis pasiliko dvejetą metų. 
Kaip Dr. Flexner jį pastebėjo, 

tikrai nėra žinoma. Bet kaip 
ten nebūtų, Dr. Flexner pakvie
tė japonų mokslininką į Kocke- 
feller Institutą, kur jis ir dir
ba nuo 1903 m. karts nuo kar
to išvažiuodamas į svetimas 
šalis tyrinėjimo tikslais.

Dr. Noguchi yra smulkaus 
sudėjimo žmogus. Apie jį vie
nas žymus 
ko:

“Kai jis 
bą, tai jis
poniškai, o baigia 
Daugelyj atvejų jis yra lyg vai
kas. 7 " ""....................
skaito, seka tik moksliškus žur
nalus. Vargu bau jis žino kas* 
yra Jungtinių Valstijų prezi
dentas”.

Kai Dr. Nopuchi pradeda da
ryti kokius nors eksperimentus, 
tai tąsyk jis dirba dieną ir nak
tį, kol darbas nėra užbaigtas. 
Tada viskas eina į šalį. Užbai
gęs darbą, vakarais jis prade
da lankyti Nippon klubą, kur 
lošia šachmatus. Šachmatus jis 
lošia labai greit, nekreipdamas 
dėmesio i laimėjimą. ‘ Bet kuo
met jis pradeda šachmatus loš
ti su savo draugu Hori, tada 
laimėjimas arba pralaimėjimas 
pasidaro labai svarbus dalykas.

“Jeigu jis vieną vakarą iš
eina laimėtoju”, sako Hori, “tai 
kitą vakarą nebematysi jo kliu- 
be. Vienok jeigu jis pralaimi, 
tai jis j ošia 30 ar net 40 par
tijų. Jis turi nepaprastą iš
tvermę. Jeigu lošimas baigia
si jo 
nesustoja 
tol, kol 
partijų. Po to jis vėl per tdlą 
laiką nustoja klubą lankyti.

1917 m. jam buvo padaryta 
operacija ir jis priverstas buvo 
paimti atostogas. Vasarnamį jis 
nusipirko Catskillse, kur ir pra
leidžia vasaras. Bet jeigu prieš 
vasarą ųiasitaiko koks eksperi
mentas pradėti, tai tąsyk jis 
užmiršta apie atostogas.

Garsusis mokslininkas yra 
labai malonus ir nuoširdus 
žmogus. Jis, sako Tori, nie
kuomet neužmiršta tų, kurie 
kada nors jam yra padarę gera.

Taip tai rašo viename New 
Yorko laikraščių P. Strong apie 
Dr. Noguchi, kuris dabartiniu 
laiku randasi Afrikoj. Sakoma, 
kad viename bankiete jis juo
kais 'pareiškė:

“Aš tiek daug laiko pralei-

džiu su mažyčiais sutvėrimais, 
kurie negali kalbėti, jog atėj js 
čia nežinau nė ką sakyti. Aš 
nesu pratęs kalbėti į sutvėri
mus, kurie jrali i mane kalbė
ti”.

Dabar Dr. Noguchi Afrikoj 
vėl turės reikalą su “mažyčiais 
sutvėrimais, kurie negali kal
bėti”, t. y. su bakterijomis. 
Tačiau nors ligų bakterijos yra 
*ir labai mažytės, bet bledies jos 
padaro labai daug, 
su jortiis prisieina
kovoti. Dr. Noguchi kaip tik 
ir rodo budus, kaip su tuo prie
šu kovoti.—K. A. i

žmonijai 
visą laiką

mo audras. Jeigu tik juose bū
na kas gero, tai jau ir turi 
progų viršun išsimušti.

'lame, kas aukščiau pasaky
ta, tiesos daug yra. Bet, vis 
tiek, kas dar nežino, jog ne 
visai retai pasitaiko ir iš vien
turčių nemenkų talentų. Pa- 
Vyzdžiui, vokiečių, poetai Hans 
Sachs ir Grahbe, taipgi vokie
čių matematikas Gausa ir par 
tologistas Vireow, pagalios, fi
losofai Herbart ir Hartmann, 
ne tiktai patys buvo vientur- 

tėvukai

sako P.

ale ne
darbo 

drugio 
serumą,

žmones nuo

Kauno “Vienybėje” kun. Krupavičius, krikščionių 
demokratų partijos' vadas, kritikuoja tautininkų vai-1 
džios sumanytus respublikos konstitucijos pakeitimus, siūlė jam didelį

Ar iš turtingųjų, ar 
iš biednųjų daugiau 

talentų paeina? 
» _ ____

Augustas de Condolle, žymus 
švedas bolanistas, šitų klausi
mą itin atsidėjęs studijavo. 
Kaipo medžiagą savo tyrimams, 
jis paėmė Paryžiaus Mokslo 
Akademijos šimtą svetimšalių 

ir tyrinėjo jų šeimų 
net dviejų

narių, 
istoriją (praeitį) 
pastarųjų šimtmečių, štai ko
kių davinių jis gavo. Keturias
dešimt vienas paėjo iš aristo
kratijos, vadinas, žmonių, kurie 
lengvai sau gyveno iš paveldė
to turto; penkiasdešimt vienas 
paėjo iš vidurinio luomo, tai 
profesionalu, smulkių pramoni
ninkų ir šiaipjau žmonių, ku
rie turėjo iš ko gan gerai pra
gyventi; tik saptyni paėjo iš 
žemojo luomo, vaizdžiau ta
riant, biednuomenės. De Con
dolle taipgi tyrinėjo ir francu- 
zų mokslininkų dviejų 
jų šimtmečių istorijas 
tokius pat davinius.

Nors skaitlinės taip 
vis tiek neįtikina, kad 
šutinis ir vidurinis 
yra derlingiausi 
dygti ir išaugti. Tegu tik bied- 
nuomenė butų turėjusi tokių 
palankių sąlygų aukštuosius 
mokslus eiti ir aplamai lavin
tis, tai abejonės visai nėra, kad 
ji hutų talentais ne tiktai neat- 
silikusi, bet ir toli, toli ponų 
sluoksnius pralenkusi. Juk kad- 
ir tik septyni nuošimčiai iš 
vargdienių kilusių talentų, vis 
dėlto, įrodo, jog ir žemiausia- 

. .......... (me sluoksnyje buvo gerų dAi- 
Laikraščių jis visai ne- gy dideliems protams išaugti.

I Tik didžiausia bėda, kad tiems 
geriems daigams arba visai ne
buvo leista išsiplėsti, arba, pa
galios, išsiplėtus reikėjo nuvys
ti. •

Musų laikų aristokratija ir 
aplamai ponija vaikų auginti 
nenori. Nebent tik Kinijoje vis 
dar pasilaiko mada ir ponams 
daug 
tiesą 
daug 
negu 
yra tiktai Kinijoje. O kai tur
tinguosiuose vis mažiau ir 
mažiau vaikų teauginama, tai 
nekurie -jau ir dejuoti pradėjo, 
kad, girdi, nebus iš ko talen
tams dygti, nebus kur ir plė
totis. Taigi, sako, tokios žy
mios šių dienų intelektualūs 
aukštumos noroms nenoroms 
turėsime nustoti.

Kiti dar ir tame žmonijos 
progresui nelaimę, numato, kad 
šiandie kuone visi mėgina dide
lės šeimos vengti. Vienas ar du 
vaikai, tai ir užtenka, čia bė
da, girdi, tame, kad mažos 
šeimos nariai paprastai neįgy
vendina savyje patvaraus ne
priklausomybės jausmo. O tai, 
žinoma, reiškia, kad jie per
daug atsideda ant savo tėvų, 
giminių ar tam panašiai. To
kie vaikai, sako, dažniausiai 
būna be valios stiprumo ir sa
vim pasitikėjimo. O kitais at
sidėjimas ir savim nepasitikė
jimas, Šiaip ar taip, net ir dide
lį talentą nuslopina, žmoguje 
yra kas nors tokio . nepapras
to, bet negauna progos išeiti ir, 
taip sakant, svietui pasirodyti.

Antra vertus, didelės šeimos 
nariai kadir verste tampa pri
versti su nuogu gyvenimu su
sidurti, apsipažinti ir gana daž
nai visas savo jėgas pastatyti, 
kad atsilaikius prieš to gyveni-

japonų veikėjas sa-

sako mums prakal- 
pradeda kalbėti jo- 

angliškai.

nenaudai, 
klubo 

išlošia

tai jis 
lankęs 

daugumą 
per tūlą

pastarų-
ir gavo

ir rodo, 
tik vir- 

sluoksniai 
talentams iš

vaikų turėti. Kinijoje, 
sakant, tai turtingieji 
daugiau vaikų augina, 

biednieji. Bet, deja, taip

talentų 
Pavyz-

čiai, bet ir jų tėvai ir 
buvo vienturčiai.

Daug daugiau betgi 
kilo iš didelių šeimų, 
džiui, Kantas buvo ketvirtas
vaikas iš devynių, Liuteris pir
mas iš septynių, Leibnitz šeš
tas iš dvylikos, Lamarck vie
nuoliktas iš dvylikos, Napoleo
nas ketvertas iš dvylikos, Du- 
rer trečias iš aštuoniolikos, 
Mozart septintas, Wagner de
vintas, Šchubert dvyliktas, 
Franklin septynioliktas.

Vis dėlto negalima griežtai 
sakyti, kad jeigu pora turi daug 
vaikų, tai jau būtinai turėjo 
viepas-kitas iš jų su talentų 
užgimti; tarsi, kad didelės šei
mos narys turėjo geresnių šan
sų už mažos šeimos narį, at
eidamas į šį svietą, atsinešti 
savo protoplazmoj kokį nors 
didelį gabumą. Veikiausiai čia 
yra taip, kad ir didelėse ir ma
žose šeimose gimsta talentų, 
tiktai, kaip jau pasakyta, dide
lės šeimos nariai daugiau turi 
progų su tikru gyvenimu su
sipažinti, o tikrasai gyvenimas 
ir išvelka juose gludantį talen
tą aikštėn.

O kai dėl tos pažiūros, ar 
žmonijoj pasidarys didelių pro
tų tarsi badmetis, jeigu ponios 
vis mažiau ir mažiau vaikų 
gimdys ir angys, tai visai nė
ra ko nusigąsti. Condello sta
tistika, matoma, padaryta iš 
18-to ir 19-to šimtmečių. Tai
gi tada, kuomet žemasai sluog- 
snis neturėjo nū šimtinės da
lies tiek progų talentus ugdy
ti, kaip šiandie. Vidurinė ir že
mutine luomus savo talentais 
šiandie gali kuolengviausiai su
mušti tą faip vadinamų auk
štą luomų, geriau sakant, ka
pitalistų ir aplamai turtingų 
žmonių luomų. Profesionalai, 
smulkus pramonininkai, amat- 
nininkai ir net visai paprasti 
darbininkai šiandie gana daž
nai duoda sayo vaikams reikia
mų progų talentus išvystyti.

K — Dr. Margeris.
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go sutarimo pagrinde, jei nori
ma, kad tas sutarimas ne die
ną, o daugelį metų ir šimtme
čių tęstųsi, turi būti ne kala
vijo logika, ne svoris ginklų 
tos ar kitos valstybės, bet ob- 
jektingo teisingumo principas. 
Socialdemokratiška darbinin
kiška visuomenė mano, kad 
aukščiausiu moraliniu fakto
rium ir ginčijamų teritorinių 
klausimų geriausiu išsprendė- 
ju yra pačių suinteresuotos 
srities gyventojų apsisprendi
mo (plesbicitof principas. Šį 
principą Berlyno konferencija 
numatė taikintinu ir Vilniąus 
sričiai. Tuo budu konferenci
ja konstanta vo, kad Vilniaus 
klausimas cŲu’ neišspręstas, kad 
dabartinis Vilniaus srities pa
dėjimas nėra teisėtas, ši sri
tis okupuota, užgrobta, kad iš
spręsti Vilniaus klausimą tei
singai ir be kraujo praliejimo 
tegali tikrai demokratinės vy
riausybės, susiinteresavusios 
laisvu ir nepriklausomu savo 
kraštų vystymusi.

Tuo budu konferencija priė
jo ir prie antro svarbaus tai
kos išlaikymui klausimo—prie 
demokratijos įgyvendinimo. Ji 
teisingai įvertino žinomą isto
rijoj faktą, kad kur nėra de
mokratinės santvarkos, vyriau- 
ja imperialistiniai, asmeniški 
avantiūristiški ir niekeno ne
kontroliuojami siekimai. Šiuo
se siekimuose ir rusi sprogsta
moji medžiaga, kuri kasdien 
gali virsti pasauliniu gaisru. 
Tuo budu kiekvienos tautos ko
va už demokratiją yra tuom 
patim kovą už taiką.

Išeidama iš šių sumetimų 
Berlyno Soc. Darb. Internacio
nalo konferencija sveikina Lie
tuvos ir Lenkijos liaudies ko
vą už atstatymą demokratinės 
tvarkos savo valstybėse. Bet 
gi konferencija visu griežtu
mu atmeta tiesioginį ar netie
sioginį kitų valstybių į šią iš
sivadavimo kovą įsikišimą tik
slu panaudoti ją savo tikslams, 
šitais savo nutarimais konfe
rencija smerkia bet kokią avan
tiūristiniais planais kovą, at
kreiptą prieš Lietuvos sava
rankiškumą ir nepriklausomu
mą. Kova už demokratiją — 
tuo budu yra (kova už valsty
bės laisvę ir nepriklausomybę. 
Priešingai, reakcijos , sutvirtė- 
jimas visada atvesdavo ir at
veda į vidaus ir išorę politinę, 
vergiją. Įrodymui pakanka 
nurodyti likimas Nikalojaus 
Rusijos ir Vilhelmo Vokietijos, 
kurios didžiojo karo vėjais bu
vo paleistos tik dėl savo val
dovų “samoder  žavi jos”.

Tuo budu Berlyno konferen
cija yra 
laikines 
pasisakė 
santykių 
k i jos,
nusistatymą Vilniaus klausimu.

Tautų Sąjunga ir so 
cialdemokratų kon 

ferencija Berlyne
Pereitame “Socialdemokra

to” numeryje buvo oficialus 
Soc. Darb. Internacionalo pra
nešimas apie šiaurės Rytų 
valstybių socialdemokratinių 
partijų konferenciją, kuri įvy
ko 1927 m. (gruodžio 18 ir 19 
d. Vienas svarbiausių klausi
mų, kurie buvo svarstomi šioj 
konferencijoj buvo lietuvių len
kų santykiavimo klausimas. 
Kaip prieš Genevos posėdžius, 
taip ir dabar čia visas pasau
lis įžiūri didžiausį karo pavo
jų. Jau buvo toks momentas, 
kad kanuolės ko tik nepradėjo 
gausti. Gi Lietuvos Lenkijos 
karas nebūtų tik tų dviejų val
stybių karas. Europos ry
tuose yra prisirinkę tiek ne
išspręstų ginčytinų teritorinių 
ir tautiškai politinių klausimų, 
kad mažiausios lygsvaros iš
judinimas vienoj kurioj vietoj 
iššauktų kano gaisrą ir tarp ki
tų valstybių. Dirva pasidarė 
karšta ne tik Lietuvoj ir Len
kijoj, bet ir Rusijoj, Vokieti
joj, Latvijoj ir kitose Pabaltės 
valstybėse. Pasaulinio kruvi
nojo karo baisumai smarkiai ar
tėjo. Ir jo liūdni rezultatai sava
rankiškam gyvavimui kai ku
rių jaunų Pabaltės valstybių 
buvo aiškus kiekvienam pro
taujančiam žmogui.

Tautų Sąjunga stengės pa
šalinti karo pavojų Rytuose. 
Atsisakius išspręsti patį svar
biausi ginčijamą klausimą, Vil
niaus klausimą, ji be jokių są
lygų privertė paskelbti taiką 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Pil
sudskis, jau besirengiąs užsi
moti kalaviju, įkišo jį atgal į 
makštį. Kad ši formula bu
tų įgyvendinta praktikoje, tai 
Tautų Sąjunga Lietuvai ir Len
kijai pasiūlė greičiausiu laiku 

tiesiogines derybas. 
Genevos rungtynėse 
stebuklas!—nugalėjo 

Pilsudskis ir Volde-

pradėti 
Kadangi 
—gamtos 
iškart ir
maras, tai visi su baime ir ne
ramumu laukia tiesioginių de
rybų.

Dar didesniu susijaudinimu 
šių derybų laukia Europos šiau
rės rytų dirbančios darbininkų 
ir valstiečių masės. Tai jie, 
kurie turi pakelti ant savo pe
čių didžiausius sunkumus ir 
aukas' kruvinajam karo dievui 
Kovui. Tai jie, solidariai be- 
kovoją norėdami pagerinti sa
vo žmogiškas teises, kuriems 
tenka sėstis priešinguose apka
suose ir vieni kitus vaišinti 
plienu. Šios grūmojančios per
spektyvos, šios nežmoniškos 
baisenybės negalėjo būti nepa
stebėtos ir Soc. Darbininkų In
ternacionalo. Jis negalėjo il
giau laukti anei dienos. Jis 
nenorėjo liktis nebyliu jau įvy
kusio fakto liudininku. Jis 
todėl pasiryžo sušaukti konfe
renciją Europos šiaurės Rytų 
valstybių socd. partijų, kurios 
tiesioginiu budu suinteresuotos 
šios Europos daly palaikyti tai
ką ir sutvirtinti proletariškas 
pozicijas.

Berlyno konferencija ėmės 
rišti klausimą visai kitaip, kaip 
Tautų Sąjunga. ši konferen
cija pirmiausia ėmės už kon
flikto šaknies — Vilniaus klau
sinio. Ji suprato, kad tuikin-

pranašė tikros ir ne 
taikos. Todėl ji ir 
už atstatymą taikių 

tarp Lietuvos ir Len-
pabrėždama pagrindinį

LIAUDIES BALSAS 
gaunamas 

ir 
parduodamas 

NAUJIENOSE 
Kopija 

tik 5 centai
PIRMYN naujas Nr. 7 

tik kų iš Vilniaus atėjo. Ga
lima gauti Naujienose. Kai
na 10 centų.

NAUJIENOS, Chicago, III

Vienybės suvažia 
vimas

Nacionalio Komiteto 
posėdžiai

jojimui reikalinga yra, kad na
riai pasidarbuotų. J. B. A.
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Norvegijos Socialdemokratų 
Darbininkų Partijos vadas, Al- 
fred Madsen, priėmė karaliaus 
Haakono pasiūlymą sudaryt 
ministerių kabinetą. Pirmiau
sia karalius vedė derybas su 
buržuazinių partijų atstovais, 
bet jie nesugebėjo susitarti 
tarp savęs. Nė viena buržu
azinė partija Norvegijos par
lamente neturi daugumos, ir 
vienos jų yra atžagarei vilkos, 
kitos liberališkos.

Iki paskutinių rinkimų Nor-I 
vegijos valdžios priešakyje sto
vėjo konservatorius Lykke. Bet 
rinkimuose konservatoriai bu
vo sumušti ir valdžia, susirin-

centrai nutarė šaukti

Čekoslovakijos socialdemo
kratų i darbininkų partijų — 
čechų, vokiečių, lenkų ir rusi
nu
pirmą bendrą suvažiavimą .Pra
hoje šių metų sausio mėn. 28 
ir 29 d.

Dienotvarkėje stovi šie klau
simai : politinės ir ekonominės 
krašto sąlygos ir darbininkų 
klasės uždaviniai; kova dėl dar
bininkų apdraudos įstatymų; 
kova prieš reakciją.

Partijų suvažia 
vimas

Sausio 6 ir 8 d. įvyko Bu
dapešte 25-tas Vengrijos Soči-

kus parlamentui, atsistatydino, aldemokratų Partijos suvažia- 
Socialdemokratų Darbininkų vimas.

Partija dabar yra parlamente 
stipriausia partija. Ji turi 59 
atstovus. Ji susidarė neužil- 
gio prieš rinkimus, kuomet 
Darbininkų Partija (pirmiaus 
buvusi bolševikiška, bet pas
kui atsimetusi nuo Maskvos) 
susiliejo su Socialdemokratų 
Partija. šis dviejų darbinin
kiškų partijų susiliejimas taip 
sustiprino darbininkų pajėgas, 
kad rinkimuose jie beveik pa-j 
dvigubino savo atstovų skai-1 
čių. Tuo pačiu laiku Norvegi-j 
jos komunistai, kurie turi at
skirą partiją, rinkimuose pra
kišo pusę vietų ir dabar betu
ri parlamente tiktai 3 atsto-l 
vus.

Kiti 88 atstovai priklauso į- 
vairioms buržuazinėms parti
joms.

Drg. Madsenui bus nelengva 
sudaryti valdžią, neturint 
gumos parlamente. Bet 
met buržuazija nepajėgia 
dyt kraštą, tai kitokios 
ties nebėra, kain imt ir paban
dyt.. '

—’---- , Jo nutarimai dar
mums nėra žinomi. Bet rei
kia pastebėti, kad šiuo laiku 
Vengrijoje darbininkų judėji
mas atgįja, nežiūrint Horthy 
diktatūros.

Trečias Jugo-Slavijos Socia
listų Partijos suvažiavimas y- 
ra 
27 ir 29 b.

šaukiamas į Zagreb sausio

Uždaromi partijos 
skyriai

dau- 
kuo- 
val- 
išei-

Mirė Constantino 
Lazzari

Gruodžio 29 dieną Romo
je mirė, sulaukęs 70 metų am
žiaus, senas socialistų veikėjas, 
Constantino Lazzari. Jisai bu
vo labai darbštus, energingas 
ir atsidavęs darbininkų judė
jimui žmogus.

Italijos socialistų partijoje 
Lazzari vadovavo kairiajai sro
vei, aštriai ir dažnai net pik
tai kovodamas prieš inteligen
tus ir reformininkus. Jisai 
buvo smarkiausias oponentas 
vyriausiojo partijos vado Tu- 
rati (kuris taip pat jau yra 70 
metų senelis, dabar gyvenąs 
ištrėmime, Paryžiuje). Kova 
tarp jų dviejų nesušvelnėjo net 
po to, kai 1898 m. karo teis
mas juodu abu pasmerkė kalė
jimui. Anconos 
1912 m. kairioji 
viršų partijoje ir 
išrinktas partijos

Užplūdus bolševizmo bangai 
Italijos darbininkų judėjimą, 

laikėsi svyruojančios 
Jisai keliavo į Ru-

Jau 1927 m. vasarą buvom 
pranešę, kad Telšių apskr. už
daryti Partijos skyriai. Šio- 

' mis dienomis Partijos C. Komi
tetas iš Panevėžio' Miesto ir 
Apskrities viršininko gavo to
kį raštą:

Lietuvos socialdem o k r a t ų 
partijos Centro Valdybai.

Pranešu, kad Draugijų Re
gistracijos komisijos nutarimu 
iš 14 d. lapkričio mėn. 1927 m. 
Jusi; Partijos skyriai išvardin
ti sulig pridėto prie šio sąrašo, 
kaipo neveikiantieji yra užda
ryti.

Priedas: sąrašas.
Sąraše išvardinti šie skyriai:
1 Šeduvos vals. organizacija,
2 Rozalimo valse, organiza-

Socialistų Partijos nacionalis 
ekzekutyvis komitetas laikė sa
vo posėdžius Philadelphijojc. 
Tenai buvo nutarta paskirti lai
ką partijos konvencijai ir at
sišaukti į narius, raginant su
kelti fondą šių metų preziden
tinei rinkimų kampanijai.

Fondo suma numatyta $50,- 
000. Tai nėra didelis pinigas 
tokiam svarbiam tikslui, kaip 
atgaivinimas darbininkų susi- 
interesavimo politiniais krašto 
klausimais. Kapitalistinės par
tijos rinkimų agitacijos reika
lams išleidžia milionus dolerių.

Kiekvienas socialistas ir kiek
vienas simpatizatorius turėtų 
atlikti savo pareigą ir prisidėti 
prie aukščiaus minėtojo fondo 
sukėlimo.

Nacionalio komiteto susirin
kime buvo skaitytas laiškas 
nuo komunistinės “workerių 
partijos”, kviečiančios socialis
tus sudaryti “bendrą frontą” 
rinkimų kampanijai. Komite
tas, apsvarstęs tą pasiūlymą, 
nutarė jį atmesti, kadangi ko
munistai Rusijoje ipersekioja 
socialistus, o Amerikoje “wor- 
kerių” partija nuolatos užsi
ima socialistų šmeižimu.

Pagaliau, Nacionalis .Ekze
kutyvis Komitetas priėmė pro
testo rezoliucijas dėl Amerikos 
ginkluotos intervencijos Nica- 
raguoje ir dėl policijos bei tei
smų žiaurumo prieš streikuo
jančius angliakasius Pennsyl- 
vanijoje ir Coloradoje.

Socialistų partijos 
konvencija '

šių metų Amerikos Socialis
tų Partijos konvencija yra 
šaukiama į New Yorką balan
džio 14 d. Svarbiausi jos dar
bai bus nominuoti kandidatus 
.Jungtinių Valstijų prezidento 
ir vice-prezidento rinkimams ir 
priimti partijos platformą.

Nacionalis Ekzdkutyvis Ko
mitetas ragina partijos organi
zacijas rinkti delegatus į kon
venciją. Įlinkimai turi būt at-

likti ne vėliaus, kaip kovo mėn. 
12 dienų.

Lietuvių Socialistų Sąjunga 
yra kviečiama taip pat išrinkti 
vienų delegatą. Kadangi parti
jos finansų stovis dabar yru 
silpnas, tai Nacionalis ofisas 
apsiima padengti tiktai' dalį 
musų delegato kelionės išlaidų. 
Kitą dalį turės padengti pati

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Healmg 

Kaipo lietuvis, lietuviams visadoa 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina Stn (Jhicago, III

Cija,

or-1

or-

or-

L. S. S. 4 kp. susi 
rinkimas

suvažiavime 
srovė paėmė 
Lazzari tapo 
sekretorium.

Lazzari 
pozicijos, 
siją ir kalbėjosi su Leninu. Bet 
vieno dalyko jisai negalėjo nu
ryti Trečiojo Internacionalo 
“teziuose”: tai, būtent, reika
lavimo, kad Italijos partija iš
sižadėtų savo socialistinio var
do. Todėl, kai 1921 m. Livor
no suvažiavime 'Maskvos šali
ninkai nutarė pasitraukti iš 
partijos ir susiorganizavo į 
komunistų partiją, Lazzari prie 
jų neprisidėjo. Jisai sudarė 
savo atskirą nedidelę grupę. 
Velkius jisai sugrįžo prie mak
simalistų.

Prieš savo mirtį Lazzari, at
sidūręs dideliam varge ir nete
kęs sveikatos, kreipėsi į Nuto
lini, prašydamas pagalbos. 
Daugeliui jo draugų šis jo žin- 
ksnis buvo be galo skaudus. 
Bet vargiai butų teisinga mes
ti akmeniu į žmogų, kuris vi
są savo gyvenimą atidavė dar
bininkų judėjimui ir senatvėje 
pasiliko be jėgų ir be duonos 
kąsnio...

3 Smilgių valsčiaus organi
zacija,

4 Krekenavos valsčiaus 
ganizacija,

5 Ramygalos valsčiaus 
ganizacija,

6 Naujamiesčio valsčiaus 
ganizacija,

7 Subačiaus valsčiaus orga
nizacija,

8 Raguvos valsčiaus organi
zacija.

Be to, panašius raštus iš Pa
nevėžio ąpskr. viršininko yra 
gavę centro valdybos šių dar
bininkų profesinių sąjungų: 
Bendrosios, Tarnaičių, žemės 
Ūkio ir Odos Pramonės. Tenka 

^pastebėti, kad Tarnaičių ir 
Odos Pramonės profesinės są
jungos Centro Valdybos su vi
sais skyriais jau senai (praei
tų metų pradžioj) uždaryti. Tuo 
budu uždaromi skyriai uždary
tų, nebeezsistuojančių sąjungų.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
4-tos kuopos susirinkimas lai
kyta sausio 17 d. Buvo išduo
ti ir priimti raportai, rinkta 
valdyba 1928 metams. Nau
joji valdyba yra tokia: V. Poš
ka — pirmininkas, J. B. Ag
linskas — finansų raštininkas, 
drg. Mankus — nutarimų raš
tininkas, J. M: Vainauskas — 
iždininkas.

Reikia tikėtis, kad naujoji 
valdyba sugebės ipadauginti 4- 
tos kuopos narių skaičių ir iš
šaukti smarkesnį veikimą. Ten
ka betgi čia pat pažymėti, kad 
viena valdyba kažinko nenu
veiks, jei kuopos nariai nepa
dės dirbti. Bile kurios rųšies 
demokratiškai tvarkomoje or
ganizacijoje nariai yra ta spė
ka, kuri stumia darbą pirmyn; 
valdyba čia lošia antraeilę ro
lę. Todėl ir 4-tos kuopos bu-

Pain - Expellcris išdirbamas 
sulig Dr. Richterio originalio 
recepto per suvirs pusę šimt
mečio. Jūsų vaistininkas turi 
jūsų bonką. Tikrasis turi 
Inkarą ant pakelio. Kaina 35c 
ir 70c.

Išdirbamas
F. AD. RICHTER & CO. 

Berry & So. 5th Streets 
Brooklyn, N. Y.
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Įsitrina į skaudamą vietą 
ir išveja skausmą lauk

MĄR K. 
i rw rnx

Visuomet Gatavas 
Pagelbininkas 
prieš Skausmus 
ir Išsinarinimus

“Lauke Dirbanti” 
Žmonės

Jei jus dirbate ant lauko, šal
tame ir audringame ore, tai 
nuraminkite savo pailsusius, 
skaudamus sąnarius ir raumenis 
su Pain - Expelleriu. Šitas 
švarus, malonus linimentas įsi- 
trina į odą ir momentaliai yra 
sugeriamas po ja.

JAU ARTINASI DIDELE IŠKILME
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NAUJIENŲ 
KONCERTAS IR RALIUS
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Garsinkite Naujienose

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
inulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą. •

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 

'kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždėgimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.
-*Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendru 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar "flu.”< Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių.SCrcomulsion Com- 
pany, Atlantu, Ua. (apg)

Tatai įvyks I

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

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

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

Rengkitės ir pakvieskit kitus.
NAUJIENOS.

f

fc K ■
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Tarp Chicagos 
Lialuvių

Brighton Park 
— 

Protestuoju!
_ t

Protestuoju, ir dar kartą 
protestuoju!

Ir kaip neprotestuosiu? Tik 
pamislykite: nesenai šioje apie- 
linkėje viena mama sumanė 
rengti savo burdingieriui siur- 
praiz parę, ir kadangi pati ne
drįso, tai kaiminkai davė $20, 
kad ši surengtų.

Na. o kur Kaulas — siur- 
praiz purių specialistas? Kur 
kiti visi, ką dirbo ir dirba di
džiausiu pasišventimu, didžiau
siu pasiaukavimu siurpraiz pa-i 
rių parengimams?

Kai reikio garsinti, tai musų! 
didžiai gerbiami, aukaujantys | 
savo brangų laiką, pasišventu- 
sieji parių idėjai veikėjai gar-| 
sina pares išsijuosę, pirm lai-j 
ko, išanksto. O kai sumano ko
kia geraširdė mama išmesti 
$20, tai išmeta juos bet kokiai Į 
kūmutei, kuri nėra užsitarna
vusi nei dešimtos dalies tiek, 
kiek yra užsitarnavęs Rautas, 
Pusbaėkis, ar kad ir pats jūsų 
Reporteris.

Tai yra musų gerbiamų vei
kėjų nužemiųimas, tai yra šmei- 
štas, tai yra paniekinimas. Pro
testuoju ir dar kartą protes
tuoju — Reporteris.

North Side
t

Subatoj, sausio 28 d., lietu
vių kriaučių lokalas rengia 
smagų koncertą ir balių Amal- 
gameitų Unijos svetainėj, 1564 
N. Robey St., kampas Mihvau- 
kee Avė. Programą išpildys j 
Northsidės Jaunuoliai. Taigi 
patartina, kad publika kuo- 
skaitlingiau atsilankytų, nes 
lietuvių kriaučių lokalas ruošia 
šį parengimą ne pelnui, bet 
kad sutraukus lietuvius į skait
lingą būrį, kuriame galėtų jie 
smagiai praleisti laiką. Taigi 
atsilankiusieji pamatyti North
sidės jaunuolių gabumus, nes 
vakaras labai patogus. Prie to. 
Įžanga maža ir privažiavimas 
labai geras iš visų miesto dalių.

Pamatė'
P-nas Lukšis daugiau pama

te pats, negu parodė kitiems 
savo atvežtuose iš Lietuvos pa
veiksluose. Jis pamate, kad ku
nigai ir jų uniforma, baldaki
mai, mistrancijos ir krapilai 
vra ne Lietuvos padaras, bet 
Romos makaronų prievoles vai
sius ir, kaip toks, lietuviams 
svetimas. Amerikos lietuviai 
4 uos dalykus supranta, ir p. 
Lukšis savo akimis pamatė, 
kaip jie mažai juos Įvertina.

O betgi Lietuva Amerikos 
lietuviai pasirodė labai susido
mėję. ŠĮ pasakymą patvirtina 
tas faktas, kad jam pavyko su
traukti tiek publikos, kiek ir į- 
tekmingiausia organizacija ne
gali sutraukti.

Be to, p. Lukšis pamatė, kaip

North Side Roseland

Atsišaukite!

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Savitarpinės Pašalpos koncer
tui pasibaigus ir publikai išsi
skirsčius, koncerto rengėjai ra
do publikos užmirštų ar pame
stų dalykų — dvi skaraites ir 
pirštinę. Atsišaukite tie, ku
riems priklauso tie dalykai, J. 
Ascilla, 1744 N. Lincoln Avė.

—X.

So. Englewood
Sausio 15 dieną So. Engle- 

woode tapo atidaryta nauja 
Tarno Petroko svetainė. Ati
darymą rengė Vakarinės žvaig
ždės Pašalpos Kliubas.

Svetainės atidarymui nebuvo 
nieko ypatingo parengta; nu
samdyta tik muzika, na ir šok
ta jai grojant.

Buvo garsinta, kad svetainės 
durys atsidarysiančios 6 v. po 
pietų. Ir man parupo pama
tyti jas atidarant. Maniau, kad 
busiu pirmutinis. Kai atėjau 
į svetainę, pasirodė betgi, kad 
buvo pirmesnių. Bet aš-nebu
vau nei paskutinis.

Durims atsidarius, rengė
jams neteko ilgai laukti sve
čių : į pusę valandos svetainę 
užpildė taip jaunuomenė, kaip 
suaugusieji. Vieni šokome su 
merginomis, kiti su kūmutė
mis. Buvo tikra lietuviška ru- 
giapiutė.

Dabar Ilganosis pasakys, ką 
jis matė ir nugirdo svetainėje. 
Svetainė yra įrengta gerai. Vi
si rekalingi parankamai įtaisy
ti. Nors svetainė ir ne didžiau
sia, vienok, kaip dėl So. Eugle- 
wood’o ji pakankamai didelė. 
Publikoje girdėjau pasitenkini
mo ir pasididžiavimo, kad ir S. 
Englevvoodo lietuviai turi pa
galios vietą vakarėliams, šo
kiams ir susirinkimams.

labai “myli” Amerikos lietu
viai Lietuvos smurtininkų val
džią. Jis galėjo pastebėti, kad 
jie myli Lietuvą, bet nemyli 
smurtininkų. Lai butų pasirodęs 
d. Lukšio paveiksluose Grinius, 
Lietuvos prezidentas, kaip kad 
pasirodė Smetona, svetaines sie
nos butų tarškėjusios nuo ap
lodismentų. Dabar gi, kai pasi
rodė Smetona, apart p. Kruko- 
nio, kuris savo lupomis tauškė
jo visą laiką, svetainėje buvo 
tyla.

Varnių kalėjimo sienų parody
mas sujaudino žmones. Jie p ra? 
dėjo nerimauti.

'lai ve, ką p. Lukšis pamatė.
O Amerikos lietuviai pamate 

vaizdžiai, paveiksluose, faktus, 
kuriuos musu laikraščiai skel- 

t

bia. Pamatė, kas dabar valdo 
Lietuvą. Ir, žinoma, iš to ma
tymo ne mažai nusivilė, kadan
gi, sprendžiant apie Lietuvą iš 
paveikslų, rodosi, jog Lietu
von parvažiavus nebūtų vietos 
kojai padėti neužlipus ant uni
formuoto kunigo skverno, arba 
ar nesusidurti* su Smetonos 
valdininku. Taip, žinoma, nėra. 
Paveikslas matyti, buvo specia
liai prirengtas bažnytinėms ap
eigoms ir Smetonos vizitams 
pagarsinti.

Be to, atėjusieji pažiūrėti šių 
paveikslų pamate kai kuriuos 
miestus ir miestelius, veisli
nius gyvulius ir kai kuriuos 
sportus, lietuvių ir lietuvaičių

Apie lietuvius liute
ronus

Kiek laiko atgal, “Naujieno
se” p. M. Kasparaitis informa
vo skaitytojus apie lietuvius 
liuteronus. Kasparaitis taip 
lietuvius liuteronus išgyrė, kad 
kitas, nežinodamas jų gyveni
mo, ir vien iš Kasparaičio ap
rašymo spręsdamas, gali pa
manyti, jog lietuviai liutero
nai jštikrųjų yra kulturiškiau- 
sias gaivalas lietuvių tautoje. 
Nieko nebūtų blogo, jei Kas
paraitis, rašydamas apie lietu
vių liuteronus, nebūtų pamir
šęs ir blogųjų jų pusių. O tų 
blogųjų pusių randasi visur, 
tik, gal būt vienur mažiau, ki
tur daugiau.

Nereikia manyti, kad lietu
viai liuteronai tai nekalčiausi 
avinėliai. Liuteronai irgi, kaip 
katalikai ar kiti, moka ir mun- 
šainą išvirti ir be mieros išsi
gerti. Taip pat moka jie pa- 
skebauti streikuose. P-ui Kas- 
paračiui rašant apie lietuvius 
liuteronus, to nereikėjo pamir- 
sti- i !. '.uit

Nedaro garbės nė tas, . kad 
lietuviai liuteronai turi bažny
tėlę, nors ir skoloje paskendu
sia. Nedaro skirtumo: krikš
čioniška bažnyčia — ar ji y- 
ra liuteroniška, ar katalikiška, 
ar koki kita — geresnei atei
čiai apšvietoje ir abelnam kul
tūros pakilimui kelio nerodo, 
lai jau yrą žinoma kiekvie
nam šiek tiek apsiskaičiusiam 
ir teisingai protaujančiam žmo
gui.

Kitas įdomus dalykas Kaspa
raičio aprašyme tai tas, kad 
pas lietuvius liuteronus nėra 
pažangių žmonių, tiktai bažny
tiniai ir ne bažnytiniai. Reiš
kia, jie ir neidami į bažnyčią 
vistiek Liuterio mokslą pildo ir 
namie papoteriauja. Jei jie 
taip nedarytų, tai ta dalis, ku
ri neina bažnyčion, nesivadintų 
liuteronais. Pas buvusius ka
talikus yra daroma kitaip. Jei
gu katalikas susipranta, pra
deda matyti, kad katalikiška 
bažnyčia tamsina ir mulkina 
(be to neapsieina nei liutero
niška), tai buvęs katalikas ne
tik neina, kaip liuteronų dalis, 
bet ir nesivadina kataliku.

Ir ištikrųjų, pažinus krikš
čionybės plėtimosi istoriją, sar-

Lietuvių Amerikos Republi- 
konų Kliubo 9-tos wardos me
tinis susirinkimas įvyko Stru
milų svetainėje sausio 8 dieną. 
Šis susirinkimas ėjo taip, kaip 
ir kiti: diskusuota, užsipuldinė
ta. Tai yra paprastas reiškinys 
visuose kliubuose, kur tik esa
ma komunistų. Mat, jie ten 
verda košę.

Musų susirinkimai nepasi
baigia be triukšmo. O kas ke
lia tą triukšmą? Jį kelia viena 
ypata, kuri nusiduoda daug ži
nančia politikoje, kalba visą 
vakarą, kitam progos neduoda. 
Jei kas pradeda kalbėti, tai mu
sų “gudragalvis“ politikierius 
tuojaus bando įsimaišyti, prašo 
balso. Jis kalba uždusęs, susi-1 
lęs, pamėlynavusiu veidu. Kai 
žiuri į jį, išrodo, kad jį kas 
nors butų vijęs kelis blokus, 
'lai yra tūlas agentas.

Vienas kliubo narys metinia
me susirinkime karštai išvano
jo tą agentą. Jis pasakė, kad 
gavęs darbą ačiū kliubo pirmi
ninko pastangoms. Bet agentas 
pranešęs jam, gavusiam darbą,' 
jogei busiąs paleistas. Taip ir 
atsitiko, žmogus buvęs paleis
tas iš darbo, o jo vieton kitas 
buvo padėtas.

Buvo planuota ir garsinta 
senai, kad agentas metiniame 
kliubo susirinkime statysiąs sa
vo kandidatūrą kliubo pirmi
ninko vietai ir subytysiąs da
bartinį pirmininką rinkimuose 
valdybom Agentą kandidatu 
perstatė jo draugai. Iš publi
kos buvo pastebėta, kad esą, 
mums nereikia tokių kandida
tų. Kitas vėl pastebėjo, kad 
mums komunistų nereikia. Iš
girdęs tuos žodžius, agentas 
pats atsiliepė, kad jis nekandi
datuosiąs. Iš publikos vėl bu
vo pastebėki, kad tokio kandi
dato nereikia. Tada agentas 
pašoko ir liepė įrašyti jo var
dą kandidatu pirmininko vietai 
sąrašam

Buvo 7 kandidatai. Jie turė
jo išeiti iš salės rinkimo laiku. 
Išrinktas tapo senasis kliubo 
pirmininkas. Kitas kandidatas 
gavo mažiau balsų ir liko pir
mininko padėjėjas. Gi agentas 
gavo tik 4 balsus.

iKai agentas sugrįžo svetai
nėn ir išgirdo balsavimų pasek
mes, tai net pabalo. Jis pra
dėjo kaltinti, buk balsavimas 
buvęs neteisingai atliktas. Rei
kalauja naujo rinkimo. Kelia 
lermą. Sako, kad ir kasierius

esąs negeras, ba neturįs savas
ties.

Eina diskusijos. Pagalios vie
nas susirinkusiųjų pataria: leis
kite, girdi, lai balsuoja. Vėl bal
suojama. Už senąjį pirminin
ką balsuoja didelė didžiuma. 
Taip pat ir už išrinktąjį kaste
riu. Gi trnkšmadariai, agentas 
ir jo draugas, kaip musę pra
riję jaučiasi.

Paskiau naujasis kasierius 
klausia, kokio bondso reikėsią 
—ar išteksią $400? Visi nuste
bo. Atsakoma, kad išteks. Pa
sirodė, kad išrinktasis kasierius 
turi savasties, nors ir gyvena 
bute, kurį renduoja. Susirin
kimas ploja, o agentas ir jo 
draugai jaučiasi kaip nuplakti 
rykštėmis.

Dabar turi priminti, kad sau
sio 28 dieną, šeštadienio vaka
re, rengiama kliubo vakarienė. 
Prasidės ji 8 vai. vakare. Ku
rie norite dalyvauti vakarienė
je, malonėkite gauti juo grei
čiau bilietus jai. Vakarienė bus 
skani ir smagi. Grieš muzika, 
bus prakalbų.—Pilietis.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus^; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow“ lobėj nuo Adams gat- 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką d enų nuo pa
skelbimo.

902 Ambrozas Kazimieras
906 Balkauskas Sntanaes
911 Cekauskas Jonas
912—Churas Toni
919 Dimsha J
923 Droyssi|i Fred'
926 Dulksnys J

Mes užtikrinant jums 
gera dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Ne
veik nieko įmo- 
keti, nereik mo- 
kėti nuošimčių. Čr 
Jūsų dantys pa- 
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad jums reikės 
mokėti:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit/po $15 per G mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn. 
Dr. C. W. De Roque 

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė.

Kalbu lietuviškai
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Phone Boulevard 7589

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

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Ked’zie 8902

915 CiŪsienei Jievai
918 IĮaudrinai Onai
926—Dulsknys J
956 Katauskis Stasis
958 Kiniauskas Adam
960 Kmieliauskas A
974 Makauskis Mir Anton
976—Margelis B
978—Masaitis Antanas 
979 Masezas A S

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam Šviesai 
elektros jiegą | nau
jus ir senus namus [ 
mainom naujas lian>- 
pas | senas; duodam 
ant lengvo iimokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2W1

Garsinkitės Naujienose

Su
Pirmu
Čiauduliu

— imkite HTLL’S Cascara-Bromide-Qai- 
nine. Pribaigia šaltį į 24 valandas, nes 
atlieka keturios reikalingus dalykus sy
kiu. Sustabdo šaltį, sulaiko karštį, ati
daro vidurius, suvikrina sistemą. Nepa
sitikėkite mažesniu pagelbininku, nes šal
tis dalykas rimtas. Gaukite HILL S tuo
jaus 1

SU PRIZAIS

KEPURINIS ŠOKIS
rengiamas

LIET. PILIEČIŲ DAR. PAŠ. KLIUBO
CHICAGOJE

Šeštadienio vakare, sausio 28, 1928
M. MELDAŽIO SVET.

2242 West 23rd Place
Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 50c.
Pirma dovana $10, o kitos dovanos pagal apsirėdy- 
mo. Muzika Nario J. Philips. Kviečia visus 

KOMITETAS.
L- , ................ „  .........Jj

Pinigai Išmokėti Lietovoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Pusę pirmos išmušus, žmo
nės ramiai skirstėsi. Visi sa
kėsi turėję “good time”. O Il
ganosis pasiliko norėdamas su
žinoti, kiek pelno turėjo kliu
bas. Jis ir patyrė, kad kliu
bas padarė gražaus pelno. Kaip 
publika, taip ir Ilganosis linki 
kliubui geros kloties ir pataria 
nepamiršti ateityje suruošti 
daugiau parengimų.—Ilganosis.

gabumus, lietuvių kariuomenės 
sportą arkliais ir be arklių. 
Tie dalykai buvo Įdomus pama
tyti ir už parodymą jų tenka 
atiduoti kreditas.

šiaip ar taip, Amerikos lie
tuviai p. Lukšio paveiksluose 
visgi pamatė mažiau Lietuvos, 
tegu jis galėjo pastebėti jų 
usidomėjimą Lietuva.

— Gvaizdikas.

mata yra vadintis krikščioniu. 
Bet p. Kasparaitis didžiuojasi, 
kad yra tam tikra dalis, kuri 
neina bažnyčion, ale vis tiek 
vadinasi liuteronais.

Kai dėl automobilių ir na
mų, kuriuos lietuviai liutero
nai turi, tai nesvarbu, nes jie 
visaip įgijama.

—J. Bardauskas.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
pagalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

9924— K. Jakubkai 
23106—A. Turskiui
9925— A. tėvui Savieliui 

23116 M. Mocaitei 
23120—D. A. Subačiui 
24801—V. Turauskiui
9955—K. Vatkevičienei 
9945—J. šveikiui 

13166— S. Kazlauskiui 
13162—J. Pašakarniui
9985--- P. Lasauskaitei
9986—M. I. Patamsiui 

23125—P. Bagdonui 
13168—E. Noreikaitei 
23124—-J. Kriaučiūnienei 
56278—J. Tenterienei 
56279—V. Blaževičienei
9992—J. Ambrulevičiui 

23127—T. Pukinskui
9990—J. Ambrulevičiui 
9997—J. Apolinaro Sviliui 

14021—M. Naureckienei
9996—V. Jovaišui 

13174—J. Mikolaičiui 
14009—V. Dantienei 
14004—E. Buzevičienei 
14012—A. Martinaitienei 
14013—M. Slepikui 
14018—B. Sebastijonienei

14043—J. Zamoksliui 
14033 A. Valickienei 
23142—Z. Bučaitei 
14048—T. Čepienei 
14054—K. Savickienei 
14062 A. Pėčiukėnui 
14041—P. Barauckui 
22670—V. Almonui 
23139—A. Banienei 
14101—M. Jurinienei 
14067—O. Trečiokaitei 
14068—L. Kiniauskui 
13181—J. Klimienei 
23802—A. Jono Vebrienei 
23805—A. Sutkui 
23817—V. Gasperaitienei 
23821 J. Lazdauskui 
23823—J. Dunauskienei 
23828—P. Velavičienei 
23829—A. Bulauskiui 
23830—Z. Vizgaudienei 
23832—A. Laurinavičių tei 
56295—E. Trilikauąkaitei 
56296—P. Beržienei

Išmokėta per kitus bankus: 
1008 A. Walujewicz 

40086 A. Filipczuk 
14003—A. Konon.

Gargaliuokit Severa’s Antisepsol regulia
riai. Jos sustabdo skausmus ir prašalina 
pavojingus slogų perus, kurie yra prie
žastimi gerklės (ritacijos. Herman Trze- 
eiak. VVakpola. ». D. rašo: "Aš vartoju 
Antisepsol nuo nosies kataro ir slogų su 
puikiomis pasekmėmis. Jos taipgi geros 
ournos skalavimui ir gargaliavimui. Ne- 
palyginamos kaipo burnos skalautojos. 
Pasaldina kvapą — apsaugoja sveikatą. 
fiOc. vijose aptickose.

Bandymui buteliukas 
dykai. Reikalaukit. W. 
F. SEVERĄ CO., Dept. 
A, Cedar Rapids, Iowa.

_______ J
Send fbr 

ample
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

► « ■ ————————————

Paskaita

Tema “Termidoro pervartas’’
Bus nupiešta, kaip įsigalėjo 

kruvino teroro sistema Didžio
joje Franiuzų Revoliucijoje ir 
kaip ji susmuko, kuomet 1794 
m. Termidoro 9-tų dieną (liepos 
27) buvo nuversta Robespiero 
valdžia.

Marųuette Park
Piliečių suisrinkimas

Marųuette Park Amcrican- 
Lithuanian Political Ikiubo la
bai svarbus susirinkimas įvyks 
ketvirtadienyje, sausio (Jan.) 
26 d., Kapelanijoj, 7:30 vai. va
karo, punktualiai.

Svarbiausia klausimas, lie
čiantis įsteigimą mokyklos su 
anglų kalbos ir pilietybės kur
sais, bus šiame susirinkime 
nuodugniai svarstytas.

Visi pribukite, ypač moterys.
—J. A. Mickeliunas, pirm.
Stasys Pieža, rašt.

Naują Tyrą Tikybą' 
pažįsi nusipirkęs už $1 224 
pusi, knygą “VISUOMY- 
BĘ”. Gaunama “Naujieno
se”, 1739 S. Halstedjft.

Graboriai

J. F. MOŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Akių Gydytojai Lietuviai Daktarai Advokatai

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ
20 serija prasideda nuo 

sausio pirmos, 1928 metų 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 
savo ateičia, turėtų prisira 
syti prie Naujienų spulkos

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St.» Chicago.

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLU MENTE AL 

OPTOMETR1ST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Aveąne 

Ir 805 East 47th Street
Phone Kenvvood 1762
Praktikuoja 20 metų

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Paskaitą laikys “Naujienų” 
redaktorius, P. Grigaitis, Lietu
vių Auditorijoje (mažojoje 
svetainėje) penktadienyje, sau
sio 27 dieną. Pradžia 8 vai. va
karo. 

■
Iš moterų darbuotės:

Chicago^ Lietuvių ’ Moterų 
Klubas kuris per paskutinius' 
metus taip gražiai pasižymėjo! 
labdarybės darbais, praeitą t re-Į 
čiadienį suteikė savo narėms ir 
jų svečiams progos smagiai į 
praleisti phsdienj, pradedant su| 
“luncheon” Bismarko viešbuty- j 
je, kur, tarp malonaus pasišne- Į 
kučiavimo, buvo įteikta po gra
žų “corsage” ponioms šlakienei 
ir Pivarunienei už j u darbštų-* I
mą šiame Klube, o specialiai 
kaip Įvertinimą jų darbo prie 
su taisymo Kalėdinių pintinių ir 
surengimo pietų ir koncerto lie-1 
tuviams ligoniams Oak Forest i 
ligoninėje, apie ką savo laiku’ 
buvo rašyta Naujienose. Po ska
naus užkandžio ir pasikalbėji- i 
mo jos nuėjo pasiklausyti muzi
kos ir pasigrožėti teatru.

Klubo šimetinė valdyba susi
deda iš ponių: A. šlakienės, 
prezidentės; Onos Biežienės, vi- 
ce-prezidentūs; Vandos Bvans- 
kienės, sekretorės; T. Martin- 
kienės, finansų sekretorės, ir 
S. Boženskienės, iždininkės. Vi
sos .MHnanios ir darbščios mo
terys, liiu'ios, su visų
kitų energingų Klubo narių, 
gali atlikti daug reikalingo ir 
gero musų lietuvių gyvenime 
darbo.

Mano geriausi linkėjimai Klu
bui. —N. G.

A f A
PADfiKAVONE

A. A. Kazimiera Mikolaitie- 
no. kuri mirė sausio 18 dienų, I, 
1928 m. ir paalidota tano sau- U 
s'o 23. 1928. o dabar ilsis Šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai I 
nutilus ir negalėdama atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė iai 
paskutinį patamavima ir paly- ■ 
lėio ii į ta neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda- I 
mi jos prasišalinima iš musų 
tarpo, reiškiame giliausia pa
dėkų dalyvavusiems laidotuvėse I 
žmonėms ir suteikusiems vai- U 
nikus draugams. Dėka vo jame R 
musu dvasiškam tėvui. kun. I 
šiaulinskui. kurs atlaikė įsnu- 
dingas pamaldas už jos sielų; 
dėkavojame graboriui A. Ma- I 
salskiui. kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ja j amžinasti, o 
mums palengvino perkošti nu- I 
liūdimų ir rūpesčius, dėkavoja
me visiems giminėms ir paga
lios (lekavojame visiems daly- I 
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mvlima Ka- I 
zimiera sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Nuliūdęs vyras, 
Pranciškus Mikolaitis.

A A"h A
ANTANAS DALBUKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 21 dieną, 5:20 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 
apie 49 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Kėdainių apskričio, 
Krakių parapijos ir Norkūnų 
kaimo, paliko dideliame nuliū
dime moterį Kazimierą (po tė
vais Klibaitė) 4 dukteris, Ale
ną, Oną, Joanną. ir Marijoną 
ir sūnų Antaną Amerikoje, 
Lietuvoje paliko brolį Jeroni
mą ir Scotlande brolį Tadeušą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 

*3009 So. Emerald Avė.
Laidotuvės .įvyks subatoje, 

sausio 28 diena, 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antano Dalbuko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį pataranvimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunus, 
žentas, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

STEPONAS KARECKIS
va- i;

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.

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

u/

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai...... .
Ofisas 

4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

Ar A. DUS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

Tel. Yarda 0062
7—9 vai. vak. apart Panedilio ir 

Pttnyčios.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
•1201 Anhurn Avė., Tel. Blvd. 3201
Tel. Boulevard 0313

Lietuviai Daktarai

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 So. Halsted StH Chicago 
arti 31st Street

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojaa
2314 W 23rd PL 

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

Lietuves Akušerės

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South Wallace Street

Felephono Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockweli St. 

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO, ILL

DR. M. T. STRIKOL 
gydytojas' ir chirurgas 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Resn 6641 South Alba n y Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6 3. Nedėlioj 16-12 d

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyry, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Bodievard 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

West Side
Užtroško gązu

Juozas Erazmus (lietuvis)’ 
gyvenęs 2156 West 18 str., at
sikėlė vakar rytą anksti ir už
kaitė kavos savo žmonai, ku
ri dirba naktimis, ir kurią jis 
laukė pareinant iš darbo.

Užkaite kavos Indą, atsisėdo 
kėdėn prie pečiaus) ir užsnūdo...

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 23 dieną, 11 
landą naktį, 1928 m., sulaukęs 31 metu amžiaus. Paliko 
dideliame nubudime moterį Sofiją, vaikus, Liudviką, Ste
faniją ir Mariau, brolį Pranciškų ir brolienę Marijoną ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 1708 N. Ashland Avė.

Laidotuvės įvyks pėtuyčioj, sausio 27 dieną, 8 vai. ry
to iš namų į šv.Traicios parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. S. Kareckio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. D. Lachawicz, 
Tek Roosevelt 2515.

Y
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Parėjusi iš darbo p. Erazmie- 
nė rado be sąmonės visą savo 
šeimyną vyrą ir sunus: Sta
sį, 10 metų berniuką, Juozą, 
8 metų ir Mikolą, 7 metų, o 
taipgi įnamį Petrą Kurą pri- 
troškusius nuo gazo.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victorjt 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laiko girndy m o 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reika 
luose moterims 
ir mergi n o m s. 
kreipkitės, o ra 
šito pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

/ Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Atsitiko ve kas. Kai Erazmus 
užsnūdo, vanduo inde ėmė vir
ti, bėgti iš indo ir užgesino 
ugnį. Gazu patvino kambariai 
ir apsvaigino šeimą.

Pulmoįorais pavyko atgriebti 
visus, išskyrus dešimties metų 
berniuką, Stasį, kuris mirė.

PRANEŠIMAI
North Side. — A. L. T. Sandaros 

23-čios kuopos metinis susirinkimas 
įvyks, penktadienio vakare, sausio 27 
d., pradžia 7:30 vai., Liuosybės sa
lėje. Gerbiami nariai malonėkite vi
si liaku atsilankyti, nes bus įvairių 
komisijų raportai ir šiaip organiza
cijos klausymų. Kuopos Sek r.

Ro.setand. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės direktorių susirin
kimus įvyks sausio 26* d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose. Visi 
direktoriai dalyvaukite susirinkime, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarti. Sek. J. .Slančuiiskus.

Draugystės šv. Petronėlės narės 
malonėkit susirinkti į Šv. Jurgio 
svetaine, penktadienyj, sausio 27 d. 
8 vai. iš ryto. Iš tenai eisim su vė
liavom pasitikti narė, ant 35-tos ir 
Auburn Avė. Pirm. O. Taupenienė.

Viršui Unlversal
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
*eikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Akių Gydytojai

KAZIMIERA RAČKAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 23 dieną, 2 valandą po pi e-1 

tų, 1928 m., sulaukus apie 41 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Tau-Į 
ragės apskričio, Kvedainos parapijos, l’aragaudes kaimo, paliko di-P 
dūliame nubudime vyrą Vincentą, seserį Marcijoną ir švogerį Petrą I 
Rumšius, brolį Petrą Kazulj ir pusbrolį Franciškų ir Apoloniją Juk-Į 
nius Amerikoje. Lietuvoje pąliko seserį Oną Kuncienę. Prigulėjo I 
prie šv. Petronėlės, šv. Barboros ir Moterų Sąjungos 1 kp. Kūnas P 
pašarvotas, randasi 6031 So. Califomia Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioje, sausio 27 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa-1 
mahlos už veliones sielą, o iš ten bus nulydėta j Sv. Kazimiero I 
kapines.

Visi A. A. Kazimierus Račkauskienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti I 
jai paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuludę liekame,
VYRAS, SESUO, BROLIS IR VISOS GIMINĖS.

Laidotuve.se patąrnuaju graborius A. Masalskis, Tek Boulevard I 
4139.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivus akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius^ Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia .mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

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

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

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

KDAVIDOįro.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenw<nd 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir ndo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
kampas 18th St. ir Biue Island Avė 
Vai. 2—4 po piet. ir 7— 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Piaza 8200

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

UETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. MARGĖMS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80 iki
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—42

Telefonus Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, 111.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F; Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 North State St., Koom 1012 

Phone Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:36 iki 2:36 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 4141
Bylos visuose teismuose. — Ab- 

sraktai. — Ingaliojimai. — Paskola 
pinigų 1 ir 2 morgičiams.

~ aTa. sukis
> ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Įlydė Purk 3395

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

- .................. .... ............... — ■ "■■■<

James M. Burke
Res. Tel. Stewart 1713 
GEORGE M. CRANE

Res. Tel. Saginaw 9528

Burke ir Crane
Advokatai

Ofisas Tel. State 5368—1731 
155 N. Clark St.

Room 1002

MisceUaneous
_____________ lyaini*_____________

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

Boulevard 1036

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Wentworth 
Avė. Phone Victory 9634.

RUBIN EROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

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

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana, Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washington«jr Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
vra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖSKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ T1KIETA1. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul, Minn.

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Jvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

Business Service
_______ Biznio^Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

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

2522 So. Halsted St., Chicago.
Phone Victory 7452

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.
EKSPERTAI taisymo plumbingo 

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

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

Hemlock 7817.
50% “rrfilAI už sausi ir vasari. 

Pleitseriavimaa, popieravimas, cal- 
ciųj, malevojimas. Matyk mus Šian
die,

Brunt»wick 5023.11 1 1 1,1 ■■ ■ ——»
IŠKABŲ malevojimas nupiginto

mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

M AI >E VOJ1 MAS, popieravimas,
calc.—geras darbas, pigi kaina, grei
tas dailus darbas, greitas apskaitlia- 
vimas. Mr. Eosler. Keystonc 1782.

(Contiuued ou puge 8)

Laidotuve.se


Ketvirtadienis, saus. 26, ’2SNAUJIENOS, Chicago, UI.

RadioAuto Travel 
tutoniobiliais Kelione

_____ CContinued from page
MAI.EVOJIMAS, popieravimas, cal- 

cimining, darbas garantuotas 4 kamb. 
apt. $32. Materiolą teikiam. Apskait- 
liavimas veltui. Darė, Tel.'Kedzie 4391

Help Wanted—Feinale
_____ Darbininkų Reikia

REIKTA INDŲ PLOVĖJŲ
Patyrusiu

4169 So. Halsted St.

Auto Travel
Automobiliais Kelionė

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai į 

$4 ............... DETROIT .............
$4 ............... ST. LOUIS .............

Checker Coach Lines, Ine.
Planters Hotel

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

$4

Personai 
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy-

vvrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas i_ 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorhey, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Heip VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

ir Furnished Rooms

GAUTI į mainus ir sampeliai bus 
išparduoti pigiauiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą, gausit pi
giau.

VVONDER RADIO SALES CO.
3152 Irvink Pk. blvd. Key 2499

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groseris ir kendžių 
krautuvė. Greitam pardavimui, iš
važiuoju ant farmos. 1733 Rutile St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

mu ir pardavimu turto, motgičių rei

Real Estate For Sale 
Na m ai-žema Pardavimai

PARDAVIMUI namas su bizniu 
nba galiūnas rdneon. 4-106 South 
Wood St.

RENDON apšildomas kambarys, 
maudynė, galima valgį gaminti kam- 

I baryj. Savaitei $8.50 arba $4.00. 
Į 25 N. Halsted St.

REIKALINGAS ruimus dėl vieno,

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasims pečius, $6, pastatomos Ram
pos, $15 ir daugiau. Schwartz Bros.KMKALirniAS ruimas uei vieno, $16 ir daužau Scl žmoįraus, turi būt »)»£ Storai 640 E. 6lst St

, hnkej, turi būt telefonas. Kasykite (___ * *________________
1 ant Naujienų, Box 1036.

CAB DRAIVĖRIŲ ,nu *r pardavimu turto, motgičių rei
Mos turime 50 cabs. Visi nauji j kąląis, notariališku raštu padarytum 

limozinai. Jus galit patys įstoti į: pinigų <r huvakorcių siuntimu 
biznį su vienu tų karų, tik bisk| . VISADOS yra patartina knep- 
įmokėjus ir kasdieniniai įmokejimai1\ 
irgi maži. j tuos jmokėjimus jei- j S. L. FABIAN & CO.

cvam? 809 W. 35th St., Chicagc 
dos nuplovimas, storage ir telefonas. Boulvard 0611-0774
Pilniausi pagelba teikia kiekviename jų KAINOS YRA ŽEMOS, DELT(

LOTAS 50x135 ant Wabash į pin
us nuo 69 St. karu linijos, 
•5,000 
ai.

H.

Boulvard 0611-0774

kaina
su puse cesh. Išimtini agen-

J. COLEMAN AND CO.
129 E. Pershing Road 

Tel. Boulevard 7769.

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuotj ir apdrausti.

Du syk į dieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare 

DETROIT ..............................
ST. LOUIS ....................... .
KANSAS CITY ..................

DE LUXE MOTOR STAGEŠ 
3 So. Jefferson 

Teb. Dearbom 0681

$4.00
$4.00
$8.00

Financial
Finansai-Paskolos

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

25 VYKŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
1NG AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GEBA MOKE
STIS TINKANTIEMS VY- 

iRAMS. UNIJOS INSTKUKTO- 
KIAI. UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDABAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS \VELDING WORKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

RENDAI du kambariai, karstu 
vandeniu apšildomi, 4529 S. Califor- 
nia Avė. Pnone Virginia 0793.

šis skelbimas yra vertas pinigų 
dėl jūsų. Atsineškit jį su savim ir 
mes

For Rcnt
RENDON tinkama vieta dėl Wet 

I<aundry biznio. Turime Chicagos 
vandeni ir soft water sistemą. 1 
našaus I‘ 
proga norinčiam tokį bizrtĮ. 6138' 
Archer Avė. Argo, UI.

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die 
cą, geromis sąlygomis. Pamatykit 
mane pirmiausia.

H. EJAISTEIH.
165 No. Clark St.

Room 820

PARDAVIMUI 3-6’s ir 1-4 apt. 
įamas, angliškas skiepas prie Alba- 
ly Avė., netoli Ainslie Avė. Priva- 
,iški žmonės. Canal 7064.

atsitikime, 3 dideli garažai ir sura
šąs nuolatiniu vazinėtojų — dalis 
musų pasiūlymo — apžiurėkit.

UNITED TAXICAB ASSN.
2620 So. Mochigan Blvd.

2538 W. Chicago Avė. 
5057 Broadvvay

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

jums nuleisimc
10% pigiau

FHIHZE PARLOR SĖT.... .»7fl
MOHA1B PARLOR SĖT $581
WAĮ-NU1' BĘDROOMI SCT $431 P=U WS
.WAUJUr_»ĮN._RM SEf «« pi;mą paarulymį/priežastį pai-davi-

Pa- COXWELL CHAIB ..........  $17

$300
$250
$200
$150
$75 9X12 VVILTON RUG

PARDAVIMUI bučemė ir groser-

biznio nėra aplink. Tinkama į Daugelis kitų bargenų bus išpar- pui|man 64’21,
mo patirsit ant vietos. Turi but par
duota greit, 314 E. Kensington Avė.

duota tuojau 
Available Storage 

7732 Stony Island

DIDELIS BARGENAS 
Brighton Parke

6 KAMBARIŲ namas, yra sudėt 
visi reikalingi įtaisymai ir apmokėti 
taingi vėliausios mados fikčeriai. 
bloKo nuo Archer ir Kedzie gatve 
karių, 1 blokas nuo mokyklos. Savi 
ninkas parduoda labai pigiai — už 
$5,000 ir ant lengvų išmokėjimų,

Del platesnių informacijų Kriepki- 
tės pas
J. N. Zewert and Co. 

4377 Archer Avė.

GRAŽUS 5 kambarių buų- 
'alow prie Hessviile, Ind., su 
;500 cash galit veikti, yra vana, 
’ mašinų garažas.
1401 S. Kennedy avė., Ham- 
nond, Ind., Phone 3658

NORTHRROOK, ILL.
55X135 pėdų lotai, biznio ir re- 

ridencijų, suros, vanduo, gasas ir 
.alitakiai yra 
Gera transportačija, 
r daugiau. Pasimi

Davey,
laukit
fl. Aš 
•evard 
1029.

REIKALINGAS partneris į bučer- 
nę ir grosemę, ant didelės gatvės. ~ 4 1 1 1 « 11 1 • 11Y f uuv uiuvivn ^uvvvc

pine krautuvė, 4 Atdara vakarais iki 10 vai. NedC- Michigan Avė. Vienam persunku. Tu- 
kalyj, tinkama dėl liomis iki 6 vakaro. ru but tfevedęs, patyrimo nereikia.

RENDON kampine 
karnb. fialas užpa 
rūbų krautuvės ir bučemės, savinin-l 
kas, Larayette 4395.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. į savaitę 
Organizojame naują instrumentų

REIKIA VYRŲ dėl išsimokinimo 
barberiavimo. Didelės algos vy
rams šiame biznyje, su puikia užtik
rinta ateičia. Tik reikia kelių mė
nesių dėl išmokimo. Klesos dieno
mis ir vakarais. Reikia turėti pra- _ 
dinės mokyklos mokslą. Atsišau- kliubą, nariai gauna instrukcijas po-
kite. Moler Čollege, 512 N. State puliarėmis kainomis ir instrumentus Į 
Street.

šaukit Pullman 4228.

KAM prisigauti ir mokėti daugiau? 
2 šmotų parloro setas padarytas 
ant oraerio, garantuotas, 

Sutaupykit $50 iki $150. 
utarninke, ketverge ir subatoj

Į nedėlioj iki 6.
yVholesale Fum.

3837 Greenview Avė.
Tel. Buckingham 6764

įmokėti 
$66 ir daugiau. Coxwell krėslai, $24. 

Atdara 
i iki

PARDAVIMUI saliunas, labai pi
giai, yra geroj vietoj, tarp svetim
taučių. 461 W. 43rd St.

UEKAS INVESTMENTAS
Pardavimui uaujan nnirintM nama.H 

tų uiti llalHted ir 7ilth. parduoHiu 
tirba main.Vhiii lute j k;, kaipo <lal| 
kojinio. VVALTER J. l’AVL. <$«>(»! 
U’eMtcrn Avė.. Tol. Republie 4170.

9 fla 
pikiai
i nmo 
South

suros, vanduo, 
įskaitoma į kainas.

$200 įmokėti 
įlykK su Mr. \Vm.

3435 S. VAallace St. Atši
po pietų arba vakarais, 3 
kalbu lietuviškai. Tel. Bou- 
6728 arba Naujienos, Box

9,

už jų kainų. $75 vertės instrumentą 
už $30. išmokėjimais net po 25c. i 
savai tę.

Central 6260! vynj (Įe| išsimokinimo
-------------- automobilių plovimo, tepimo, “simo- 

I nizing” ir viso praktiško garažo dar-
2-RUS MORGIČIUS *?:;
Padarome j porą dieni;

PETRZILEK BROS. & C0. j "Sra^ ' ofisas atdaras vakarais.
Chicago Auto Service Bureau, 309 S.104 ‘ vv. 4 (m oi. La Sane st< Room 10h

ražus. Nuolat darbas per metus. Po' 
3 savaičių pasimokinimo galit už- i 
dirbti gerą algą. Klesos dienomis ir

Mumford Music 
Studios, 

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

Sewtng Machinc
Siuvamos Mašinos

JSINCSKK “drophoadH”, elektrlnCn, 
portable, $22.50 tr daug-Liu, iš 400 
pasirinkimas. Paterson Bros., 1952 
Irving Park-blvd.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė, 6 metai ant vietos, labai geras girueias uaiynas, laoai pigiai parsi 
bargenas, priežastis — nesutikimas! duoda stocco namas baigiamas sta- 
partnerių, parduosiu viena arba dvi tyti, 5548 So. Nordica Avė ir lotai 
dalis, 10742 So. Michigan Avė.' 3943 So. Kedzie Avė. Savininkas
Phone Pullman 6762. 1 2127 S. Artesian Ave.Jos. Baltrėnas

NEPAPRASTAS atsitikimas, ne
girdėtas dalykas, labai pigiai parsi

DU BIZNIAI parsiduoda ant iš- 
mokęjirho. Kax nori biznio, nepra- 
1 e i « k i te Aion pi*o«OH.

PARDAVIMUI didelis mūrinis na 
bh ir krautuve ir fintai, Milwau

Bučerne su groseme ant 1 own of bile kokio biznio. Tuoj galit kraus 
Lake, parduosiu su mažu jmokėji- tytis, bargenas, $25,000, cash $7,ooo

AR jums reikia pinigų? Privatiš- 
kas žmogus turi (rinigų investuoti į 
real estate 2 morgičius, 4% komiso. 
C. Helberg, 192 N. Clark, rm. 607 
Dearbom 4020.

Gera proga ael lietuvių i nai»t«i st. 
salesmanų

PARDAVIMUI gražus L ?** 
(lianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 į 
mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 

Ist floor.

LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi- 
; pirkti sau siuvamos mašinos. Turime 

----------  I pilną pasirinkimą Singer siuvamų 
mašinų, demonstratorių ir pertaisy- 
tų, $10 ir daugiau arba išmokėjimais, 

grojiklu 4251 Cottage Grove Avė.

mu.
Grosemę Braighton Parke taipgi 

parduosiu lengvomis sąlygomis ar-' 
ba mainysiu abu bizniu ant automo-1 
biliaus arba lotų.

STANKO & CO.
5097 Archer Avė.

Tel. Ijaffayette 6036

Savininkas
Tel. Keystone 2044 arba 4465

PASKOLOS namų savininkamsPASKOLOS namų savininkams - Mes turime labai gera progą dėl vcik naują grojik|j pianą už $160> 
gaminame ir perkame 1, 2 ir 3 mor- hetuvių salesmanų pardavinėti va- Cash $5U 0 kitU8 išmokėjimais po $10
gičius ir kontraktus R m. 2016, 134 dovaujančius produkus General Mo-1 j mėnesį. Mr. Kujawski, 1723 South
N. I>a Šalie: Randolph 4210 arba tora Corporation. Salesmanai turi Ashland Avė
6347 So. Western Avė. Hemlock gerai kalbėti lietuviškai, kad tin- __ ________ ’________ _____________
2636. karnai išaiškinus dalyka savo tautie-'2636.

LABAI ŽEMA KAINA 
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa- 
tamvimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond &

. Mtge. Co. ,
134 N. La Šalie St

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

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

' arba $300, imame legalį nuošim
tį. Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

PERKAME

Lietuvos Paskirtos Bonus

Mokame

AugŠčiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

• ford 3664
TURIU parduoti savo gražų ir be-!_____ ...

..amai išaiškinus dalyką savo tautie-!
čiams. Kas nori greitai prasilavinti ... .-
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo- mas yhokių išdirbysčių, 
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Fagot Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James

MAN rcitolinKi P!niBa1’ pa”il,.0Biu 9- Sm in C West ^avo Schumann grojiklį pianą 8U ben-
““ Llce10’ eiumi ir foteliais už $65 cash.

---------------—— MR. JARTZ,
------------------------------- u.............. 1 2918 Mihvaukee Avė., Ist floor

PIRMOS klesos fonografų taisy- 
___ . 1 ‘.l, i'.".nebran
giai. 1233 S. \Vabash. šaukit Cahi-. 
niet 1968.

$10 IKI $20 ĮMOKĖTI
Kitus 12 iki 18 mėnesių. Visi ga
rantuoti automobiliai visokių iš- 
dirhysčių ir modelių, 100 karu pa
sirinkimui. Montrose Motor Sales, 
3106 Montrose A ve.

CASH UŽ KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau.

Mokam aukščiausi'As kainas. G707 S.
; State St. Went. 1974.

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesinanų

MES turime gerų vietų su 
. didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo- 

I bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite* užtektinai apšvietos ir rei- 

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

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norų dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim šį skelbimų. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

PARDAVIMUI upright pianas la
bai gerame stųyyje, turi 'įirražij to
ną, Mrs. Emma Sack. 1211 W. 31 
St. 2 fl. rear. Tel. lafayette 4610.

Radio
RADIOS, $2 i savaitę. Geras 5 tū

bų radio setas, pilnai garantuotas, 
tiktai $98.50, įmokėti $25, kitus $2 j 
savaitę. M r. Kujavvski, 1723 South 
Ashland Avė.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

KAM MOKĖT daugiau už kiauši
nius ir sviestą. Kiaušiniai 60c. tuzi
nui, sviestas, 58c. svarui. Olselis ir 
retai). Dastatom bile kur Chicagoj. 
Sellig, 2516 Hamlin Avė. Telefonas 
Lawndale 4417.

. MOTERYS I
štai Jums gijos nėriniams ir siu

vinėjimams. Vilnonės: 4 incijų mot- 
kas nuo 25 ‘.k 40 centų; marško
nės 1,000 yavt ų 10 iki 35 centų 
Taipgi vilnonės skiautės audeklų, 
kelnėms, kelnaitėins, dresiukėms ir 
lumberažiakiams. Nepraleiskit pro
gos! Atdara kasdieną ir vakarais, o 
sekmadieniais po nietų.

F. SELEMONAIČIA
504 W. 33rd St., prie Normai Avė. 

Chicago, III.
Lietuvių Atydon

' Tik $15 įmokėti
_ . , v.. . i PARDAVIMUI Poliee šuniukai, 3Dirbtuves Aptustmimas1 mėnesių senumo, 11125 S. Troy Avė.

PARDUOSIU barbernę arba pri
imsiu pusininką, arba mainysiu ant 
automobiliaus. Naujienos, 1730 So. 
Halsted St. Box 1038.

7 KAMBARIŲ FRONTAS MURO 
KAINA $6,540

Visas plieno konstrukcijos, 2 auk 
štų, tile vana, įmūryta vana, pentrė 
3 miegruimiai, ugnavietė, ekstra toi 
lėtas, aržuolo grindys, fumas, pas 
tatytas ant jūsų loto lengvomis są 
lygomis. Apžiurėkit namus, 

8 So. Dearbom,
Room 701, 

Central 2364

ŠTAI BARGENAS
Aukštos klesos, tikrai modemiš

kas, su atdaru sun porčium, namas 
turi 15 apt. po 4 kambarius, randa
mi netoli 47 St. ir Champlain (Juo- 
laspalvių distrikte), remiu virš $11,- 
)00, galit jį nupirkti uz $51,000. 
Namas turi pirmus morgičius $23,- 
>OO dviem metam, pralima padidinti 
tei $30,000. Oalima. įmokėti $ 15,000, 

kitus antru morpičiu. Galite Kauti 
už savo investmentų.

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

4705 S. State St.
Drexel 1800.

5 KAMBARIŲ namas, netoli 73 
St. ir Oakley Avė., kaina $4700. Sa
lininkas-Mr. S. Beske, 7210 South 
Claremont Avė., Tel. Republic 9234.

PARDAVIMUI barbemė 3 krėslų 
ir beauty parlor. Gera vieta ir ge
ras biznis. Tikslas, važiuoju Lietu
von, kaina $1500, lysas 3‘/2 metams. 
A. S. Box 1316, Detroit, Mich.

PARDAVIMUI soft drink pado
ria lietuvių apgyyentoj apielinkėi. 
Senai išdirbtas biznis, 4533 South 
Hermitage Avė.

PARDAVIMUI delikatesen, gro- 
sernė ir saldainių kampinė krautu
vė, geri fikčeriai, daug stako, renda 
$55, 4 kambariai gyvenimui, pigiai, 
pabandykit. 1259 E. 75 St.

PARDAVIMUI Beauty ir Gift 
Shop, lietuvių apgyventoj kolonijoj, 
šapo su geriausiais įtaisymais, turi 
but greit parduota, dėl labai svarbių 
priežasčių, todėl parduodama neže
minta kaina.

Atsišaukite
2519 W. 69 St.

Tel. Hemlock 6241

PARDAVIMUI pigiai grosemė. 
Geroj vietoj ir biznis išdirbtas pei
li metus. 3416 So. VVallace St.

KR1AUČ1AI pasinaudokit. Parda
vimui kriaučių šapa, yra Hoffman 
mašina, siuvama elektrinė mašina 
ir t. t. už $550. Tel. Lafayette 8857.

6 KAMBARIŲ BEVERLY bun- 
<alow? didelis lotas, taiktai $8700, 
Savininkas Beverly 7330.

PUIKUS naujas 6 kam. bungalov 
tile vana, karštu vandeniu šildomas 
2 karų garažas, cementuota gatvė i: 
ėlė/ lotas 32x125, pusė bloko nut 
gatvekariu, kainavo $13,000, atiduo 
siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

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

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

DIDELE automobilių industrija 
| reikalauja vieno arba dviejų vyrų į I . « • * • • • ‘ » A * r
biznį. Kad turėtų mechaniko ga
bumus su norais progresavimo. Pro- 

, ga patiems įstoti i btenį. Atsiųskit 
savo vardų, ir aaresą, Naujienos, 

I 1739 So. Halsted St. Box 1039.

« -J • • • • v* v J »Kam reikalingi pinigai auto mechanišką, elektros ir battery
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

ateikite pasikalbėti pas mus; gau
site teisingą patarimą ir patarnavi
mą.

Justin Mackiewich
2342 So. I^eavitt St.

Tel. Canal 1678

Dynatrope Visi Elektriniai
Radio Setai

Denionstoratriai ir vertelgų snm- 
peliai labai pigiomis kainomis. At
važiuokit tiesiai į dirbtuvę, /

4403 S. La Šalie St.
Phone Boulevard 0265 

Galit gauti išmokėjimais.

The Dynatrope Co.
Išdirbinfitojai originalių elektrinių

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PASTABA

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą į farmą lotą, biznį 
ar kitą, 2031 W. 35 St. Tel. Lafaytte 
0909.

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas: 

Eighteenth Bond &

NACIONALft IŠTAIGA REIKA
LAUJA 3 “SALE DISTRI- 

BUTORS”
Illinois, Indiana ir Michigan val

stijose, 1,000 parduota CaTifornijoj 
ir 5,000 užsakyta per kitus dastaty- 
tojus. Galima darodyti, kad keturi 
garažai iš penkių pirks, šis invest-

į mentas reikalauja geriausių vyrų, 
dar labiau negu sumos pinigų. Vyrai 

. . . ... j------------j— ..•> jr
pi-

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

DELIGHT SHOP 
3428 W. 63rd St.

Proga kurios neturėtu
mėt praleisti

Tai yra proga asmenims įvestuoti sa
vo pinigus kaip ir į banką, valstijos 
ir valdžios priežiūroj, dėl apsaugoji
mo savo pinigų.

Jūsų investmental jums atneš 
6*/a%.

J keletą metų jūsų pinigai bus grą
žinti ir jus gausite užtektinai pinigų 
visam savo amžiui.

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit.

IŠSIMAINO 10 gerų lotų. Mainy
siu ant 2-jų flatų namo. Lotai ran
dasi Westchbster. Kreipkitės į savi
ninką, 1239 W. 69 Street. Phone 
Wentworth 2144.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

LOTAS, improved, parduosiu ne
brangiai, arba mainysiu ant automo- 
biliaus, Box 1037. 1739 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Mortgage Organization turi turėti vadovaujamų gabumų
1618 W 18th St organizacinių gabumų. Investuoti

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

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. greitas 
patarnavimas.

1 " ~ i

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

nigai pilnai apsaugoti.
AL. ROBINSON, 
Morrison Hotel.

Help Wanted—Female

REIKIA MOTERŲ kurios nori 
tapti Beauti specialistėmis. Gera 
alga mokama tame biznyje, ir proga 
atsidaryti savo šapą. Reikia tik ke
letą mėnesių dėl išmokimo. Klesos 
dienomis arba vakarais. Reikia tu
rėti pradinės mokyklos mokslą. At- 
sišauljte. Moler Collage, 512 North 
State St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2*6 nuošimčio ir lengvais išmokė- 
fimaia. Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St 

Tel. Armitage 1199.

REIKIA patyrusių moterų opera- 
torkų prie power siuvamų mašiną. 
Nuolat darbas, gera mokestis. Atsi
šaukit į superitendento ofisą. Oppen- 
heimer Cacing Co. 1020-26 W. 36 St.

200 RADIO CONSOLE CABINET
Specialis išparadvimas ir dirbtu

vės jums.
THE UNIVERSAL RADIO 

CABINET Co.
1756 W. Austin Avė. Hay. 2986

Sterling Shop Radio
įsigyk Crosley \

Mes turime visus modelius Crosley 
setų. Atsilankykit ir išgirskit 

PERSITIKRINKIT 
jo gerumu ir jo balsu

Sterling šapa stovi užpakalyj 
kiekvieno Crbsley seto. Mes jums 
parduosime ir garantuosimo užganė- 
dinimą. Jums yra užtikrinta ge- 
riausis balsas ir rųšis.

MUSŲ CROSLEY SETŲ
Sterling šapos radio ekspertai yra 

jūsų užtikrinimu puikiausių radio 
priimtuvų. Atsilankykit šiandie ir 
daleiskit jums parodyti. Crosley ra
dio yra jūsų radio setas ir Sterling 
šapos patarnavimas garantuoja.

UŽGANĖDINANTĮ PIRKINĮ 
STERLING SHOP RADIO 

4323 Lincoln av. 3243 N. Ashland 
Phone Buckingham 3800

Hemlock 3352 > Be jokios atsakomybės.
—---------------- Į Atsiųskit savo vardą ir adresą,

Naujienos,
1739 So. Halsted St. 

Box 1026.

PARDAVIMUI modemiškas 9 
kambarių namas, cementinių bloksų, 
aržuolo trimas, karštu vandeniu šil
domas, 2 karų garažas, pirmos kle
sos stovyje, geroj vietoj ir gera 
transportačija, Naujienos, 1-739 So. 
Halsted St. Box 1035.

SPECIALI SPECIALI SPECIALI
Didelė Muzikos ir radio krautuvė 

North Side. — Parduosime šią'sa
vaitę tik naujus Standard garantuo
tus radio nupgintomis kainomis. 
Veikit tuoj, sutaupykit pinigų ant 
naujo radio.

Johnson’s Music & Radio Shqp 
2772 Lincoln Avė. 
Buckingham 6358

BARGENAS. Pardavimui groser- 
nė ir bučemė su namu arba be na
mo, į pietus nuo Ashland Avė. šau
kit Hemlock 3180.

PARDAVIMUI lunch room ir 
soft drink parlor vieta ant biznia
vęs gatvės ir visokių tautų apgyven
ta. Parduosiu pigiai, nes turiu du 
bizniu ir vieną parduosiu.ir vieną parduosiu.

JOE YANUšAUSKIS, 
3318 So. Halsted St.

Phone Boulevard 3202

EKSTRA SPECIALIS 
BARGENAS

2 Flatų namas, 50x125 lotas, 5-6 
kambarių, 2 karų mūrinis garažas, 
karštu vandeniu šildomas, 1 blokas 
nuo 69 St. ir Ashland Ava., $18,000, 
tiktai $1,000 cash, išmokėjimais.

Šaukit
MR. SWEENEY,

Tel. Saginaw 7901.

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

5542 So. Aberdeen, 
Ist flat.

NAUJI bungalow« budavoto^o 
kainomis, lengvais išmokėjimais. 
5616 Grace St. Kild. 3695.

Ekstra Specialis 
Bargenas

Labai moderniškas 2 flatų namas 
prie 8344 S. May St., 3 karų mūri
nis garažas. Tas namas vienas pui
kiausių South Side. Pilnai įrengtas 
su moderniškais įtaisymais, tile sie
nos maudynėj, lietaus lašų vana, 
įmūryta vana, su $5,000 cash galit 
veikti. Apžiurėkit tą puikų bargenų 
šiandie kol jis bus parduotas. Tikras 
esu, kad jums patiks.

šaukit j
M R SWEENFfY, 

Saginaw 7900

GRAŽUS 2 flatų namas prie 7012 
S. Artesion Avė. 6-6 kambarių, karš
tu vandeniu šildomas, namas 1 me
tu senumo, turiu parduoti, kaina 
S19,000, įmokėti $1200, kitus $125, 
įskaitant nuošimčius. Savininkas 
7012 S. Artesian Avė. 2 lubos, arba 
Prospect 1177, po 6 vakare. Taipgi 
> kambarių medinė cottage, kaina 
>3000, įmokėti $500.

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

PARDAVIMUI arba rendoji- 
mui 20 akrų truktų farma, ge
roje lietuvių apielinkėje, netoli 
South Haven. Turiu parduoti 
pigiai, šaukite Mrs. Lederer, bi- 
li kada nedėlioj, Englewood 8693

PARDAVIMUI arba mainymui 
medinis biznio namas, labai geroj 
apielinkėj, centre lietuvių, Storas 5 
kamb. prag., 2 karų garadžius, ne
brangiai.

N. C. KRUKONIS, 
3251 So. Halsted St., Chicago, 

Tel. Victory 1233
III.

GARADŽIUS NEŠA 10%
Ant indėtų pinigų, mainysiu, kas 

ką turite mainyti, priimsiu lotus, 
namą, farmą, morgičius arba bile 
kokj biznj, neskirinant apielinkčs.

Del platesnių informacijų kreipki- 
pastės

WM. GRITENAS
3241 So. Halsted St. 

2nd Fl.
Tel. Victory 5065

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO puikus automobilius, 

5-ių pasažierų, Hudson Super Six, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
nedidelio namo, loto, ar groserio.

IŠSIMAINO naujas bizniavas mu
ro namas, su bučemės bizniu, yra 6 
kambariai pagyvenimui ir Extra lo
tas, namas randasi ant Archer Avė. 
labai puikioj vietoj, praduos už 
$18,750 arba mainys ant 2-jų fla
tų namo.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas Brighton Parke, namo kaina 
$7,500, mainysiu ant cottage toliaus 
iš miesto.

IŠSIMAINO bizniavas namas, Sto
ras ir 4 flatai po 4 kambąrius{ par
duosiu už $13,500 arba ’ mainysiu 
ant didesnio namo, arba priimsiu 
bučemę ar kitokį biznj kaipo pirma 
{mokėjimą.

IŠSIMAINO 2-jų flatų muro na
mas, po 4 kambarius, namo kaina 
$8,500, mainysiu ant bungalow ne
paisant apielinkės. Su virš minė
tais reikalais kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Plionc Lafayette 5107

ŲŽ geriausį pasiūlymą paimsite 2 
flatų murin namą, arba mainysiu i 

tnažesnį.
3643 N. Troy, Irving 3631

TIKTAI sausio mėnesyj — 25% 
.pigiau namų ir kaminų taisymo ir 

■ pleisteriavimo. Veikit tuojau. Phone 
Wellington 7473.

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

R409 So. Kedzie Avenue

3% PIGIAU ŠIĄ SAVAITĘ
8 FLATŲ namas, 5-6 kambarių, 

f?aru Šildomas, 214 bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 i 
mėnesį, rendos $510 į mėnesį.

2 flatų mūrinis, 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, garažas, 2 
blokai iki 63 St. ir Halsted St. $3,000 
cash, $100 j mėnesį, rendų $125 į 
mėnesį, savininkas. Radcliffe 2520. 
7519 So. Halsted St.

2 FLATŲ, 6-ft kambarių, mieroiinuii por
iniai, bu RtiKlaiu, karAtu vandeniu AildomaH. 2 
karų garažas, lotas 33x125. Artesian, netoli 
lleviųi, kaina $16.000. Tiktai biski įmokėti, 
kitus lengvais lAmokėjituals. Puikus barg- 
gerias. T. H. Evans, 7100 N. Western Avė. 
Rogera Park 2787.

PARDAVIMUI 
kambarių mūrinis 
užbaigimo, karštu 
mas, 
sios mados maudynės 
fikČeriai, lotas 30x125, i 
prie 6647 So. Talman Avė. 
savininką, Rainbovv Electric, 
Park 2976.

pirmos klesos 6 
bungalow, aržuolo 

vandeniu Šildo- 
lietaus lašų vana ir vSliau- 

kambario 
apžiurėkit 
. šaukit 

Hyde

GRAŽUS 5 kambarių mūrinis 
bungalow, $7500. Galit pamatyti 
prie 1621 So. 56 Avė. Cicero. Netoli 
nuo 12 St. karų ir Douglas Park 
elevatorio. Cash reikia $2000.

Atsišaukit
ED. DUBSKY, 

2135 So. 56 Avė.

PARDAVIMUI 15 apt. namas, N. 
W. kampas 80 St. ir Paulina. Mai
nysiu. Agentų nereikia. Phone Pe- 
verly 9510.

f


