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Lietuva -Lęi>Kija Derėsis Del Vilniaus
Voldemaras patvir
tina žinią apie dery

bas su Lenkais

Vokiečiai neSekrii- 
čia kaizeriliinku J 

V į •

Beiline žmonės atakavo “pli^na- 
šalmių” paradą; 200 asmenų 
buvo sužeista

Jun^t. Valstybių ir 
Francijos arbitražo 
sutartis pasirašyta

KAUNAS, vas. 6. [Chicago 
Tribūne Press Service.] — Grį
žęs iš Bėdino Augustinas Volde
maras pranešė, kad Lietuvos- 
Lenkijos derybos aštuonerių 
metų ginčui dėl Vilniaus iš
spręsti prasidės Konpenhagoje, 
Danijoje, vasario 25 dieną.

V ietos politikos žmonėms, ku
rie buvo nusistatę kovoti dėl 
Vilniaus Iki mirties, toks prane
šimas buvo visai netikėtas, ir 
labai juos nustebino. Jie mano, 
kad Vokietijos užsienio reikalų 
ministerio Stresemanno graude
nimai buvo priežastis tokio stai
gaus Lietuvos diktatoriaus pa- 
rt.3 įėjimo pradėti su Lenkais de
rybas be jokio apsiribojimo.

Tutanchameno kape 
rado visą laivyną
KAIRAS, Egiptas, vas. 6. — 

Ilcvvard Carter, kurs veda fara
ono .Tutanchameno kapo atkil
simo darbus, praneša, kad tre
čiajame kapo kambary, be kita, 
rasta visas laivynas — aštuo
niolika laivių. Tai liekana seno
vės papročių aprūpinti miru
sius priemone persikelti Į dan
gų, nepriklausant nuo Charouo 
į >a tarnavimo.

[C.haronas, pasak senovės 
Graikų mytų, buvęs rustus se
nis, kurio priedermė buvus mi
rusiųjų vėles valtimi kelti per 
Stikso upę i aną pasaulį.)

BERL1NAS, vas. 6. — Vo
kiečiu •monarchistu vadinama 
“Plieno šalmo” organizacija, 
kariškių uniformomis, vakar 
buvo surengus Perline didelį 
paradą, kurs betgi labai prastai 
pasibaigė.

Nežiūrint, kad policija, raito
ji ir pėščioji, teikė visokeriopos 
apsaugos paradui, Berlino gy
ventojai nebegalėjo pakęsti 
uniformuotu kaizeriu inkų, 
laikai mat pakitėjo. Gatvėse jie 
buvo minių puolami, o iš tro
besių pro langus mėtomi gėlių 
puodais, supuvusiais kiauši
niais ir kitokiais daiktais.

Kautynėse su monarchistais 
gatvėse buvo apie du šimtai 
asmenų sužeista, kai kurie pa
vojingai. 125 asmens buvo areš
tuoti.

Sovietai derėsis su vo
kiečiais dėl medžiagų 

savo geležinke
liams

WASI1INGTONAS, vas. 6.— 
Valstybės Departamente šian
die buvo vicesekretoriaus Ro
berto E. Olds ir Franciojs am
basadoriaus Paulo Glaudėto pa
sirašyta nauja Jungtinių Val
stybių ir Francijos arbitražo 
sutartis.

Šovė kunigą sakiusį 
bažnyčioj pamokslą

NEVVARK, N. J., vas. 6. — 
Kai vakar vakarą baptistų ku
nigas Clarence Bleakeney sakė 
savo bažnyčioj pamokslą, kaž
kas pro bažnyčios langą šovė į 
jį. Kunigas buvo apibertas iš
birusių stiklų, bet kulipkos ne
kliudytas. Bažnyčioje kilo dide
lis sumišimas, l>et greitai vis
kas nurimo kunigui ėmus gie
doti psalmes.

RYGA, vas. 6. — Pro Rygą 
pravažiavo sovietų Rusijos susi
siekimo komisaras Rudztas, gi
mimu latvis, kuris prieš revo
liuciją buvo šaltkalvis Rygoje. 
Jis keliauja į Vokietiją derėtis 
dėl reikalingų sovietijos gele
žinkeliams medžiagų. Kadangi 
Jungtinių Valstybių valdžia ne
senai užgynė Amerikos ban
kams pardavinėti sovietijos pas
kolos bonus, tai Maskva nutarė, 
užsakymus reikalingiems daik
tams duoti Vokietijai.

Kokių imigrantų Ame
rikonai nori ir kokių 

nenori

Žemės drebėjimas Fili
pinų salose

MANILA, Filipinai, vas. 6. — 
Davao provincijoje, Mindanao 
saloje, šiandie įvyko smarkus 
žemės drebėjimas, traukęsis dvi 
minules. Ar buvo padaryta 
pragaišties, pranešimai nemini.

Davao provincija turi apie 
120,000 gyventojų, daugiausiai 
čiabuvių morų. Kraštas yra la
bai kalnuotas.

NEW YORKAS, vas. 6. — 
Kalbėdamas čia imigracijos
klausimu, Darbo Sekretorius 
James J. Davis pareiškė, kad 
Jungtinės Valstybės turinčios 
žiūrėti, kad butų įsileidžiami tik 
šviesių ir kultūringų tautų 
žmonės, o ne atsilikusių kraštų 
analfabetai ir pigus darbinin
kai.

N. Y. Jaunų socialis
tų konvencija

Socialistų partijos sekretorius 
pataria socialistams nieko 
bendra neturėti su komunis
tais

NEW YORKAS, vas. 6. — 
Praeitą šeštadienį Round School 
rūmuose prasidėjo aštunta me
tinė New Yorko Young People’s 
Sccialist Lygos konvencija, 
skaitmeningai delegacijai daly
vaujant.

Socialistų partijos vykdomojo 
komiteto sekretorius, August 
Claessens, sveikinamojoj kalboj 
įspėjo jaunuosius socialistus 
vengti komunistų ir nieko ben
dra su jais neturėti. Komunis
tų, pasak jo, Jungtinėse Vals
tybėse beveik nėra, išskiriant 
tik kai kuriuos didžiulius mies
tus. Kaip politine partija Ame
rikoje jie esą žlugę. Visa, ką jie 
begalį, tai tik keikti ir* tyčiotis 
iš visa, kas socialistams bran
gu ir ko iie, kaip idealo, siekia, 
o todėl bet kuris bendradarbia
vimas su komunistais visiškai 
nėra galimas.

Valdytos pranešimu, N. Y. 
Jaunųjų Socialistų Lyga šiandie 
turi 800 narių, tai yra visu 
šimtu daugiau nei praeitais me
tais. Planuojamą leisti mėnesi
nis Lygos laikraštis.

Konvencijai bus pasiūlyta vi
sa eile rezoliucijų, jų tarpe re
zoliucija prieš J. V. intervenci
ją Nikaraguoj, prieš kareivybės 
lavinimą mokyklose ir kolegijo
se ir vaikų skautų organizaci
jose, prieš tikybos dėstymą val
stybės mokyklose ir prieš vai
ku darbo. 
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BANDITAI PAŠLAVĖ $225,000
BANKO PINIGŲ

Korėjoje areštuota 33 
komunistai

TOKIO, Japonija, vas. 6. — 
Iš Seulo, Korėjos sostines, pra
neša, kad policija ten suėmus 
trisdešimt tris komunistus, jų 
tarpe keletą moterų. Suimta esą 
taipjau daug komunistinės li
teratūros.

Didelės sniego audros 
Pietų Rusijoje

MASKVA, vas. 6. — Per pa
staras tris dienas pietų Rusijoj 
siautė didelės pūgos, privertu- 
sios daugybę sniego. Daug 
traukinių nuklimpę pušniuose ir 
pasažieriams gresia badas.

18 Meksikos maištinin
kų krito kautynėse

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 6.
Pranešimai iš Jrapuato, Gua- 

najuato valstijoj, sako, kad 
maištininkų būrys puolė Sala- 
mancos miestą. Puolikai betgi 
buvo federalinės kariuomenės 
ir vietos policijos jėgų atmuš
ti. Kautynėse aštuoniolika 
maištininkų nukauta ir daug su
žeista. Sužeistas buvo ir ka
riuomenės dalies vadas, pulk. 
.Kieman Vasquez.

Policija saugos mokyk
la nuo galvažudy 

streiklaužių
PITTSBURGH, Pa., vas. (>.— 

Broughton miestelio mokykla, 
kuri prieš keletą dienų buvo už
daryta dėl to, kad anglies ka
syklų kompanijos pasamdyti 
galvažudos streiklaužiai šaudė į 
mokyklą, šiandie vėl tapo ati
daryta ir ties mokyklos trobe
siu pastatyta policijos sargyba.

WASHINGTON COURT
HOUSE, Ohio, vas. 6. — Keturi 
ginkluoti banditai šiandie api- 
pėlšė vietos Peoples and Dro- 
vers banką. Jie paspruko su 
$225,000, kurių apie $23,000 
buvo gyvais pinigais, o visa ki
ta parduodamais vertybių po
pieriais.

NUSIŽUDĖ SUSIKRIMTĘS' 
DTL DVIEJŲ SUNŲ MIRTIES

DAVENPORT, Iowa, vas. 6. 
— Susikrimtęs dėl netekimo a- 
biejų savo sūnų, kurie buvo 
užmušti automobilių kolizijoje, 
Frank Keller, 56 metų am- 
siaus, nusižudė, persipiovęs 
gerklę.

$1,100,000 VAIKŲ SVEIKU
MUI AUKLĖTI

NEW YORKAS, vas. 6. — 
Mrs. Stephen V. Harkness įs
teigtas 1918 metais $10,000,000 
Commonwealth Fondas praei
tais 1927 metais išleido fizinės 
ir dvasinės vaikų sveikatos ge
rinimui $1,100,000.

(Pacific orui Atlantic Photo]

Dorothy Donnely, 48 m., žy
mi aktorė ir dramaturge, pasi
mirusi New Yorke sausio 4 d. 
Ji tarp kitko pritaikė scenai po
puliarius veikalus “Blossom 
Time” ir “The Student Prince”

Persija nebeduoda 
pasų į Iraką -

TEHERANAS, Persija, vas. 
6. — Persų valdžia instruktavo 
užsienio reikalų departamentą 
neduoti pasų Į Traką, dagi tiems, 
kurie per Iraką norėtų keliauti 

įEgiptą. lai parodo, kad san
tykiai tarp Persijos ir Irako 
darosi labai įtempti.

Amsterdamo Biuras 
sveikina Estus

Del Estų profesinių sąjungą įs
tojimo į Tarptautinį Profesi
niu Sąjungų Susivienijimą

■ ■■■■■■■■ *4

Tarptautinis Profesinių Są
jungų Susivienijimas (Amster
damo Internacionalas) sveikina 
Estijos profesines sąjungas 
(unijas) dėl jų nutarimo Įstoti 
į profesinių sąjungų internacio
nalą. Amsterdamo Biuras savo 
pranešime dėl to sako:

“Nors Estija yra nedidelė 
valstybė, tasai nutarimas daug 
padės prie situacijos stabiliza
vimo Pabaltijo ir Skandinavijos 
kraštuose. Estijos nutarimas iš
lygins kelią eiti prie sukūrimo 
tam tikro Pabaltijo kraštų na
cionalinių centrų komiteto, o 
tatai galų gale prives prie įs
teigimo Skandinavų Komiteto, 
kurį Tarptautinis Profesinių 
Sąjungų Susivienijimas buvo 
dar 1926 metais proponavęs 
Skandinavijos-Baltijos konfe
rencijoje.”

Estijos profesines sąjungos 
laikė savo suvažiavimą praeitą 
sausio mėnesį ir suvažiavimas 
nutarė Įstoti j Amsterdamo In
ternacionalą 77 balsais prieš 27.

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

Gali būt sniego su lietum; 
nedidelė temperatūros atmaina; 
stiprus rytų krypties vėjas.'

Vakar temperatūros buvo 
tarp 28° ir 38° F.

šiandie saule teka 6:58, lei
džiasi 5:11. Mėnuo teka* 6:57 
vakaro.

..... ......

Meksika pradėjo vėl 
kampaniją prieš 
maištininkų bandas
Kampanijai vadovauja karo 

ministeris; lojaliems gyven
tojams Įsakyta koncentruotis 
miestuose

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
6. — Del atsinaujinusių kata
likiškų klerikalų maištų Jalisco 
Michoacano ir Colimos valstijo
se, valdžia buvo priversta vėl 
imtis stiprių priemonių prieš 
maištininkus ir maištų kursty
tojus. Karo sekretorius gen. 
Amaro, kurs patsai vadovauja 
operacijoms prieš maištininkų 
bandas, neramumų paliestose 
srityse Įsakė lojaliems pilie
čiams susikoncentruoti dides
niuose miestuose, idant federa
linė kariuomenė galėtų be jo
kio pardono išnaikinti ten besi
bastančius banditiškų maišti
ninkų gaujas. Kariuomenės da
lių vadams duotas tečiau įsaky
mas suteikti pilnos apsaugos 
tiems maištininkams, kurie sa
vu noru pasiduos vyriausybei.

Rusų carininkams leis
ta dar metus pasi

likti Turkijoje
ANGOBA, Turkija, vas. 6.— 

'Pautų Sąjungai padarius inter
vencijos, Turkijos valdžia suti
ko leisti rusų monarchistams, 
pabėgusiems po bolševikų revo
liucijos į Turkiją, pasilikti kraš
te dar vienus metus. Laikas 
ligi kurio jiems pirmiau buvo 
leista pasilikti Turkų žemėje, 
baigėsi kaip šiandie.

Klaipėdos išvadavimo 
iškilmės

KLAIPĖDA, sausio 17, (Lžj.
Klaipėdos išvadavimo ir pri

sijungimo prie Lietuvos 5 me
tų sukaktuvės buvo paminėtos 
labai iškilmingai.

Minios žmonių su Guberna
torium, Direktorijos pirminin
ku ir vietos bei centro valdžios 
įstaigų atstovais priešaky susi
rinko prie 
mo kovose 
pamaldos,
kų. čia sugrota gedulo maršas, 
sugiedotas šaulių himnas, 
sakyta visa eilė prakalbų.

Po to įvyko iškilmingi 
tųs, kuriuose dalyvavo apie
žmonių. Kalbose prisiminta iš
sivadavimo kovos.

Klaipėdiškiai išreiškė pagei
davimą, kad Did. Lietuva dau
giau Klaipėdos kraštui skirtų 
dėmesio. ’ .

Vakare miesto teatre bifvo 
didelis koncertas.

žuvusių išsivadavi- 
kapo, kur atlaikyta 
padėta daug vaini-

pa-

pie- 
100

DEL MEILĖS NUŠOVĖ MER
GAITĘ, JOS TĖVĄ IR 

PAS GALĄ PASIDARĖ

SLEEPY EYE, Minn., vas. 6.— 
Del to, kad Lilliana Allen’aitę, 
13 metų mergaitė, atmetė jo 
piršlybas, James Jensen, 33 me
tų amžiaus, nuėjęs pas ją j na
mus nušovė ją ir jos tėvą, pas
kui parėjęs namo, pats nusišo
vė.

Latvių socialistų va 
dai pasmerkti mir

ties bausmei
Juos pasmerkė komunistų “tri

bunolas”, kurio dokumentai 
buvo policijos suimti

Senatorius pasibai
sėjęs padėtim ang
lies kasyklų srityse

RYGA, Latvija, vas.

Šen. VVheeler žada 
kad senatas ūmai 
streiko situacijos 
nijoj tardymų

reikalauti, 
padarytų 

Pennsylva-

kuris

Latvių policija, padarius kratą 
komunistų centro įstaigoj, su
ėmė daug dokumentų. Iš tų do
kumentų paaiškėjo, kad latvių 
komunistai turėjo savą slaptą 
“revoliucinį tribunolą”,
teisė “kontrrevoliucininkus”, 
būtent Latvijos socialdemokra
tų vadus, jų tarpe ir Feliksą 
Cielens’ą, buvusį nesenai pasi
traukusioje socialistinėj val
džioj užsienio reikalų ministe- 
rj. Policijos suimtame kaltina
majame akte sakoma, kad tie 
socialistų vadai esą Latvijos 
darbininkų reikalų pardavikai, 
nes jie kovoja revoliucinį pro
letariatą; jie leidę Laivių sei
mui priimti senąjį Rusijos kri
minalinių įstatymų kodą, kurs 
esąs pavojingas revoliuciniams 
darbininkams; jie nieko neda
rę 1926 metais per visuotinį 
streiką Anglijoje, nerinkę pini
gų streikininkams, neparalizavę 
Lenkijos anglies tranzito į Lat
viją ir nitjko nedarę prieš
streiklaužius, dirbusius Angli
jos laivams.

Del visa to tasai “revoliucinis 
komunistų tribunolas” Latvijos 
socialdemokratų vadus pasmer
kė mirties bausmei,, kuri turės 
būt įvykdyta “tinkamai progai 
pasitaikius.”

PITTSBURGH, Pa., vas. 6.
Mentalios senatorius Burton K. 
Wheeler, tardomosios senato 
Remisijos narys, kurs pastaro
mis dienomis važinėjo po vaka
rinę Pennsylvaniją tyrinėda
mas padėtį anglies kasyklų sri
tyse, šiandie išvyko i Washing- 
toną. Prieš išvažiavimą jis 
pasakė, kad grįžęs į Washingto- 
nų jis reikalausiąs, idant sena
tas tuojau apsvarstytų ir pri
imtų sneatoriaus Johnsono jau 
pasiūlytą rezoliuciją, kad kon
gresas urnai padarytų tardymų 
anglies kasyklų streiko minkš
tosios anglies laukuose. Senato
rius Burton sako, kad kadan
gi čia esą skaudžiai paliestos 
žmonių teisės, senatas turįs 
atidėti šalin kitus reikalus ir 
pasižiūrėti, kas dedasi Pennsyl- 
vanios kasyklų karo lauke. • *
“Tag Day” streikuojantiems 

angliakasiams šelpti
NEW YORKAS, vas. 6. — 

Įvairios moterų organizacijos 
bendroj konferencijoj. kurioj 
dalyvavo 200 delegačių, nutarė 
suruošti “Tag Day” (pinigų rin
kimą gatvėse) Pennsylvanijos, 
Ohia ir Colorados streikuojan
tiems angliakasiams šelpti.

Melagingi skelbimai į Lenkija užgina gerti
privertė tris Miami 

bankus užsidaryti
per 10 rinkimų j sei

mą dienų

MIAMI, Fla., vas. 6. — Del 
depozitorių puolimo urmu atsi
imti savo įdėlių, trys Miami 
bankai šiandie nebeatsidarė. .Jie 
yra: Southern Bank and Trust 
Co., Citizens Bank ir Bank of 
Allapattah. Visi jie dabar yra 
valstybės kontrolierių rankose. 
Bankai yra gerame stovy ir 
bankrotas jiems negresia, bet 
jie buvo priveisti užsidaryti, ne
galėdami urnai visiems depozi- 
toriams grąžinti pinigų. Ban
kams' padėti, federalinio rezer- 
vos banko skyrius Jacksonvil- 
lėje siunčia aeroplanais ir 
traukiniu 7 milionus dolerių.

Žmonės urmu puolė savo pi
nigų atsiimti iš bankų po to, 
kai kaž-kas paskleidė anony- 
mius lapelius, skelbiančius, buk 
tie bankai bankrotuoją.

VABŠAVA, vas. (j. Vy- 
i iausybė išleido dekretų, kuriuo 
nuo kovo 2 iki 11 dienos visoj 
Lenkijoj paskelbiama visiška 
“prohibicija”, tai yra užginama 
pardavinėti visokį svaigieji gė
limai. Tarp kovo 4 ir 10 Lenki
joj Įvyks rinkimai i seimų ir 
senatų, tat per tą laiką, dvi die
nas prieš rinkimus iki po rinki
mų Lenkijos piliečiai turės būti 
blaivi.

iTIJDENTAS IR JO TĖVAS 
'^-TRAUKINIO UŽMUŠTI

Socialistas Bergrer siu
lo legalizuot 4 n uos. 

alų

HAMMOND, Ind/yąg. 6. — 
Netoli nuo\East Chicago trau
kiniui užgavus automobilį buvo 
užmušti Mason Kraus iš In
diana Harbor ir jo sūnūs Ha- 
rold, Purdue Universiteto stu
dentas, 
asmuo 
stas ir 
goninę.

Trečias su jais važiavęs 
buvo pavojingai sužei- 
nugabentas į Gary li-

WASHIN(rTONAS, vas. 6. — 
Wisconsino kongresmanas Vio- 
tor L. Berger, socialistas, šian
die Įnešė bilių, kuriuo turėtų 
būt legalizuotas gaminimas ir 
pardavinėjimas alaus, turinčio 
4 nuoš., ir vyno, turinčio 
nuoš. alkoholio.

Ledo lytis nusinešė 
ežerą 10 žvejų

12

BUFFALO, N. Y., vas. 6. — 
Atitrukus didelė ledo lytis nu
sinešė į Erie ežerą dešimt žve- 

Lakunas Lindbergh jų, žvejojusių Kanados pusėje, 
čia iš Santo Bandymai surasti juos iki šiol 

nepavyko.

Lindbergh atlėkė į Haiti.

PORT-AU-PRINCE, Haiti, 
vas. 6. 
šiandie atskrido 
Domingo.

“Naujienų” Kon- 
į 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- 
džiausias dovanas.



2 NAUJIENOS, Chicago, UI.

N jjienu Kontestas Įradui program FOR NAUJIENOS 
READERS

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius
SM—B—__________

Kontesto Nutneratorius: 
Antanas Ripkėvičius.
Kontesto Vigilijus: 
Marė Kemešiene.

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

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

CIIICAGO STAT1ONS TODAY

DIENOS
Honoratų Komisija

K. Kliau- 
St., Chi- 

komisijos 
raštiška

UŽRAŠAI
Kaip yra sakyta, skundas tu

ri būti įteiktas honoratų komi
sijos pirmininkui, Dr. 
gai, 1821 So. Halsted 
cago, III. Honoratų 
pirmininkas, gavęs
skundą iš kontestanto, kviečia 
kitus du komisijos nariu pasi
tarimui skundo tyrime ay- 
kiu dalyvauja ir kontesto vedė
jas. Honoratų komisija savo 
nustatyta tvarka išklausiusi 
skundėją ir apskųstąjį daro 
galutiną sprendimą abiem pu
sėm. Honoratų komisija spręs
dama bile kurį skundą remiasi 
kontesto esamomis išdirbtomis 
taisyklėmis.

Dr. K. Kliauga
Honoratų komisijos pirm.
Šiame “Naujienų” konteste, 

sulig esamų “Naujienų” Kon
testo Taisyklių skirsnio XVII, 
yra honoratų komisija. Hono
ratų komisijos sąstatas: Dr. K. 
Kliauga, p-ia O. Biežienė ir J. 
Degutis. į šitą honoratų komi
siją įeina tyrios reputacijos vi
suomenės darbuotojai, turį pla
čią pažintį ir pasitikėjimą lie- 
tuvuose. Pertat “Naujenų” kon
testantai bile kuriuo kontesto 
reikalo sprendime, jeigu reika
las butų, gaus nuoširdų ir tei
singą jų reikalo išsprendimą.

Šis bei tas
Rašo Kontestantas Juozas

Reiškia kontestas jau eina; 
mano švogeris Antanas Visba- 
ras vėl kontestantu. Jis vakar 
buvo pas mane pasigirti, kad 
buk pagavęs žuvį su $1000. Sa
kosi laikąs rankovėje. Antanai, 
“good”, kad tavo rankovėje 
tūkstantinė, o ne akmuo. Bet 
apsaugok tave viešpatie, jeigu 
tu nepadarysi nors tiek biznio, 
kiek kad padarei pereitame 
“Naujienų” konteste, tai dau
giau nebūk mano švogeriu 
buoj imk divorsą — tuo budu 
mane išgelbės! iš negarbės ža
bangų. G O «

Smagu, kad senas mano prie- 
telis p. A. Deltuva iš Rockfor- 
do irgi konteste. Jis čia turi 
plačią dirvą ir gerą progą pa
dirbėti. Jo geras vardas ir pla
ti pažintis jo darbui pagelbės. 
Gero pasisekimo tau, broli Del
tuva.

O O 0
Waukeganietis p. Mitchell vėl 

kontesto “look out” tu broli 
— praeitame kontesto tu ma
ne supliekei, bet šiame kontes
te aš tau kaili išdirbsiu. Jeigu 
netiki, einam i “betą” — “come 
on”!

P-ia Ona Biežienė
narė.Honoratų komisijos

Honoratų komisija 
aukščiausias teismas 
reikaluose. Kilus bile

tai 
kontesto i 

nesusi
pratimui kontestantuose, jeigu
kontestantai bei kontestantas 
nėra patenkinti kontesto vedė
jo esamo skundo išsprendimu, 
kontestanto vedėjas tikresniam i 

susiginči- 
honoratų 
komisijos 
nepamai-

reikalo išsprendimui 
jusiu pusių paveda 
komisijai. Honoratų 
sprendimas skaitosi
nomu — yra galutinas. Taipgi 
jeigu kontesto vedėjas netiks
liai skirstytų balsus kontestan- 
tams arba laimėtas dovanas ne
teisingai išlygintų kontestantui, 
kontestantas turi teisę kreiptis 
į honoratų komisijos pirminin
ką — raštiškai, kad honoratų 
komisija, ištyrusi skundo tei
singumą. duotų savo nuospren
dį.

O £ Ct
Sakoma, jeigu žmogus nors 

sykį didelį darbą nuveikia, tai 
jis tuomet “burned out” — iš
dega. Bijau, kad tas pats bie- 
sas neatsitiktų ir su musų kon
testantu p. Lukoševičiumi. Jis 
praeitame konteste Paige lai
mėjo, bet šiame konteste var
giai ir “euff links” begaus. Ku- 
dinskas tikrina, kad p. Lukoše
vičius šiame “Naujienų” kon
teste yra “good for nothing”.O

• Abiejuose 
testuose Cicero 
laimėjo pirmą < 
kad šiame 
tos garbės 
budėkite.

a o
Naujienų” kon-

- kontestantai 
dovanų, bijau, 

kontesto gali Cicero 
netekti. Ciccrięčiai,

Man juokinga, kad šiame 
“Naujienų” konteste Millerių 

i Povilas ir Ambrazevičių Alek- 
sukas dirbs atskirai. Nors juo
du abu garsus žmonės, nes vie
nas jų apdraudas pardavinėja, 
o kitas “Aušroj” manežeriauja, 
bet aš pasirodydamas prieš lie
tuvišką pasaulį dar garsesniu 
— juos abu “Challanginu” šia- 

konteste. Jeigu 
nupirksiu

mc “Naujienų 
aš pralaimėsiu — 
abiem po naują vatinę kepurę. 
Reiškia aš vienas sutinku tiek 
biznio padaryti, kiek kad pa
darys abu Milleris ir Ambra
zevičius.

Jonas Degutis 
Honoratų komisijos narys

erelto piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegrąmų

TL’ESDAY 
620k—WCFL—484m.

10 a. m.—Municipal program 
12—Organ concert; tariu talk
I— Ręst hour program
5— Organ concert
6— Ne\vs; musie; talks
7— Musical; health talk; news
8— 11—Popular program; songs;

c liest ra
II- —Dance program

720 k— VVG N - W LI B—416m.
9 a. m.—News digest
10— Home management; shut-in 

program
11— Organ; rcading; timc signals
12— Children’s story perimi; con
cert
2:30—Beeitai; vvoman’s club; or

chestra.
4— Songs: pianist; orchestra
5— Organ; navy talk; orchestra;

timc signals
6— Markets; l’unch and .Indy; 

ųuartet
7— New York program; ensemblc
8— New York orchestra and en- 

semble
9— Bridgc lesson; barytone
10— Feature; Sani ‘n’ llenry; musie 

£>cx
11— llomllums; dance program; 

songs
770k—WBBM-WJBT—389m. 

1—Dance program; pianist
5— Organ concert
6— Orchestra; tenor; ensemblc
7— Musical coincdy liits; orchest 

organ
8— —Pianist; malė ųuartet
9— Orchestra; organ
10— 12—Dance program; piasist;

songs
980k—WHT—306m.

10 a. m.—VVoman’s hour program; 
musie

12— Organ; fanu nevvs; markets; 
Nveatlier

1—String trio; pianist; sports 
6—Sports; organ program 
8:30—\Veather; pianist; songs;

ųuartet
11— Your Hour league

1040—WB(’N—288m.
11 a. m.—Home Service
12— Concert; vorai seleetions; 

pianist
1— Classiiutl; organ and artists
2— Popular program; orchestra;

songs
5— Clilssical; organ and artists
6— 'Dinner musie; orchestra and 

organ
7 Popular hour; orchestra; vocall 
8—Classical; voeal; violinist; 

songs; pianist
9:30—Orchestra; ųuartet; fealurc 

songs

Lietuvis Koniraktorius
Suvedam tvieaae -p 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus • - 
mainom naujas lian»- 
pas j senas; duodame 
unt lengvo I Įmoki ji- 
<no.

Metropolitan Electric 
Shop

2213 W. 22nd Street / 
Pteone Cinai 2691

or-

ra;

UŽTIKRINA SAUGUMU 
“BAYER ASPIRIN”

IliOk—WJAZ—263m.
7—Orchestra; voeal seleetions
9—Studio program; dance orchestra 

1210k—W EDC—242m.
(i—Reųuest program; songs
7:30—String trio
9:30—Studio program
11— Roųuest program

1290—WSBC—232
7- 5—Dance concert program
8- 11 Popular program
12— Orchestra; songs

1290—WJKS—232m.
7-9—Popular program; orchestra
11—Studio program; orchestra 

1390—VVEHS—216m.
5:15—Cliildren’s program; concert; 

news
6:80—Dinner concert;
8:30 Popular program
11- -Popular program; 

ists
STATIONS OUTSIDE

Evening Programa
(940), Lincoln—Program 

( 1020), 1 iouston—(x>nccrt 
(780), -- -

(6(W,

9:30—KYVV (570), Chicago-^V- 
mand Girls

Thurgduy, February 9, 1928
215.8 M New York City — WEVD 

— 1220 KC
1:00—Jennie Muhlschkgol, soprano 
1:20- Lydia Mason, piano 
1:10- Roland \Vcbcr, rcading;Gocthe
2:00—Mis. L. G. Haas, Gerinau 

Dramatlc soprano
2:20—Normai) Allen, baritone;

Gennan songs*
10 Anne Lee, piano 
300Jennie VVallach, lyric soprano 
20—Professor Pauline Taylor, 
French literature

■10—Tristan Wolf, tenor
4:00—Adolph Otterstein, violinist 

and lecturer
4:20—Mina 

soprano
4:40— Bosą
5:00—Hints
9:00—4)ebs
9:15—S. A.

Labor

9

3

Schakman, dramatlc

Kovai*, contralto 
from Su/.anne 
Opera Company
De Witt, Literature of

ballad timc.

studio art-
CHICAGO

8 KFAB 
«—kpi«: s—i<r n.s 

c tiest ra
Hot Springs—Or-

Fort Worth —

r Perdidelis ir 
Skaudus

jOl ŠLAPINAMOS 
■A Senyvu žmonių 
■1 l’idenjTvinimas 
BM.1 SU

U SANTALMIDY 

Kr Parduodamos 
Z Visose 
L Vaistynėse

Quartet
8—WEAF (610),

velties
8—WJZ (660), New York—Conti- 

nentals
8—WLW (700), Cincinnati—Enter- 

tnijiers
«_WSOE (1110),

Classic liour
(920), 

box
8:30—KO A 

(ipestion

New York—No-

Milwaukee

Denver—Farm 
ųuestion hox

H:30—WJZ (660), New York—Tor
rid Totą

8:30—WHO (560), Dės Moincs — 
Prograni

8:30—WTM.I 1020), Mikvaukee — 
Entertainers

9—CNBA (930), Moncton—Concert 
9—KFI (640). Los Angeles—Quartet 
9—KMBC

Concert
9—KTU S

Quartet
9—AVA D C

(1110), Kan.sas City —

(780), Hot Springs —

(1260), Akron—Band
9—\V.IB (680), Dctroit—Red Apple 

club
9—-WLW (700), Cincinnati

Feature

■...............-...................................................   I'"’- 11

9:30—DebM String Quartet
9:45—Fellowship of Reconciliatlon
10:00—Debs Opera Company Quar- 

tct
10:15—Notės on the Pan American 

Conference
10:30—Debs Opera Company Quar- 

tct
10:45—Debs String Quartet
11:00—Robert .1. Urann, populiu* 

baritone
11:15—Dance Orchestra
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v ATYDAI
Pianų tyČeriai, mokiniai ir tė
vai, kurie nori vaikus p r ai a - 
vinti muzikoje, tokia proga ne- 
visados pasitaiko. Del stokos 
vietos turi būti parduota už že
miausią kainą. Kožnam apsi
moka pamatyti šiuos bargenus:

NAUJAS
EELEKTRINIS

Atwater

A-C SETAS
$15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

už $15.
Tikras A-C darbas, ne užvadas 

iš bėdos, padaroma iš jūsų bate
rijų typo seto, vartojant stiprius 
ARCTURUS A-C TUBUS.

Atsineškit ši skelbimą su 
vim, jis vertas 50c. už tuną.

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. Wells St.
Harrison 8233

sa-

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Does not affect 
the Heart

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

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 virš dvi- 
dešinptis penkių metų i^uo 

Slogų 
Neuritis 
Dantų gėlimo 
Neuralgia

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

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

Lengvais išmokėjimais taip 
pigiai, tik $3 į savaitę.

Dykai demonstravimas 
jūsų namuose

MODEL37«qq 
uiithout tubea *00

VITAK ELSNIC CO

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. 87883, 
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
4639 So. Ashland Avė.

Yards 2470-2171

RADIO

Orlophonic 
$125.00, už 
Ortophonic, 
$150.00, už

tūbų vienu kont-
$87.00

No. 30795, 
......... $69.00

No. 23537, 
......... $82.00 

3 springsų 
............. $29.00

$62.00
Radiola 35, Phono- 
Radio krūvoje už $98.00

Phonografas, 4 
išgrajina 10 rekor- 
užsukimu už .... $39.00

Victrola,
vertės

. Victrola
vertės

Columbia Grafonola,
motoras už ..........

Victor vertės $200, už
Erunsvvick 

grafas ir
Brunswick

springsų, 
dų vienu

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

Geneva Radio ir Phonagrafas $91.00

Radiola 25, 6
rolių, neerikia nei dratų, ver
tės $250.00, už ................... r

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

Atwater Kent 20, 5 tūbų už $29.00 
Atwater Kent, 6 tūbų, su elekt

ra, vertės $150.00, už ....... $79.00
Atwater Kent Model 35, su vis

kuo, už ..............................
Crosley, 6 tūbų, už ..... .........
Crosley, 6 tūbų elektrinis už 
Freshman, 5 tūbų už ...........
\fohawk, 5 t ubų už ...............
Mohavvk 6 lubų už ...............
Spartai! 6 tūbų už ...............
Hovvard 6 tūbų už ...............

$40.00 
$42.00 
$85.00 
$19.00
,$23.00 
$32.00 
$90.00 
$90.00

Columbia. Victor, Brunswick
Rekordai seni numeriai po .... 19c 

Rollės dėl Grojiklių pianų po 19c 
Radio Tūbos naujos po ........... 85c
B. Baterijos 45 volt. po ....... $1.45

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

Tol. Boulevard 4705

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Motey 
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

Petternų Skyrius
/
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Į KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa

Fannie Hurst apie angliakasių

vynuogės išspaudžiama syvus, 
taip anglių baronai stengiasi iš
spausti paskutinius gyvybės 
syvus iš angliakasių. Bet, sako

yra proga visiems, kurie yra 
nemokėję savo duoklių kad ir 
|M‘r dvejetą metų, vėl likti pil
nais nariais.

•"I'itsi tiri tarimas iv puroclo vi- 

są kliubo silpnumą ir jame 
esančią betvarkę, kad dėl to
kios mažos mokos lies - 5c į 
mėnesi, priseina laužyti konsti-

bėsi agituoti prenumeruot “Lai
svę”, “Vilnį” ir “Daily Worker”. 
Nors garsiai, šukavo, bet katu/ 
čių niekas neplojo, net jo vien- 
minčiai i icd ryso.

Petraukoje buvo renkamos 
aukos. Aukų surinkta $13 sU 
centais. Aukavo daugiausia nau
ji “Vilnies” parapijonys, o Ne

turėdami nė vandens, nes kom
panijos vandenį dėl streikierių 
u žda rėi ii r !t 11 r i iškalto m u i ii r geri 
mui naudoti lietaus vandenį nuo 
.•-stoi4ų, ar toli oi Ii pasisomti van
denio į upę.

Fannie Hurst apleidus Vesta- 
burg kasyklą No. 5, buvo dar 
sus lojusi tos pačios, Vesta Coal

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

T®1. Kedzl* ROO2

3514-16 Roosefelt Rd. 
arti St. Louls Avė. 

CHICAGO. ILL.

streiko padėti

Pitts-
Fan-

vyko į gyvųjų pragarą 
burghą, garsi žurnalistė 
nie Hurst, ant vietos ištirti 
streikuojančių angliakasių pa

Atvykus Į Pittsburghą ji tuoj 
išvyko i streiko zoną vakarinėj 
Pennsylvanijos daly, kur vie
tomis angliakasiai streikuoja 
jau trečias metas 
Coal Co. kasyklos 
mėnesių — nuo 
pereitų metų, 
streiko zonoje 
tus iš stubų 
sėt rosi 
kasius 
skurdi
apsilankymu vien p 
rius. Ji .aplankė 
streiklaužių kempes,

demokratijai, 
ir šalies gerbu-

angliakasiai su

*), o kitur 10 
balandžio! d.

aplankė išmėty- 
ir gyvenančius 

streikuojančius anglia- 
matė jų neapsakomą 
Bet ji nepasitenkino

taipjau ir 
buvo nu- 

kad pama
tyti kaip angliakasiai dirba ii 
sužinoti taipjau ir streiklaužių 
padėtį. Ji tyrinėjo irgi netik 
streikierių nusistatymą, bet 
taipjau ir kasyklų savininkų 
nusistatymą, kuris visą šią di-

Fannie Hurst, jei kasyklų sa
vininkams ir pasisektų paklup- 
dyti angliakasius, jie nieko tuo 
nelaimės, nes tai neišriš anglių 
industrijos problemos. Iš kitos 
pusės, angliakasių pralaimėji
mas šios didelės industrinės ko
vos reikštų visai Amerikai di- 
džiausį pavojų 
žmonių gerovei 
viui.

Jau dabar
baime laukia balandžio 1 d., ka
da gali prasidėti dideli lokau
tai visuose anglių laukuose. 
Fannie Hurst betgi sako, kad 
jei kasyklų operatoriams ir 
pasisektų priversti angliaka
sius gryšti į kasyklas pralaimė
jus streiką, tai ta “taika” tęs
tųsi tik keletą mėnesių, kol 
dirbininkai kiek atsigriebtų, o 
tada vėl išeitų milžiniškon ko
von, kurios išdavas sunku yra 
dabar numatyti. Todėl Fannie 
Hurst įspėja kapitalistus:

klupdyti. Jis amžinai neklupės. 
Jus galite jį tūlam laikui nuga
lėti, bet jeigu kapitalas yra 
toks gudrus, kokis jis turi bu

tu c i ją.
Toliaus skaitoma laišką nuo 

kokio tai prieš-fašistinio komi
teto, kuris kviečia kliubą į su
važiavimą, t. y. prieš-fašislinę 
konferenciją ir prašoma aukų. 
Žinoma, tuoj atsiranda gerašir
džiai ir nutaria paaukoti $5 iš 
kliubo iždo. Kitas duoda įneši
mą, kad siunčiant šią auką bu
tų parašytas ir tam tikras laiš
kas: ar tai nupirkti už tuos 
pinigus Smetonai virvę, ar kaip 
kitaip įvaryti išgąstį fašistams. 
Išrenkama komisiją tą laišką 
parašyti, su laiško sumanyto
ju priekyje.

šis kliubas tapo suorganizuo
tas 1925 m. Bet mažai jis tu
ri vertės, nes jis nesilaiko sa
vo tikslo, nes jis yra pasida- 

i vęs Maskvos davatkoms ir ei
na ten, kur jį Maskvos garbin
tojai veda. Rimtesni nariai tuoj 
kliubą apleido, kaip lik pama
tė, kad kliubas patapo bolše
vikų įnagiu. O vieni bolševi
kai irgi nepajėgia nieko rim
tesnio nuveikti.

moji, matyt, aptingo aukoti į 
kiaurą maišą. Taipjau buvo 
pardavinėjama literatūra. La
biausia siūlė “Darbininkų Ka
lendorių 1927 m.” Turbut bol
ševikai manė, kad šio miesto 
gyventojai nežino nė kokių me
tų kalendorių reikia vartoti!

Po prakalbų buvo duodami 
klausimai. Buvo paduotas ir to- 
kis klausimas: “Kokis yra fa
šistų programas ir delko prie 
jų kartais prisideda ir darbi
ninkai?” Zalpys pagyrė, kad 
tai esąs geras klausimas, bet 
į jį jokiu bildu neįstengė at
sakyti, nors pasakė ištisą pra
kalbą. Matyt, kad jis nėra skai
tęs fašistų programo ir „išviso 
In'veik nieko apie fašistus ne
žino. Betgi jis važinėja su pra
kalbomis, renka aukas ir sa
kosi kovojąs prieš fašistus! 
Kaip matyt, jam labiau rupi 
doleriai, negu fašistai.

— Liepa.

Vestaburg, Pa

kovą tarp darbo

žurnalistei Hurst nuvykus i 
Moon Run, Pittsburgh Coal Co. 

leido ir neleido jai ož
kom pan i jos žemės. Ją 
kompanijos įsakymu 
iron” policija. Ji tada 
į Vestaburg. kur Ves-

eiti ant 
sulaikė, 
“coal ir 
nuvyko 
ta Coal
leido tyrinėti kaip streikierių, 
taip ir streiklaužių padėtį, bet 
taipjau nusivedė į savo kasyk
lą parodyti kaip kasama yra 
anglis.

Sugryžusi iš streiko zonos, 
Fannie Hurst Pittsburgh dien
rašty “Sun Telegraph” visoj ei-

kad ir
nėra •

ir jie
išnaudo-

kad ir jie,

streik 
užvy-

lėj straipsnių plačiai aprašė 
įgytus įspūdžius, kaip gyvena 
ir baisiausia skursta iš stubų 
išmėtyti streikieriai, ant kiek
vieno žingsnio persekiojami 
“coal and iron” policijos ir vals
tijos kazokų, kurie paneigė 
streikierių konstitucines teises 
ir anglių baronų įsakymu visą 
streiko zoną pavertė žiauraus 
karo laiku. Ji sako, kad netik 
baisiausia skursta ir badauja, 
streikieriai baisiausia skursta ir 
badauja, bet 
laužiu padėtis 
(lėtina, kad
baisiausia kompanijų 
jami ir 
nors ir kasdie dirbdami, vistiek 
gyvena pusbadžiai, delei bai
saus anglių kompanijų jų iš
naudojimo.

Savo straipsniuose Fannie 
Hurst stengiasi padėtį nušvies
ti visapusiškai ir bešąliškai, 
stengdamosi įžvelgti ir vienos 
ir kitos kovojančių pusių nusi
statymą. Tečiaus ir žiūrėda
ma bešališkai, ji neranda patei
sinimo anglių magnatų nusista
tymui.

Angliakasiai, pasak jos, gy
vena kaip alkani šunys kaip tik 
ant tos žemės, kuri duoda mil
žiniškus turtus. Ne angliaka
siai iššaukė šį streiką, nes jie 
nereikalauja didesnių algų. 
Streiką iššaukė patys kasyklų 
savininkai, kurie sulaužė Jack- 
sonville sutartį. Pirmoji tai 
padarė Pittsburgh Coal Co., o 
ją pasekė 
nijos. Ji 
savininkai 
padėtyje.
daug problemų: 
jo;

ki tos anglių kompa- 
sako, kad kasyklų 
yra ląbai keblioja 
Prieš juos stovi 

transportaci-
kompeticijos, tarpvalstij i- 
prekybos, over-produkcijos 

ir k., kurios juos pačius spau
džia, mažina jų pelnus ir stu
mia pačią anglių gamybą į 
chaosą. Bet kasyklų savinin
kai užmerkia akis prieš visus 
šiuos klausimus ir stengiasi pa
didinti savo nuolatos mažėjan
čius pelnus dar labiau prispau
džiant angliakasius. Kaip iš

turi suprasti, kad darbas yra 
stipriausias elementas .draugi- 

pilvas ir 
lai- 
Ji e

joje. Nors tuščias 
gali angliakasius priversti 
kinai pasiduoti, bet vistiek 
yra stipresni, negu jus.”

Jos rašiniai visgi sukėlė 
delio triukšmo gyvųjų pragare, 
durnais surukusiame Pittsburg- 
he, kur jos taip neapkenčia 
plieno ir geležies trustas, ku
ris šioje kovoje gal vyraujan
čią rolę lošia. Jos rašiniai su
judino net ir VVashingtoną, nes 
kongresas vėl prabylu apie ang
liakasių streiką.

Fannie Hurst apleido Pitts
burghą sausio 27 d.

—Pasaulio Vergas.

Sausio 23 <1., Liberty Hali, 
buvo prakalbos, surengtos ko
kio tai prieš-fašistinio komite
to. Kalbėjo žinomas Zalpys iš 
Chicagos. Žmonių į prakalbas 
atsilankė apie 10, iš kurių iš
skyrus kelis nepartinius, visi 
kiti buvo bolševikai ir jų šim
pa! izatoria i.

□jas sakėsi kalbėsiąs 
temoju*: apie fašistus 
literatūrą. Pirmiausia 
apie fašistus. Pamine- 
fašistai pirmiausia at

sirado Italijoje, tuoj nudardė
jo į Rusiją ir Vokietiją, “aiš
kinti” kaip ten įvyko revoliu
cijos, delko liko nuversti val
donai ir delko kilo karas. Tuoj 
po to puolė Grigaitį, kam buk

Fannie Hurst apsilankymas 
Vesta kasyklose

Co., kasyklos No. 6, kur tos 
kompanijos vice prezidentas Jo- 
seph Ed,war<ls nusivedė žurna
listę į kasyklas pamatyti kaip 
angliakasiai žemės gilumoje ka
sa anglį, žurnalistė kasykloje 
kalbėjosi su streiklaužiais, pa
matė jų darbo ir gyvenimo są
lygas.

Sugryžus į Pittsburghą visi 
laikraščiai plačiai ėmė apie ją 
rašyti, o ji pati visoje eilėje 
straipsniiį aprašė savo įspūd
žius iš apsilankymo streiko zo
noje dienraštyje “Sun Tele- 
graph”. Ji su užuojauta apra
šė vargingą streikierių padėtį 
ir kartu pasmerkė anglių ba
ronus, kurie paminė Amerikos 
konstitucinę laisvę ir streiko 
lauką pavertė į tikrą karo lau
ką, pastatę prieš ramius ir be
ginklius streikierius gaujas nuo 
galvos iki kojų ginkluotos 
“coal and iron” policijos ir val
stijos kazokų, kurie, anglių ba
ronų įsakymu, nuožmiausia per
sekioja kovojančius už savo uni
jos gyvybę angliakasius.

— Pasaulio Vergas.

PINIGAI
DEL NAMĮJ SAVININKU

Pirkimui — Budavojimui — Taisymui — 
Finansavimui — Mokėjimui Taksų

HUMB0LDT STATE BANKS
2722 North Avė. ir 3234 North Avė.

Bankinės valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
SUKATOMIS nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

UTARNINKO VAKARAIS nuo 7 iki 9

Kliuhj

Zeigler, III
susi rink imas. — Zalpio 

prakalbos

rei- 
rei-

Sausio 22 d. įvyko A. L. Pi
liečių Kliubo susirinkimas. Ap
svarsčius visus bėgančius 
kalus ir priėjus prie naujų
kalų, pirmiausia tapo pakeltas 
klausimas: ką daryti su tais 
nariais, kurių mėnesinės duok
lės yra užsi likusios? Einant 
konstitucija, visi nariai, kurie 
nėra užsimokėję duoklių per 
šešis mėnesius, turi būti 
braukti iš kliubo. Bet jeigu 
kius narius išbraukti, tai 
sai mažai narių bepasiliktų,
gerame stovyje esančių narių 
yra visai mažas skaičius. Duo
dama įnešimą nesilaikyti kon
stitucijos ir nutariama palikti 
visus pilnais nariais, kas pra
dės mokėti savo duokles nuo 
sausio 1 d. š. m. Taigi dabar

• Y 
18-

to-
vi- 

nes

Ker-choo!
Nusičiaudėjimas yra pasarga 
Stabdyk tį šaltį laiku! HILL’S Cascara 
Bromide-Quinine tą atliks. Sustabdo Šal
tį į vieną dieną, nes jame yra keturi rei

kalingi daiktai krūvoje — sustabdo šal
tį, sulaiko karštį, paliuosuoja vidurius, 
atgaivina kūną. Bukite tikri, kad gau
nate HILL’S.

Raudona Dėžė 30c Visur

dviejose 
ir apie 
pradėjo

lengviau įvykinti komunizmą, 
nes Vokietijoj labiau išvystyta 
industrija, negu tamsioj Rusi
joj. Ir taip visą “prakalbą” jis 
vien nesąmones pasakojo, o fa
šistus tai visai mažai užsimi
nė, matyt, kad jis apie juos 
nieko nežino ir moka vien Mas
kvą garbinti. Jis daugiau agi
tavo už aukas, negu prieš fa
šistus. O jau jo kalbos švaru
mas! Tikras garbidž kenas.

Antru atveju keliais žodžiais 
užsiminęs apie literatūrą, grie-

Sausio 25 d. Vestaburg ap
lankė garsioji New Yorko žur
nalistė Fannie Hurst, kuri ty
rinėjo streikuojančių angliaka
sių padėtį. Kartu ji tyrinėjo pa
dėtį ir darbo sąlygas streiklau
žių; buvo nusileidus ir į ka
syklas, kur prisižiūrėjo anglia
kasių darbui.

Vestaburge Fannie Hurst ma- 
tčsi ir su pikietavimo linijų pri- 
žiurėtoju James Densdale, ku
ris jau daug sykių buvo “coal 
and iron” policijos ir valstijos 
kazokų areštuotas. Jai su juo 
lesikalhant apie streikierių pa

dėtį sunkioje jų kovoje už duo
nos kąsnį, 
streikierių, 
^įpasakojo 
taip žiauri

kurie dar daugiau 
jai savo vargų, 
yra ši angliakasių 

<ova su anglių baronais, ku-,
rie kartu su geležies trustu ir 
geležinkeliais yra užsispirę šli

aužyti angliakasių uniją ir ga
utinai pa vergti išbadėjusius 

angliakasius.
Fannie Hurst aplankė ir 

streikierių barakus, kur gyve
na iš šlubų išmėtyti streikie- 
riai. Ji matė kaip streikieriai 
yra susikimšę į mažus kamba
rėlius po kelias šeiminas, ne

Rugštumai Viduriuose-
“Phillips Milk of Magiegia” 

Geriau negu Soda

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

Per penkiasdešimti metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution 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. 
PhiUins nuo 1875.

JAU ARTINASI DIDELĖ IŠKILMĖ

NAUJIENŲ
KONCERTAS IR BALIUS

Tatai įvyks

Kovo 11 d., 1928
WICKER PARK HALLSI

2040-2046 W. North Avė.

Pradžia 4:00 po pietų Įžanga $1
Mes kviečiame kiekvienų būti prisirengu- 

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

Rengkitės ir pakvieskit kitus.
NAUJIENOS.

JUSU KREDITAS GERAS PAS 
THE NEW METHOD DENTISTS

Geri Dantys Yra Geriausis Užtikrini
mas Geros Sveikatos

Natūraliai perliniai balti dantys su dykai gold crown $18.75
Auktūnea crown ................................................................................................. 4.25
Baltos <rownH .................................................................................................... 4.00
Auksiniai fillings .............................................................. 1.75
.Sidabriniai fillings ....................................................... L00
Be skausmo ištraukimas .................................................. 1.00
Pabandyk musų savaitinių Išmokėjimą planų. Nereik nieko 

įmokėti. Šeši mėnesiai išmokėjimui be nuošimčių. Nieko nepapras
to, tik teisingas ir geras biznio metodas.

Darbas garantuojamas 20 metų, 18 metų biznyje.

THE NEW METHOD DENTISTS
Naujame name, 18 ir Halsted St.

1800 S. Halsted St.

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksine proga lietuviams vyrams ir moterims 

gyvenantiems mieste Chicagos, taipgi tolimose ir 
artimose kolonijose už Chicagos, turintiems liuoso 
laiko, kur} Jums butų galima pašvęsti naudai “Nau
jienų”. “Naujienos” kviečia į šitą kontesto darbą 
visus tuos, kurie nori pasidarbuoti “Naujienų’’ la
bui ir sau už įdėtą darbą kaipo kontestantai laimė
ti atatinkamas dovanas: automobiliais, pianais, ra- 
diolais, lotais, namų rakandais, laivakortėmis į Lie
tuvą ir atgal, gramafonais, auksiniais-deimanti- 
niais žiedais, laikrodėliais, špilkoms arba ir “cash” 
pinigais.

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovaną 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 darbą kaipo “Naujienų” kontestantai iš
plėtoti, kad laike kontesto, kuris tęsis tris mėne
sius ir pusę, galėtumėt kaipo kontestantai pasiekti 
aukščiausius laipsnius laimėjimui stambiausių do
vanų.

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

BLANKA

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP.,
1789 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu Įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon- 
teste laimėjimui dovanų, prašau priimti mane i kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas informacijas šiuo adresu;

Mano Vardas, Pavardė ...................................................................... ......

Gatvč ..........  '.......... .
t t

Miestas .................................   Valstija .................... ........ ........

Telefonas ....................................... ......
1



NAUJIENOS, Chicago, DL ' Antradienis, vasario 7, 1928
Užsisakymo kaina:

Chicago je — paštu:
Metams ...................... —........ $8.00
Pusei metų ...........  4.00
Trims mėnesiams «_____ 2.50
Dviem mėnesiam ... ............ — 1.50
Vienam mėnesiui _ .75

Chicagoje per i&nešiotojusi
Viena kopija_ ____    3c
Savaitei -----------------  18c
Mėnesiui .----- ____ ----------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams —----------------  $7.00
Pusei Metų ....... — 3.50
Trims mėnesiams —------------1.75
Dviem mėnesiams —----------- 1.25
Vienam minesiui -------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

Metams -.....—.......  $8.00
Pusei metų .......... .... —-— 4.00
Trims mėnesiams ------ —— 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

KNYGNEŠIO MIRTIES SUKAKTUVĖS

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Aiblished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News I’ub. Co. Ine.

1739 South Halated Street 
Chicago, III.

Telephone Kooaevelt 850*

Edi to r P. GRIGAITIS
Subscription Ratesi

$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Ualsted SL, Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Kaip rašo “Socialdemokratas”, šių metų sausio 
18 d. sukako 10 metų nuo mirties didžiojo Lietuvos 
knygnešio, vieno žymiausiųjų kovotojų su rusų prie
spauda, Jurgio Bieliako-Bielinio. Jisai mirė netoli Pa
svalio, eidamas savo senuoju knygnešio keliu.

Senis Bieliakas mirdamas paliko tokį pat drąsų, 
energingą ir pasišventusį kovotoją, kaip jisai, sūnų — 
Kiprą Sielinį, kuris yra vienas stambiausiųjų Lietuvos 
socialdemokratų partijos vadų. Bieliako sūnų Kiprą, 
buvusį atstovu visuose Lietuvos seimuose, pažino ir 
amerikiečiai, kuomet jisai prieš penkerius metus lan
kėsi Amerikoje.

Minint knygnešio Bieliako-Bielinio mirtį, tenka pa
žymėti tą liūdną faktą, kad ir nepriklausomoje Lietu
voje šiandie laisvas žodis yra taip pat persekiojamas, 
kaip prie carizmo. Kas galvoj dabartiniems Lietuvos 
valdovams ta kova už laisvę, kurią vedė nuo “Aušros” 
laikų geriausieji jos žmonės! Voldemarų, Plechavičių, 
Daukantų ir tų leitenantų, kurie šiai traicei tarnauja, 
tose kovotojų eilėse nebuvo. I

LYNCHO “TEISMAS“

Krikščioniškoje Amerikoje dar vis nesiliauja žu-’ 
dymai, kuriuose atlieka įdubusios gaujos, įsivaizdavu
sios, kad jos turi teisę “bausti” nusidėjėlius. Ir dau-| 
giausia tų žiaurumo aktų įvyksta pietinėse valstijose j 
— tenai, kur įstatymai draudžia mokyklose net kriti
kuoti Bibliją. Į

Pernai metais Jungtinėse Valstijose buvo nulin-l 
čiuota 16 žmonių — visi negrai. Buvo taip pat 15 mėgi
nimų nulinčiuot baltus žmones, bet juos išgelbėjo poli
cija. Policija išgelbėjo ir 53 negrus nuo to likimo.

Daugiausia linčiavimų Įvyko Mississippi valstijoje, 
būtent 7. Paskui eina Arkansas su 3 “Lynčo teismo” 
aukomis; po to Tennessee — su 2, Kentucky — 1, Loui- 
siana — 1, Missouri — 1, Texas — 1.

įdomu, kaip jaučiasi tų žudynių dalyviai po to, kai 
jie savo rankomis pakaria arba užmuša žmogų — ar jie 
nesišlykšti patys savęs?

Apžvalga 
__  ________ —-

“A BUNCH OF DARN 
FOOLS.”

Lietuviškos ir kitokios bol
ševizmo davatkos Amerikoje 
per paskutinius kelis mėnesius 
bėgiojo, kaip katė su pūsle, 
skleisdamos publikoje vadina
mos “neoficialūs darbininkų de
legacijos“ raportą ape savo ke
lionę sovietų Rusijon. Bet štai 
ką tos delegacijos pirmininkas, 
James Maųrer, pasakė apie tas 
davatkas. Pasakodamas “New 
Leader“ bankete savo įspū
džius, įgytus Rusijoje, jisai 
tarp kitko tarė:

“Jie (Rusijos bolševikai) 
klausinėjo mane apie komu
nistus šioje šalyje ir aš jiems 
pasakiau, kad tai yra ‘a 
bunch of daru fools’. Jie no
rėjo žinoti, kodėl darbinin
kai (Amerikoje) nesimpati- 
zuoja Rusijai, ir aš jiems pa
sakiau, kad tai dėl tų žioplių 
komunistų, kuriuos jus te
nai turite. Jie (komunistai) 
nestato; jie tik griauja. Jie 
mėgino sugriauti Socialistų 
Partiją ir darbininkų judėji
mą.* Aš pasakiau jiems (Ru
sijos bolševizmas), kad jie 
tegu neįsivaizduoja, jogei 
mes taip lengvai išsižadėsi
me to, kas yra sukurta šim
to metų darbu.”
James Maurer, pavadinęs A- 

merikos komunistus “žioplių ir 
kvailių sauja”, gana palankiai' 

išsireiškė apie Rusijos bolševi
kus. Jie, girdi, darą geriau
sia, kas galima esančiose sąly
gose. Bet su šita jo nuomone 
nesutiko kitas to paties ban- 
kieto kalbėtojas, Morris liill- 
quit.

AMERIKOS KOMUNISTAI — 
MASKVOS PADARAS.

llillųuit, polemizuodamas su 
Maurer’u, kuris pasmerkė A- 
merikos komunistus, bet sten
gėsi pateisinti Rusijos bolševi
kų valdžią, pareiškė:

Nėra skirtumo tarpe sovie
tų valdžios (Rusijoje) ir ko
munistų judėjimo čionai. Jie 
yra tas pat. Komunistų ju
dėjimą sutvėrė sovietų val
džia. Jeigu sovietų valdžia 
išnyktų, tai nepasiliktų nė 
dešimties komunistų Jungti
nėse Valstijose. Visi tie 
Žiopleliai komunistai, sovie
tų valdžios komisarėliai, kaip 
jie manosi esą, išnyktų.“
Socialistų Partijos vadas lai

kosi tos nuomonės, kad “komu
nistiškas eksperimentas“ Rusi
joje jau yra nepavykęs, nes 
sovietų valdžia, į vesdama “nau
ją ekonominę politiką“ (dar 
Leninui esant gyvam), atgavi- 
no senąjį vidurinės klases ka
pitalizmą. Savo nevykusiu 
eksperimentu tečiaus bolševi
kai davė puikų argumentą ka
pitalizmo gynėjams, šiandie 
visi reakcininkai, senosios vi
suomenės tvarkos saugotojai, 
rodo į bolševikus ir sako: “Ma
tute, kaip jie mėgino i>aiiaikiiiti 
privatinę nuosavybę ir iš to

(pttcIUc and Atlantic Photo]

Moulay Idriss, kuris patapo 
Morokkos sultonu, staigiai pa
simirus sultonui Moulay You- 
ssef.

nieko neišėjo!”
O kaip atsiliepė bolševizmas 

į socialistinį pasaulio judėjimą? 
1 Hillųuit j šitą klausimą atsako:

“Sovietų valdžia buvo di
džiausia nelaiipė ir pragaiš
tis, kokia tik kada galėjo iš
tikti socialistinį judėjimą.” 
Komunistų laikraščiai, rašy

dami apie tą IIillquito kalbą, 
priprastu budu pamelavo ir 
pranešė, kad jisai paskelbęs 
“karą” sovietų Rusijai. Tikru
moje gi socialistų vadas jokio 
karo neskelbė, jisai net sakė, 
kad socialistai privalo reikalau
ti sovietų Rusijos pripažinimo. 
Bet su ta politika, kurią vyki
na Rusijoje bolševikai; su jų 
“komunistišku eksperimentu“, 
su jų žiauria diktatūra ir t. t., 
socialistai negali turėt nieko 
bendra.

ŠLAMŠTAS.

“Naujienose” buvo rašyta 
apie K. Kautskio naują knygą, 
kurioje išreiškiama viltis, kad 
Rusijos liaudis nugalės diktato
rius ii’ iškovos demokratiją. 
Maskvos penimių organas 
Brooklyne daro iš to musų 
straipsnio šitokią išvadą”:

“Kautskis... agituoja nu
versti Sovietų valdžią, atimti 
iš darbininkų ir valstiečių re
voliucijos laimėjimus ir at- 
steigti senąją tvarką su ca
rais ir kapitalistais!”
Apie laikraštį, kuris šitaip 

per akis meluoja, tegalima pa
sakyt tiktai viena: šlamštas!

Harriet Beecher
Stowe

Harriet Beecher Stowe, duk
tė žinomo kunigo, užaugo Nau
joj Anglijoj. Ji gimė birželio 
14 d., 1811 m. Jauna būdama 
pradėjo rašyti ir išviso para
šė 30 novelų, trumpų pasakų, 
dramų ir tt. Bet tik viena no
velė pagersėjo visame pasauly
je — “Uncle Tom’s Cabin.” 
Nebuvo stebuklinga pasaka, bet 
visiems žmonėms patiko ir 
šiandien pasilieka viena iš A- 
merikos geriausių apysakų.

Gyvendama Cincinnati, Har
riet B. Stovve aplankė palmo
suotus vergus ir jie jai papa
sakojo savo visokias bėdas ir 
vargus. Tuo laiku “pabėgusių 
vergų aktas,“ įvedantis priver
stiną grąžinimą pabėgusių ’ į 
šiaurines valstijas vergų, tapo 
įstatymu. Ir knyga “Uncle 
Tom’s Cabin,“ išleista 1851 m., 
buvo protestas prieš pačią ver
giją. Ji nustatė šiaurinių val
stijų žmonių opiniją. Harriet 
Stowe moters akimis matė vi-,
są klausimą.

į vieną metą net 300,000 ko-1
pijų “Uncle Tom’s Cabin“ par- me atpuola. Atrodo lyg, kad 
duota Amerikoj. Anglijoj, Frau- butų visa visuomybė tik mo- 
cijoj ir Vokietijoj, net tris syk mento klausimas. Praėjus die- 
tiek parduota. Iš viso 3,000,000 nos pykčiui turi sustoti Visou- 
kopijų parduota Suv. Valstijo- mybės egzistencijos pulsas... šis 
se. Knyga išversta net į 30 kai- Visuomio argumentas piršti 
bų. ' savo religiją yra žemiau kriti-

Ji parašė dar kitą knygą kos. Nes jeigu kiniečiai priim- 
prieš vergiją “Dread”. Bet ne- tų Visuomybę, tai kuo remian- 
buvo tokia pasekminga, kokia tis jie priimtų? - Gal protes- 
buvo Uncle Tom’s Cabin. ■ tui prieš japonus?

Ji taipgi parašė “The Minis- Visuomis turėtų skelbti tik- 
ter’s Wooing”, “Little Foxes“, tai savo religijos dorinę pusę, 
“Storius About Our Boys“, vengti religinės neapykantos, 
“The Chimney Corner” ir kaip kritikavimas kitų religi- 
“Little l’ussy Willow“. [FL1SJ jų ir atmesti visas tas apeigas

t— - ............ .
Skaitytojų Balsai

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Ii.................. ■ Į i .n

Visuomybė

Nekurie dalykai Visuomybės 
moksle man patinka. Tik aš la
bai stebiuosi, kam Visliomis su
kūrė tokią ilgą virtinę dogmų. 
Man atrodo, kad šeimynos 
tvarkymas nėra religijos ribo
se. Perdaug Visuomybės ap
eigų, perdaug visokių mažų ir 
didelių religijos mokytojų, ųei
gų visuomybė yra moksliška 
tikyba, tai jau kaip tik ir ne
reikia visokių aiškintojų religi
jos klausimuose.—Tuom visuo
mybė dar savo pagrinde laikosi 
senovės tikybų formos. Seno
vės tikybos turi daugybę baž
nyčių, kunigų, vyskupų, kad 
aiškinti religiją žmonėms, nes 
tos religijos buvo sukurtos ta
da, kada dar tik maža dalis 
žmonių mokėjo skaityti ir ra
šyti. Savaime aišku, kad tuo
met reikėjo aiškintojų, nes 
žmonėms bemoksliams kitaip 
religijos primesti nebuvo gali
ma. Tada, žinoma, buvo dideli 
nuopelnai religijų kūrėjų, nes 
milijonai tamsių minių paskui 
juos pasekdavo. Dabar, kada 
turime pasaulyje aukštą kultū
rą, tokie religijų kūrėjai netu
rės jokio pasisekimo. Matome 
kaip Visliomis išreklamavo sa
vo religiją metai atgal, o aš ti
kiu, kad pasekėjų, gal dar ne
turi. šiandien kiekvienas žmo
gus turi išvystęs savo protą ir 
gali sveikai savystoviai galvoti 
ir analizuoti kiekvieną svetimą 
mintį.

Dorinė puse Visuomybės mo
kslo man patinka. Ir aš pata
riu visuomiui išmesti iš savo 
religijos visą kitą ir skelbti 
vien doros mokslą, nes dorinė 
pusė Visuomybės mokslo yra 
ištikrųjų kilni ir aš tikiu, kad 
atkreips daugumos dėmesį į sa
ve, nes pagal Visuomybę kas 
padeda kilti kultūrai ir civili
zacijai—yra dora.—Tas yra vi
sai teisinga.

Paties Visuomio taktika 
skelbiant savo religiją man ne
patinka. Jis visu pirmą puola 
kritikuoti kitas religijas, kas, 
žinoma, kelia žmonių tarpe re
liginę neapykantą, ardo tarpu- 
savo santykius. —Tas visas, ži
noma, žymiai kliudo kilti visuo
menės gerovei. Todėl šios tak
tikos laikydamasis Visliomis 
pats nesilaiko savo sukurtos re
ligijos dorinės pusės reikalavi
mų. Viduaramžiais (Kryžiaus 
karai) religinės neapykantos 
dėka buvo išžudyta 8 milijonai 
žmonių, tai yra tiek kiek per 
pasaulinį karą. Visliomis turė
tų vengti religinės neapykan
tos. Kitų religijų kritikavimas 
nepadės įpiršti žmonėms visuo
mybę.

Visuomis sukūrė religiją vi
sai žmonijai, o ant galo sako, 
kad pravartu Lietuviams, pri
imti Visuomybę, kad tuo iš
reikšti Romos papai protestą 
prieš jo priskyrimą Vilniaus 
krašto Varšuvos arkivyskupijai. 
Reiškia, Visumybėn tikėti rei
kia ne dėl to, kad ji kilni, bet 
kad išreikšti protestą. Čia Vi
suomis visai save pastato keb
lioje padėtyje, nes jeigu Ro- 
mos papa priskirs .Vilniaus 
kraštą Lietuvai, arba lenkai 
atiduos Vilnių Lietuvai, tai vi
suomybės reikalingumas savai-

KAIP IR KODĖL BAISUS ŽMOGŽUDYS 
JAUNI MERGAITE j ŠMOTUS SUPJAUSTĖ 

' t
Rašo Dr. Margelis

(Tęsinys)
IV

Tai tokia, kaip patys mato
te, baisi tragedija. Iš tiesų, lai 
tokia baisi, kad visiems lenda 
g.lvon klausimai: Kodėl šitas 
visai jaunas vyrukas ūme ir 
lokių baisią tragediją gyvai su
vaidino? Kas pažadino ir pri
spyrė jį taip daryti, kitaip sa
kant, kas buvo jo nelemto dar
bo motyvu arba varomąja jė
ga? Rene tik bus jis koks be
protis? O gal tai koks baisū
nas, kuris lik iš pavirsto pa
našus į civilizuotą žmogų, gi 
viduje — plėšrus žvėris? Kas 
reikia su juo daryti? Pagalios, 
ar galės kada nors žmonija to
kių baisūnų visai pasiliuosuo- 
ti arba nors jų stačiai nežmo
niškų darbų išvengti?

Tai j šitokius ir kitokius 
klausimus bandysime čia atsa
kyti. Žinoma, gausime atsaky
ti trumpai, nes reikės čia mums 
tiek daug gilių ir labai įvai
rių dalykų aikštėn iškelti, kad 
jeigu rašytume apie juos kiek 
platėliau, tai jau tada iš tik
rųjų raštas be galo ilgas iš
eitų.

V
Ne tiktai eilinis pilietis, kur

sai painiais gyvenimo klausi
mais savo galvos nekvaršina, 
bet ir tie, kurie itin mėgsta 
gilias gyvenimo problemas gval
dyti, pasakys, jog Hickmano 
nenormalaus žmogaus esama.

Jis nenormalus! Ką tai reiš
kia? *

Kad dorai atsakius į pasta
rąjį klausimą, užvis pirmiausia 
reikia gerai suprasti, ką iš tik
rųjų reiškia patsai nenormalu
mas. Taigi pažiūrėkime.

Normalus žmogus, iš teisy
bės, yra''tas, kurio pasivedi
mas pilnai atatinka visuome
nės nustatytai elgimosi normai. 
Pavyzdžiui, jeigu tik žmogus 
elgiasi taip, kaip dauguma ge
rų piliečių kad elgiasi, be to, 
jeigu tik jis nedaro jokių kraš
tutinių žygių, sakykime, turtų, 
garbės arba kita ko pasiekti, 
lai jis ir yra pilniausiai nor
malus ir geistinas visuomenėje 
žmogus. Apie tokį žmogų, ypač 
eiliniai piliečiai, kalba kuogra- 
žiausiai, o jo dorove ir pavyz
dingu užsilaikymu stačiai atsi
džiaugti negali. Juk jų supra
timu, jis toks geras, teisingas 
ir doras žmogus. Ir reikia tie
sa sakyti, kad jeigu toks žmo
gus visai širdingai yra geru, 
teisingu ir doru, tai tada jis iš 
tikrųjų ir yra tokiu.

Ret daleiskime, kad žmogus 
yra nors ir pavalniausiu drau
gijos nariu, vadinasi, įstatymų 
nemindžioja, savo artymą my
li kaip ir save, vis dėlto turi 
savyje gana daug žymių indi
vidualistinių tendencijų. Jis an
aiptol neturi blogų mierių lin
kui savo artymo, tik jis,'šiaip 
ar taip, pasirodo kuomi tai ne
paprastu, kuomi tai jo vien- 
gadyniečiams negalimu lengvai 
suprasti ir įvertinti. Ir gana 
dažnai atsitinka, kad jo vien- 
laikiečiai ima ir pavadina jį 
“nenormaliu“. Žinoma, tankiau
siai taip padaro tradicijoms ir 
senoms pažiūroms vergaujantys 
žmonės. Jiems, matote, nepa
tinka žmogus, kursai supranta 
gyvenimą kitaip, negu jie. Jie 
betgi klysta. Juk ir kitaip, ne
gu dauguma, gyvenimą supran
tantis žmogus, o vis dėlto, jei
gu tik jis nesitraukia nuo ob
jektines realybes (apčiuopia
mos, daiktinės tikrenybės) ir, 
podraug, jeigu savo individua
listinėmis tendencijomis ir dar
bo daviniais pręgresuoja, tai 
nors jis savo viengadyniečius ir 
toli pralenkiu, vis tiek pažan
gus žmonės ne tik kad ne ab- 

ir religijos aiškintojus, nes tas 
yra senoviškų religijų sekimas.

—G. J. Y. 

normaliu jį visai nevadina, bet 
atpenč genijum! Tik, ant
ra vertus, jeigu žmogus realy
bės baidosi, o savo individua
listinėmis tendencijomis ir dar
bo vaisiais regresuoja, jis iš 
tikrųjų yra nenormaliu, ir to
dėl tuojaus imasi žmonės va
dinti jį ne tiktai nenormaliu, 
bet ir silpnapročiu arba sta
čiai ir bepročiu.

Ar galima, dabar, Hickmaną 
normaliu žmogumi skaityti? 
Ne. Jis savo individualistinė
mis tendencijomis ir kraštuti- 
nių-krašlutiniausiu darbu paro
dė tiktai regresą, vadinasi, grį
žimą į kokio tai baisiai lau
kinio žvėries stovį. Jis, apart 
to, pasirodė baisiai bijąs dar
bo, o darbas juk, psychologiš- 
kai imant, yra niekas daugiau, 
kaip tik susidūrimas su realy
be. >

Taip, Hickmanas yra nenor
malus žmogus.

Religiniai žmonės, paskui ir 
šiaip jau visokie dorovės skel
bėjai, žinoma, sakys, kad Hick- 
manas yra nemoralus žmogus. 
Tai tiesa. Vis dėlto apie tai 
čia daug kalbėti visai neišpuo
la. O tai, suprantama, dėl to, 
kad, psychologiškai svarstant, 
tarp nemoralumo ir moralumo 
jokio pagrindinio skirtumo vi
sai nėra. Juk moralybė, kaip 
šiandie ją suprantame, yra nie
kas daugiau, kaip tik griež
tas prisidabojimas, idant ne
peržengus draugijos nustatyto 
žmogaus elgimosi kodekso. Ne
peržengi draugijos taisyklių — 
moralus, peržengi - nemora
lus. Ret, kaip jau aukščiau iš
dėstyta, ar ne tą patį reiškia 
normalumas? Žinoma, kad taip. 
Todėl ir nematome reikalo apie 
tai daugiau čia kalbėti, nors 
toliau ir teks prie šito klau
simo sugrįžti.

Rodos, kad bene tik visi pa
sakys, jog Hickmanas yra bai
siai žiaurus žmogus, — ot, sta
čiai negirdėtas ii r neregėta 
baisūnas. To nuginčyti, žinoma, 
negalima, juo labiau, kad jis 
pasirodė iš plėšimų besiverčiąs 
gaivalas, taigi kriminalistas. 
Ir labai galimas daiktas, kad 
jis jau buvo įkėlęs koją į kri
minalisto iš papratimo (habit- 
ual criminal) stovį. O krimi
nalistas iš papratimo dažniau
siai yra kaitų ir baisus egois
tas; žinoma, ne be tam tikrų 
priežasčių. Jis, matote, giliai 
įsitikinęs, kad visuomenė yra 
dėl jo visai neprietelinga, kad, 
dėl to, jis privalo tiktai savi
mi atsidėti. Visuomenės taisyk
lių, kuriomis, kaip jau pasaky
ta, yra paprastai nustatytas 
žmogaus, kaipo draugijos vie
netus, pasivedimas, žinoma, ji
sai nebepaiso. O tai bendrai 
reiškia, kad tokio veiksnio, kaip 
sąžinės griaužimas, jis visai ne
bepažįsta. Ne, kaip tik prie
šingai, — jis jaučia itin dide
lį smagumą ir garbę, jeigu tik 
jam pasiseka didelę skriaudą ki
tam padaryti. Maža lo, jis ir 
tada ramus, kada baisiausią 
žmogžudystę papildo, pavyz
džiui, Hickmanas.

Aišku dabar, kad Hickmanas 
yra nenormalus-nemoralus ir 
baisiai žiaurus žmogus. Bet ka
me yra jo nenonnalumo-nemo- 
/alumo ir baisaus žiaurumo 
priežastingumas? šitas,- mums 
regisj yra svarbiausias klausi
mus, į kur’ dabar ir atsakysi
me.

VI
Žmonės, nors jau šiek tiek 

ir civilizuoti, vis dėlto daugiau
siai lik instinktais tebegyvena, 
'lai butų tik pusė bėdos, jeigu 
instinktai butų tampriau susi- 
rįšę. su inteligen tingumu, o 
liuosiau — su emocijomis. Bet 
dabar yra kaip tik priešingai, 
vadinasi, instinktai yra kuo- 
stipriausiai susijungę su jaus
mais. Ir tai dalykas dar la
biau paaiški, kada žmogus gal
voj turi, kad inteligentingas 

veikimas reiškia saitų, rimtų 
ir bešališkų veikimų, kadangi 
instinktyvis veikimas reiškia 
staigų, tiesiogini, neapsvarsty
tų ir nesuvaldytų veikimų.

Vyriausiu gyvo daikto, taigi 
ir žmogaus, instinktu, žinoma, 
yra savęs palaikymo instink
tas. O tai reiškia apetito ir pa
vojaus instinktus. Paskui eina 
rasės palaikymo (lyties ir tė
viškumo) instinktai. Pagalios, 
būrio, gaujos arba visuomenės 
(sugestijos, simpatijos, intuti- 
cijos ir imitacijos) instinktai.

Kiek žmogus gali savo in
stinktus nuslopinti bei suval
dyti, tiek lengviau ir geriau 
jis gali prisitaikyti prie tos ap
linkumos, kokių gauja, būrys, 
draugija arba visuomene dėl 
jo nustato. Žinoma, vienų ar 
kita instinktų, aiškiau sakant, 
grynai instinktinį reagavimų, 

"šiaip ar taip, visai sunaikinti 
negalima. Taigi ve ir tie žmo
nės, kurie yra geri, teisingi, 
dori ir pavyzdingi piliečiai, iš 
jiesų, yra podraug ir labai sėk
mingi savo instinktus nuslopin
ti.

(Bus daugiau)

“CASCARETS” NUO GAL
VOS SKAUDĖJIMO, SLO
GŲ, VIDURIŲ UŽKIETĖ

JIMO
Šį vakarų! Išvalykit savo žarnas 

ir sustabdykit galvos skau
dėjimų, slogas ir vidurių 

rugštunius

Nusipirkit už 10c. bakselj.
Vartokit Cascaret šį vakarų 

dėl išvalymo Kepenų, Skilvio, 
Žarnų ir jus ištikrųjų jausitės 
gerai iš ryto. Jus vyrai ir mo
terys, kurie turit galvos skau
dėjimų, apsivėlusi liežuvi, dide
les slogas, raugėjimus, esate 
nervuoti, nusilpę, kankina jus 
liga, turit gasų, suirusius vidu
rius, turit galvos skaudėjimų ir 
jaučiatės visai silpnai. Ar jus 
užlaikot savo skilvį švariai su 
Cascarets — arba kankinate sa
ve kas antra diena su drusko
mis, pilėmis arba castor alyva?

Cascarets tuojau išvalo ir re
guliuoja skilvį, prašalina iš vi
durių rugštumus, nesuvirintų ir 
gendantį maistų, gasus iš vidu
rių, prašalina tulžies perdideli 
kaltumų ir išvaro lauk sukietė
jusias dalis iš vidurių ir visas 
nuodingas dalis iš skilvio.

Atsiminkite, Cascarets šį va
karų pavartotas, dikčiai sustip
rins jumis iš ryto. Už 10 centų 
baksiukas nupirktas nuo aptie- 
koriaus, reikš sveika vidurių 
veikimų, sveikų galvų ir smagu
mų mėnesiams. Neužmirškit ir 
vaikų.

SKOLINAM 
PINIGUS 
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Matykit M r. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avne.
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Antradienis, vasario 7, 1928 NAUJIENOS, Chicago, m
Raudonos ir juodos

žarijos

naikint; “karo” stovį, 
maras

Pilsudskis su Zaleskių Ame
rikos laikraščių atstovams sa
ko, kad jie trokštą užvesti si 
Lietuva pertrakcijas dėl atstei- 
gimo draugingų santykių ir pa- 

Volde-
irgi sako, kad ir jis 

trokštąs kuogreičiausia atstei- 
gti tarp Lietuvos ir Lenkijos 
draugingus santykius.

Kažin, ar neteks tiktai jų 
troškulius ir vėl malšinti Gene- 
voje?

Sovietų Rusijos komisarai 
pasiryžo supirkti iš ūkininkų 
javus. Ūkininkai nenori; par
duoti savo javų valdžiai, mat 
valdžia moka jiems 50 nuošim
čių pigiau, ne kad privatiniai 
pirkliai. Ūkininkai sako, ge
riau samogonką varysią, negu 
pusdykiai atiduosią javus val
džiai.

Ot, tau ir komunistinė “ly
gybė”. Pati valdžia numuša ja
vų kainas, skriaudžia savo pi
liečius ir dar draudžia savo 
piliečius privatiniams pirkliams 
mokėti brangiau už javus, kaip 
valdžia kad moka.

Ką jus sakytumėt, jeigu, pav., 
Amerikos valdžia įsakytų ka
pitalistams mokėt ūkininkams 
už javus mažiau, negu dabar 
jie moka. O jie moka labai ma
žai. Bet “buržuazinėje” Ame
rikoje tokių dalykų nėra.

Kada Chicagos sanvičmonaf 
rengėsi savo “llnį” leisti dien
raščiu, tarp Brooklyno “Nelai
svės” ir Bridgeporto tavorščių 
kilo ginčai. Brooklyniečiai sa
kė, kad iežednevnai busią šva- 
kai kai pradės eiti dienraščiu 
— sandvičių nebusią. Bet chi- 
eagiškiai tavorščiai 
taip nebusią. Jie s
nis” pradės eiti dienraščiu, tai 
“Naujienos” tuoj “subostin-

Vienas tavorščius pasi-
“Pamatysite, tavorš-

nepraeis nė pusė metų,
‘Naujienas’ subankruti- 
O jeigu neišsipildytų ma-

kad

šią”.
bažijo: 
čiai, 
kaip 
sim.
no garbės žodžiai, tai Jefferso- 
ne ant sausos šakos pasikar
siu.”

\\ ell, jau antri metai kaip 
iežednevna eina, o “Naujienos” 
vis dar nebankrutija ir iš au
kų negyvena, bet gerai gyvuo
ja. Ar nelaikąs butų tam ta- 
vorščiui išpildyt duotą garbės 
žodį ? —Puspadis.

SILPNOS STRĖNOS GREI 
TAI SUSTIPRINAMOS

Jeigu jums skauda strėnas keliant 
sunkų daiktą, jeigu jums skauda 
strėlių muskulus, jeigu “šaltis yra j- 
siedęs jūsų Nlreiio.se”, arba jei ji,s 
kenčiate dėl lumbago, vartokit lieti 
Cross Kidney Pluslerį ir jus gausite 
greitą pagalbą.

Jis teikia pagalbą .silpniems, skau
damiems muskulams. Jis teikia nuo
latinį automatišką masažą kiekvie
nu kimo judesiu, tuo pašalina su
kietėjimus ir suteikia cirkuliacijų 
apimtam kūno audiny. Gyduolės 
persisunkia per odą ir einaeticaiog 
j silpnas, skaudamas ivetas, nusil
pusius muskulus, malšina skausmą, 
gaivina pavargusius nervus ir at
stato liuosą muskulų veikimą.

Buk tikras pareikalaut Johnson’s 
Hed Cross Kidney l’lasler su raudo
na flanele užpakaly. Visose vaisti
nėse.

old Gold
JUOKAI

Mažas Reikalavimas
Daktaras — “Labai gaila, bet aš 

negaliu išgydyti jūsų vyro nuo kal
bėjimo miegant”.

Moteris — “Ar jus negalit jam 
užduoti ką nors, kad jis aiškiau kal- 
*bėtų”. — Carnell Wido\v.

“Aš noriu svaro sviesto.’’
“Geriausio ?”
“O kokį aš pereitą syki ėmiau?
“Geriausj.”
“Tai duok man svarą kito.”

“Taip, tai mano moteris turi va
žiuoti j Palm Beach <lel sveikatos. 
Ar nėra kito budo išgyti ją nuo tos 
ligos.” ’* ... ..“Taip. Aš galiu išgydyti jos li
gą, bet negaliu išgydyti jos idėjos.”

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold eiga retų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dar.ižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi.’’

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos sveikata
Chicagos sveikatos komisio- 

nierius, Dr. Kegel, praneša ve

Abelnas mirtingumas Chica- 
goje pereitais metais 
11,52 iš kiekvieno 1,000 gyven
tojų. Tatai reiškia žymų su
mažėjimą, jei palyginsime mir
tingumą Chicagoj, buvusį pirm 
10 metų. Tuomet mirtingu
mas buvo 14,79 vienam tūks
tančiui gyventojų. Vienok per
eitais metais mirtingumas Chi- 
cagoje buvo ... didesnis, 
1921 metais 
tūkstančiui 
11,08.

buvo

negu 
kada mirčių teko 
gyventojų tik

11,08
11,18
11,70
11,20
11,46
11,68
11,52
rim-

Dr. Kegel paduoda štai ko
kias skaitlines, parodančias 
mirtingumą Chicagoje, išpuo- 
lantį 1,000 gyventojų:

Metai
1921 ....... ........................
1928 ..............................
1923 ............................
1924 ....................... ......
1925 ......................... .
1926 ...... ......................
1927 ..............................
Pasiutimas buvo viena

ųjų problemų, su kuriomis 
Sveikatos Departamentui teko 
susidurti pereitais metais. 1927 
metuose 399 šunų galvos buvo 
i.šekzaminuotos Departamento 
laboratorijoje. Tame skaičiuje 
rasta 183 turėjusios tikrų pa
siutimo ženklų. O tai reiškia 
skaitlinę dešimtį su viršum 
kartų didesnę, negu 1926 me
tuose. Astuoni žmonės mirė 
dėl pasiutimo; iš jų septyni 
Chicagos gyventojai.

matys kintamąjį paveikslą už
valdytą “The Student Prince”, 

1 siužetas kurio imtas iš Vokie
tijos gyvenimo. Svarbiausias 
roles šiame paveiksle vaizduoja 
Ramou Navarro ir Norma SI tea
rė r.

Roosevelt teatre šiuo laiku 
eina kratomasis pevaikslas var
du “(ten tlemen l’refer Hlon- 
des”. Svarbiausiąją rolę vaidina 
jauna vaidintoja Lee Tailor. 
Tai yra visai jauna mergina, bet 
ji gavo tą rolę, kadangi ypatin
gai tinka jai.

Oriental • teatre, „ pradedant 
\asario 13 d., paskilbusis džiazo 
meistras Paul Ash, rodysis pro
dukcijos, užvaldytoje “The Mi
kado of Jazz“. Tai yra vaidyba, 
paimta iš operetes “Mikado” ir 
perdirbta sulyg Ash’o reikalavi
mais. Tuo pačiu laiku lame pa
čiame teatre bus rodomas pa
veikslas “Quality Street”, kur 
svarbiausiąją rolę vaidina Ma- 
rion Davis ir Conrad Nagel.

MacVickers teatre šiuo laiku 
bus vaidinama veikalas “The 
Lašt Comand,” kur žymiausią 
vietą užima garsusis vokiečių 
vaidila Emil Jannings.

Uptovvn teatre, Northsidėje, 
pradedant ateinančiu pirmadie
niu bus patiekta teatro lanky
tojams puošni ir vaizdinga pro
dukcija “The Merry Widow Be- 
vue”. Šioje produkcijoje pasi
rodys Mae Murray, buvusi Zi- 
gfield Follies žvaigždė. Tuo 
pačiu laiku bus rodomas paveik
slas ‘The Dove”, kuriame.žavi- 
gždė yra Norma Talmage.

Senate Teatre, pradedant va
sario 13, taipgi bus rodomi pa
veikslai “The Dove”, imtas iš 
Meksikos kabaretų gyvenimo. 
Senate teatras randasi Westsi- 
dčje.

Tivoli teatre, Southsidėje, 
pradedant vasario 13 d. bus ro-

durnas paveikslas “London Af- 
ler Midnight”. Tas paveikslas 
turėjo nepaprasto pasisekimo 
nesenai vidurniieseio teatruose, 
kai jis buvo ten rodytas. Be pa
veikslo bus džiazo orkestras iš 
25 ypatų ir jtlvykusis iš Ncw 
Yorko, o taipgi šokiai ir kitokie 
numeriai.

Harding Teatre (North West 
Sidc) bus surengti perstatymai 
išreiškimui pagarbos Al Belas- 
ko; tuo norima pažymėti, kad 
jis jau užbaigė skaitlinę 500 pa
sirodymui scenos pastatymuose. 
Bus rodomas krutamas paveik
slas “London Al'ter Midnight” 
ir turtingas vodevilio progra
mas.

Pasižiūrėkite Į Savo 
Liežuvį

Jei jus tik nesijaučiate Kerai, eikite pas 
veidrodi ir paiižiurėkite j savo liežuvi. Jei 
jis yra apsivėlęs, tada jūsų skilvis, kepenis 
ar viduriai neveikia atsakančiai. Tai pras
tas ženklas. Tada nusiplrklt butelj Tanlac 
ir sustlprinkit visą savo sistemą. Daugelis 
tuk.itanČių kentėjusių nuo (vairių neviriki- 
nimo negalių ražo mums, kad Tanlac jiems 
pagelbėjo labai gerai.

Štai, pavyzdžiui, laiškas nuo Mr. A. I,. 
Dcgenhart, Eut Dubuųue, 111. '.Kuomet aš 
jaučiuosi nusilpęs, būna menkas mano ape
titas ir nevirškina viduriai, Tanlac visuomet 
man pagelbsti. Aš su jo pagelba prašalinau 
visus nevirškinimo trubelius, sustiprinau sa
vo nervus, galiu dabar viekų valgyti ir jis 
suteikė man daug pep 1”

Apsivėlęs liežuvis pasako jums kodėl kad 
ir menkas darbas taip greit nuvargina ju
mis : kodėl jus turite skausmus 
turite __ 
i .
bandykit 
pagelbės 
negu 2c.

Tanlac 
jis yra apdarytas iš šaknų, žievių ir žiedų 
— gamtinių gyduolių de! sergančių. Nusi_ 
pirkit buteli nuo savo vaistininko šiandie. 
Jūsų pinigai bus grąžinami jei nepagelbės;

kodėl jus turite
Kasus, rukStumus ir svaiguli ; kode! 

jų3 neturite apeUty ir negalite miegoti.
Tanlac
pirmas
vieno

neturi

žarnuosc, 
Z 1 
l’a- 

ir pamatysit kiek jum* 
butelis. Kainuoja mažiau 

sykio vartojimas.

savyj mineralių Ky<luolių,

Teatruose
Balaban Katz Chicago teatre, 

pirmadieniu, 
kartu šiame

su ateinančiu 
pasirodys pirmu 
teatre Bae Samuels, paskilbusi 
dainininkė, kuri dainuos įvai
rias dainas. Ji pasirodys puoš
nioj scenoje, vaidinamoje “High 
lights”. Be jos dar Mazie 
Clil'ton ir Billie de Bex, seniau 
priklausęs Green\vich Village 
Follies ir Music Box Bevuo 
kompanijoms. Kintamuose pa
veiksluose tuo pačiu laiku bus 
rodoma filmą užvaldyta “Spor- 
ting Gods”, kurios svarbiau
siųjų rolę vaidinu Bichard l)ix.

Lankytojai MacVicker teatro, 
pradedant 13 diena vasario, pa-

PRAKALBOS
Temoje: Aukščiausiojo Iš

mintingo Tvėrėjo esybė pripa
rodyta.

žuvęs, 
ir 

daba r

Bus Rodomi Indo- 
mus’ Paveikslai!

Bus rodyta iš Biblijos istori
jos, kaip tapo sutverta
paukščiai galvijai, žvėrys 
žmogus. Kodėl žmones 
miršta? Kur jie pomirlies yra? 
Ar žmonės turi kokia vilti? 
šiuos paveikslus turėtų matyti 
kiekvienas žmogus, nes tai įdo
mu kiekvienam.

Trečiadieny, Vasario 
8 d., 1928 m.

Salėj 2458 VV. 38 St., prie pat 
Archer, Chicago.

Pradžia 7:39 vai. vak.

įžanga liuosa. Nėra koleklos 
Bengiu ir kviečia T. S. B. S.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 
to prašo Lietuvos žmonės r 

taip pataria.Lietuvos bankai •

Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
Gegužio 19 
== 1928 =

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

130 La Šalie St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

You will Jbe a better buyer 
when you buy better made 

furniture from us
Mes dirbam vėliausios mados Par- 

lor Setus ir pritaikom kožnam pa
gal norą. Nepraleiskit progos, bet 
ateikit Į musų dirbtuvę ir paniaty- 
kit tikrąjį sudirbimą. Pamatysite tą 
stiprų . vidurini sudirbimą (inside 
construction). Jums bus aišku, delko 
musų išdirbvstės setai geriau dėvisi 
ir ilgiau laiko.

Musą darbas atsako jūsų peržiū
rėjimo, mes įdedame j vidų setų dau
gel metų dėvėjimo, apart viršutinio 
materiolo. Žymiai sumažintos kai
nos dcl surpries parties.

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP
Parlor sets made to order

3327 Archer Avė.
Show Room 3306 Archer Avc.

Phone Lafayette 8936

Iš new York o Klaipėdon

Baltic America Line — “Lituania”

KVIEČIAME LIETUVIUS IŠ VISUR!
I /

■■■LMU

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus
PERKAME IR PARDUODAME <

Rašyk dėl informacijų: — Dept. N.
ZIMMĖRMANN & FORSHAY

170 BROADWAY ’ NEW YORK
Firma įsteigta ,55 metai

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimų gydyme chomiSkų ir naujų liant- Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą 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 Biv., netoli State St. 
Kambariui 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių! 

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
K0PERACIJ0S 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 įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

56315 Barborai Lu t kieno i 
56316—Povilui Januliui 
56318 Agnieškai Tautėaitei
56322 Anelei Piragiučiai
56324 Antaninai Jucienei 
23901—Mortai Mironienei
23902—Maleušui Kunevičiui

Petro, Jus2390 b -Juozapui, 
čiui

23907—Mortai Prancviėienci

23909 Agotai Atutaitci 
2391 I—.Mortai Želvienei
23910 Onai Briedienei
23917 Anastazijai Porembskie- 

nei
23919 Social-Demokralui
50331—Onai Gulbinienei
56334 Jurgiui Norkaičiui
50337 Antanui Mačiulskiui
50338 Stasei šilaitei
95981— Antanui Kavaliūnui

Smagiausia 

Patogiausia 

Kelionė 

Klaipėdon 

Be persėdimo

Cleveland, Ohio

Detroit, Mich.
Grand Rapids, Mich.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

Puikiais Niekei

East St. Louis, III.

Springfield, III.

WestviHe, III. K

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

Plate Road Vagonais

Gražiausiais keliais einančiais palei Epe ežerą ir Poco- 
no kąlnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolį ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui j New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuo jaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.



6 NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, vasario 7, 1928

Pavizdžiai Naujienų Dovanų Kontestantams
, , I *'■

čia yra pavyzdžiai duodamu dovanu “Naujienų” kontestantams sykiu su pažymėjimu kiek reikia su
rinkti balsų, kad laimėjus bile kurią čia esamą dovaną. Apart čia vaizduojamų dovanų dar yra teikia
mos dovanos lotais ir antros klases laivakortėmis j Lietuvą ir iš Lietuvos atgal. Kurio kontestantai ne
norės imti čia pažymėtų dovanų daiktais, tie galės gauti “cash” pinigais kontesto nustatyta tvarka.

Visi “Naujienų” draugai norinti pasidarbuoti “Naujienų” labui ir sau dovanas laimėti—esate nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti šiame Trečiame “Naujienų” Konteste. Nusitarę stoti j kontesto dalyvius — 
malonėkite tuoj išpildyti žemiau esamą kuponą ir prisiųsti “Naujienų” Kontesto Departamentui. Gyve
nantieji Chicagoje kviečiami atsilankyti.asmeniškai j “Naujienų” Kontesto Departamentą žemiau nuro
dytu laiku. “Naujienų” kontestas prasidės sausio (January) 16 d., 1928 ir baigsis balandžio (April) 30 
dieną, 1928.

1. Kiekvienas “Naujienų’’ kontestantas gavęs nemažiau 43,000 balsų, gali gauti šitų puikų, nau
ją 1928 metų pilnai įrengtą STUDEBAKER automobilių “The Commander,” 6 cylindenų, 5 pasa- 
žierių ir I durų .Sedaną. Studebaker automobiliai yra imami iš MILDA AUTO SALES, 806-8 West 
81«t St., Chicago, III. Kaina ................................................................................................../••• $1,785.00

2. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitą puikų, nau
ją 1928 metų pilnai įrengtą HUPMOB1LE S1X automobilių, 6 cylindenų, 5 pasaŽierių ir 4 durų 
sedaną. HUPMOBILE SIX autoniobiliai yra imami iš R. BALZEKAS MOTOR SERVICE, G012 
South Kedzie Avė., Chicago, UI. Kaina .......................................................................................$1,575.00

3. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs 
nemažiau 28,000 balsų gali gauti šitą puikų, 
naują KIMBALL pianą su vėliausiais ir geriau
siais pagerinimais. KIMBALL pianai ir kiti 
visi namų rakandai kontestantų dovanoms yra 
imami iš PEOPLES FURNITURE CO., 1922 
South Halsted St. ir 4177 Archer Avė. Kimball 
piano kai^a .............................................. $975.00

4. Kiekvienas ‘Naujienų” kontestantas 
gavęs nemažiau 28,000 balsų gali gauti 
šitą puikų BRL’NSWICK Panatrope, 8 tū
bų, kuriame yra sykiu brangus fonogra
fas ir Radio — be baterijų, be vielų, va
romas elektros spėka. Brunsv.’ick Pana- 
tropai ir visi kiti muzikaliai daiktai apart 
Kimball pianų yra imami iš JOS. F. 
BUDRI K, 3417-21 South Halsted St., Chi
cago, III. Kaina šito Brunxwick Panatro- 
pe pilnai įrengto ........................... $l,000.00{

5. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 15,000 
balsų gali gauti šitą puikų, nau
ją GULBRANSEN Registruojan
tį Pianą — geros išdirbystės. 
Gulbransen pianai imami iš Jos. 
F. Budrik, 3417 So. Halsted St. 
Kaina ................................ $500.00

6. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 15,000 balsų t gali gauti šitą puikų

Frizey parlor *setą. Seto frėmai rankomis drožti,labai gražaus darbo. Frizey parlor setai yra imami

9. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti puikų, naują 
Bernard upright pianą, gero bal
so ir tvirtos konstrukęijos. Ber
nard up-right pianai yra imami 
iš Jos. F. Budrik, 3417 So. Hals
ted St. Kaina ................... $250.00

14. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 3,800 
balsų gali gauti naują gražią Tu- 
dor komodę, gerai padarytą su 
dideliu veidrodžiu. Imami iš Pe
oples Furniture Co. Kaina $100.00

kontes tan
ias gavęs 
nem a ž i a u 
1,100 balsų
Kali gauti 
šitą vyrišką 
špilką, pla
tino, 14 ka
rato, balto 
aukso. 
Kaina $25]

10. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs 8,000 bal
sų gali gauti šitą puikų, 
moterišką deimantini žiedą 
su 11 deimantukų ir 6 Sap- 
pharais. Kaina $250.00

15. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti šitą 
puikų deimantinį žiedą, mo
terišką, deimanto svoris .24 
Ct., su 2 Sappharais. Kai
na ............................ $100.00

St. ir4177 Archer Avė. Kainaiš Peoples Furniture Co., 1922 So. Halsted

11. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 8,000 balsų gali gauti šitą puikų, nau
ją Jacųuard parlor setą, 3 šmotų su gražiai išdrožinėtais frėmais ir apverčiamomis paduškaitėmis. 
Jac<|uard parlor setai yra imami iš Peoples Furniture Co., 1922 So. Halsted St. ir 4177 Archer Avė. 
Kaina ..................................................................................................................................................... $250.00

16. Kiekvlesnas “Naujie
nų” kontestantas gavęs ne
mažiau 3,800 balsų gali gau
ti puikų deimantini) vyrišką 
žiedą, 6 mažiukai deimantu- 
kai iš šalies ir viduryje dič
kis Sapphiras. Kaina $100.00

22. Kiek-| 

vienas 
“Naujienų’’

23. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs ne
mažiau 1,100 balsų gali gauti šitą moterišką Bar 

Pin, platino viršelis. Kaina ............................  $25.00

24. Kiekvienas “Naujie
nų” kontestantas gavęs 
nemažiau 1,100 balsų ga 
Ii gauti šitas vyriška 
rankovėms sagutes (Cuf 
Links), platino priekis, 2 
deimantukai. Kaina $25.00

17. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti šitą vy
rišką laikrodėlį Elgin “Cru- 
shion,” 14 karato, 17 akmenų, 
6 adjustment. Kaina $100.00

•18. Kiek

vienas 

“Naujienų” 

kontestan

tas gavęs 

nemažiau

1100 balsų 

gali gauti 

šitą mote

rišką laik- 

delj. Kaina 

$25.00

7. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti šitą puikų vyriš
ką deimantini žiedą, deimanto 
svoris .45 Ct. Kaina ......  $265.50$500.00

12. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti šitą puikų Brunsvvick fo
nografą, Sivilio modelio, labai gra
žaus balso. Imami iš Jos. F. Budrik. 
Kaina ................................... $100.00

19. Kiekvienas “Nau

jienų” kontestantas 

gavęs nemažiau 1,100 

balsi) gali gauti šitą 

vyrišką laikrodėlį, gold 

field. Kaina .... $25.00

GERBIAMASIS-JI:

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitą “Naujienų” kontestą ir 
veikti laimėjimui dovanų daiktais arba pinigais, malonėkite 
tuoj išpildyti čia esamą blanką ir prisiųsti j “Naujienų” 
Kontesto Dep. Arba, jeigu Tamsta gyveni Chicagoje esate 
kviečiamas atsilankyti asmeniškai į “Naujienų” Kontesto 
Dep., 1739 So. Halsted St., sekamu laiku — paprastais va
karais nuo 5 iki 8 vai., subatomis nuo 4 iki 6 vai., nedėlio- 
mis nuo 10 vai. ryto iki 2-jų po piet.

8. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti šitą Atvvater 
Kent, 6 tūbų Pooley modelio, pui
kų, naują Radio. Atvvater Kent 
radiolai yra imami iš Jos. F. 
Budrik, 3417 So. Halsted St. Kai
na ................................... $250.00

<13. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti Radio Freshmans Master- 
piece 6F9 Modelio — pilnai įreng
tą Radio. Imami iŠ Jos. F. Budrik. 
Kaina ................................... $100.00

20. Kiekvienas ‘Naujienų” 

kontestantas gavęs nemažiau 

1,100 balsų gali gauti šitą 

vyrišką žiedą, žalio aukso, 

Rusiško Lapio,’ 14 karato. 

Kaina ......................... $25.00

BLANKA

21. Kiekvienas "Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 1,100 balsų 
gali gauti šitą moterišką žiedą 
Black Onyx, mažiukas deimantukas 
vidury. Kaina ........................  $25.00

—•
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

ši vakarą kalbės 
Visliomis

šį vakarą Visuomis dėstys 
savo tikybinį mokslą ir atsaki
nės į klausimus. Prakalba įvyks 
Meldažio svetainėje, 2214 W. 
33 pi. \Vest Side, ir ketvirtadie
ny (vas. !> d.) Ežerskio svet. 
(itith ir Paulina st. kampe). 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 
25 centai.

Marquette Park

Įkirios mamelės

West Side gražaus pelno 
tais.

praėjusiais me- Lietuviai Daktarai

Burnside
Sausio 21 dieną vielos biz

nierius J. Macukevičia nuvažia
vo troku į vietos anglių sandėlį 
parsivežti anglies. .lis paliko 
kieme žmogų, kad tas primes
tų anglies j t roką, o patsai nu
ėjo namo kokiais ten savo rei
kalais. Tuo laiku atvažiavo au
tomobiliu du vyru ir paklausė 
darbininko, ar turįs jis unijos 
kortą. Žmogus atsakė, kad ne
turįs. Eik, sako jie, su mumis 
į automobili, mes tave parveši- 
me namo. Žmogus įsėdo auto
mobiliu. Vienas gi vyrų pasili
ko. Jis, pasilikęs sudaužė troke 
radiatorių ir daugiau blėdies 
pridarė. O tas, kuris paėmė 
žmogų vežti, pavežė jį kelis blo
kus ir išmetė. Sugrįžta darbi
ninkas ir savininkas j sandėlį. 
Pamato kas buvo padaryta 
Macukevičiaus jau ne pirmi; 
kartą buvo klausiamas unijos 
kortos. Dabar butų galima su
versti bėdą ant bolševikų, bei 
kad pats yra juomi, tai nėra 
ką kaltinti. —Kūmo Krentąs.

Ar jau nusipirkai
Pirmą ir paskutin- progą iš

kilmingai apvaikščioti Dešim
ties Metų Lietuvos Nepriklau 
somyhės Sukaktuves Chicagos 
lietuviai turės sekmadienyje 
vasario 19, 1928, Stevens vieš
butyje, Michigan avė. ir 7 st.

Tokio vakaro, kokį rengia 
Chicagos Lietuvių Komitetas 
minėtą dieną ir minėtoje vieto
je, Chicagos lietuviai dar iki 
šiol nėra turėję ir vargiai tu
rės. į komitetą įeina musų 
darbščiausios moterys ir vyrai, 
kurie deda visas pastangas, 
idant šis vakaras išeitų juo 
puikiausia.

Skani vakarienė prasidės 6 
vai. vakare. Tuoj į>o vakarie
nės bus išpildytas puikus muzi- 
kalis programas, kuriame daly
vaus musų geriausieji artistai 
ir artistės. Be to, bus vienas 
didelis lietuviams “surprise”. 
Muzikaliame programe daly
vaus lietuvaitė, kuri ateinantį 
sezoną dainuos Chicago Civic 
Operoje, bet apie kurią net ir 
Chicagos lietuviai iki šiam lai
kui nieko nežinojo. Muzikaliam 
programui užsibaigus bus šo
kiai, puikiam orkestrui grie
žiant.

Be lietuvių tame programe 
dalyvaus meras William Hale 
Thompson ir daug kitų žymių 
amerikonų, taipgi Lietuvos 
mažumų ir mažųjų ' Lietuvos 
kaimynių tautų atstovų, kaip 
pav. ukrainiečiai, baltgudžiai, 
žydai ir musų pusbroliai lat
viai.

žodžiu, tokio iškilmingo ban- 
kieto dar nebuvo ir gal dar ne
greit kada bus surengta, bet ir 
tada tai nebus apvaikščiojimas 
Lietuvos Nepriklausomybes 
Pareiškimo dešimties metų su
kaktuvės. I

Biletus reikia pirkti išanksto. 
Kaina $3.50. Juos galima gau
ti Lietuvos konsulate, Univer- 
sal State Bank’e ir pas komi
teto narius.

—Rengimo Komitetas.

POLA TENDžIULYTĖ,

Vaičkaus teatro premierė, Aldo 
nos rolėje, veikale “Keistutis”, 
kurs statomas Goodman teat
re, Art Institute, Kast Monroe 
at So. Pnrkvvay, vasario mėn. 
(Eebruary) 12 dieną.

Bridgeportas
Ketvirtadieny j, vasario 2

dieną, buvo laidotuvės. Pamal
dos laikyta šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Ties bažnyčia tar- 
l>e kitų buvo automobilius p. 
Jokūbo šileikio, kuris drauge 
su savo moterimi rengėsi paly
dėti grabą į šv. Kazimiero ka
pines. Bet tuo laiku, kai p. 
Šileikis pasišalino nuo savo au- 
omobi liaus, nežinomi vyrai va

žiuodami pro p. Šileikio auto- 
nobilį įmetė jin smirdančią 
ombą. P-nas Šileikis mano. 

:og bomba buvo įmesta jo au
tomobiliui! todėl, kad kas nors 
kerštauja prieš ji ir kad norėta 
iį sulaikyti nuo važiavimo į ka
lines.

Pavogė automobili

P-as Azbergas, stambus biz
nierius Southsidėje, turįs daug 
Įrangų bridgeportiečių tarpe, 
neteko savo (’adillac'o. Pirm 
keleto dienų jo Cadillac’ą nu
važiavo vagiliai. Automobilius 
buvo dar palyginamai naujas, 
tik kokių metų senumo.

LIETUVIO AUTAS UŽMUŠĖ
TRIS

Sekmadienio vakare ties 
31 ue Island avė. ir Leavilt str. 
šlipo iš gatvekario būrys mo
terų ir vaikų. Tuo laiku girtas 
ietuvis, Petras Žukas, gyv. 
1957 West 23rd st., visu smar
kumu įvažiavo į išlipusį iš gat
vekario žmonių buri. Parmušė 
kai kuriuos ir nesustojęs nu
važiavo namo. Vytis jį pasilei
do keletas taxi šoferių, o kiti 
davė žinoti apie nelaimę polici
jai ir pašaukė'ligoninės pagal
bos.

Žuko automobilis užmušė kū
dikį, Chester Dobrovvski, 15 
mėnesių amžiaus. Kita auka bu
vo VValter Kozlovvski, 11 metų 
berniukas, užmuštas vietoje/ 
Trecias lai p. Sopliie Wickla- 
czynska, kuri mirė vėliau šv. 
Antano ligoninėje.

Apart šių trijų, kurie prara
do gyvastį, nukentėjo dar John 
ir Bessie Dobrosvski, tėvai už
muštojo kūdikio, ir Edvvard 
Kozlmvski, 14 metų berniukas. 
Visi sužeisti sunkiai. Gyvena 
jie adresu 2158 West 18 place. 
Žukas areštuotas. Kai jį areš
tuota, jis buvęs taip girtas, 
kad išrodė, jog nenusimanąs 
nė ką daro, nei kur randasi.

APSAU- 
GOKIT 

SVEIKATĄ ;

SU ŠITUO KASDIENINIU 
PAPROČIU

Buk liiioMas nuo hIoku. iipttuiiKok M)vo 
M*rkk> ir burnų. Vartok Scvitii’h Auti- 
.sc)>«sol po nuvalymo duntu. Jop apHau- 
^<>H jus-* nno pavojįiik'ij blogu perų. Mih. 
(’Ihi.i Urban. ICo»well. Tcxa»». ruAo: “An- 
l>'!>sol vimioiuct ramius niiuio uaiuiioRo.

vartojam j| kanilieii burnos ukalavi- 
litui. <lel išgydymo dantų Hinegentj ir pa
derinti kvapi) ir <!<■! aimiuuUKOjinio iiani- 
kiflinuj " Nopiilynliinniau burnini i-kalaii- 
loja*. PuHuhlnu kvapi). Viuosc vuiutynč- 
hu 5Ue.

Te). Boulevard 0214 •
Plumbing, Heaiing

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St, Chicago. UI.

____  _ . - -- - - - — —

NTISEPSOl
The Cammon Sens e Health Hablt

—, , fy Bandymui buteliukasCend for dykai. Reikalaukit W. .lamnlo •*’. SEVERĄ CO., Dept. tydiTipiC? ą, Ccdar llapida. Ii>wa.

• _________ Li______ >

Vas nekuriuos musų apielin- 
kės parapijonus-parapijonkas 
yra noras pasibudavot naują 
bažnyčią. Na, kad jau žmonės 
to trokšta, tai lai būdavo j a. 
Bet ve kas man atrodo labai į- 
kiru: tūlos nevisai švariais pa
ausiais mamelės grąsina lietu
viams biznieriams, kad jeigu 
jie neaukos kelių dešimčių do
lerių, tai jos pas juos neprik 
šią reikmenų, ba, girdi, jie 
esantys bedieviai. Aš ir nema
tau reikalo, kad bedieviai sta
tytų bažnyčią, ir boikotuot juos 
už tai labai nelogiška, nes tuo
met ir žydelius, pas kuriuos 
lietuviškos dievobaimingos mo- 
nielės įvairius skarmalus per
ka,—ir tuos• jos turėtų boiko
tuot.

Vis keistenybės

Tūlos šios apielinkės motinos 
nustebo vieną dieną, kuomet jų 
vaikams ir mergaitėms parėjus 
pietų nebegalima buvo jų pra
šnekinti. Mamės sako ir šį ir 
tą, bet vaikučių-mergaičių ne
galima prakalbinti.

Juk tai stebuklai: išryto kal
bėjo jie, kaip ir visuomet, o 
dabar tik rankomis rodo ir vis
kas! Pagaliaus vargai nega
lais susirodė pirštais, kad mie
las kunigėlis uždraudęs kalbėt. 
Bet man neaiškus tas uždrau
dimas. Juk pirma mintis gims
ta, o paskui žodis išsiveržia, 
taipgi, mano manymu, ir ne
kalbant galima laisvai ką nori 
bliuznyt.

Antraip žiūrint, gal ir gerai, 
kad jauniems šelmiams liežu
vius prilaiko. Mažiau davatkų 
išsivystys.— A. M-tis.

A A
JONAS M1TCHELL- 

M1KOLA1TIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 3 dieną, 11:45 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 87 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskričio, Batakių valsčiaus, 
Ciuteikių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 17 metų. Paliko dide
liame nubudime moterį Barbo
rą po tėvais Bagočiulė, 3 pus- 
serės ir švogerj, o Lietuvoj se
ną tėvelį. Kūnas pašarvotas, 
randasi Mažeikos koplyčioj, 
3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
vasario 7 dieną, 1:30 vai. po 
piet iš koplyčios bus nulydėtas 
j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Giminės.

A + A
PETRONĖLĖ PAUKŠTIENĖ 

po tėvais Vitkauskitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 5 dieną, 4 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukęs 44 
metų amžiaus, gimus kaim. 
Siuvančių, Jevoravo vai., Ma- 
riampoles ap. Paliko didelia
me nubudime vyrą Antaną, 2 
sūnų, Antaną 14 metų, Vincą 
12 metų, broli Jurgį Vitkauską, 
pusbrolį, kun. MaČilionj, dėdę 
Mačilionį, 6 pussesesres, 4 iš jų 
randasi klioštorij, o vienu apsi- 
vedus Marijona Špokiene — po 
tėvais Mačlulionaftė. Lietuvoj 
mitiną — 80 metų ir seseris, 
Veroniką — Gudaitienę, Anta
niną Gudaitienę, dėdę Vitkaus
ką ir 3 pusseseres Ambrozieju
tęs pus. Juozapą Ambraziejų. 
Kūnas pašarvotas) randasi 2225 
S. Oakley Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge 
vasario 9 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Pauk
štienės giminės, draugai ir pa
žįstami’ esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Vyras, Vaikai, Brolis 
kunigas ir Pusseserės.

Laidotuvėse patarnauja grą- 
borius Leclun irius.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

Liet. Taut. Draugystė Vie
nybe laikė savo metinį susirin
kimą 21 d. sausio, M. Meldažio 
svetainėj. Pirmsėdis atidarė su-
sirinkimą ir pašaukė valdybą 
užimti vietas. Visa valdyba 
buvo ir užėmė vietas kaip pri
dera. Protokolas perskaitytas 
ir vienu balsu priimtas. Du 
nauju nariu įstojo tą vakarą— 
Antanas Vilimas, 24 m. am
žiaus, ir Povilas Janužis, 29 m.

Komitetai išdavė raportą iš 
atsibuvusio sausio 8 d. baliaus
ir paaiškino, kad liko pelno apie 
$35.00. Draugystė buvo labai 
užganėdinta, kadangi perstaty
mas ir balius buvo rengiamas
ne pelnui, bet paminėjimui 20 
m. draugystės gyvavimo.

Toliau išduota raportas komi 
toto knygų patikrinimui.. Ko
mitetas paaiškino, kad kny
gos yra tvarkiai vedamos, 
kad draugystė gerai pi- 
nigiškai stovi ir kad ji turėjo

PRANEŠIMAI
Vinuomio prakalba, šį vakarą, va

sario 7 <1., 7:3O vai. vak. naujos ty
ros tikybos kūrėjas Visuomis dėstys 
savo tikybinį mokslą. Meldažio svet., 
2244 W. 23 PI., W. Side.

Ketvirtadieny Visuomis kalbės 
Ežerskio svet., 46 ir Paulina gt., 
Town of Lake.

SLA. 183 kp. Jaunuolių Orkestro 
mėn. susirinkimas bus serodoj, vasa
rio 8, 8 vai. vak. Mark White Stf. 
Parko svet., 30 St. ir Halsted St.

Visi nariai pribukit. Valdyba.

Įlridgenort. Draugvvstė Saldžiau
sios širdies Viešpaties Jėzaus susi
rinkimas įvyks vasario 7 d., 1928 m., 
antradienio vakare, 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorium, 3133 
S. Halsted St. Gerbiami nariai malo
nėkit laiku susirinkti.

T. Aleliunas, rast.

Visuoniio prakalba. Antradieny, va
sario 7 d., 7:30 vai. vak. naujos ty
ros tikybos kūrėjas Visuomis dėstys 
savo tikybinį mokslų, Meldažio svet., 
2244 W. 23 PI., Wv Side.

Komitetams išdavus raportą 
pakelta klausimas apie drau
gus, kurie yra išbuvę draugys
tėje 20 m. nesirgę. Po trumpo 
apsvarstymo nutarta išmokėti
jiems po $14.00 pinigais. Ka
dangi tečiaus tik B. Galdikas 
ir A. Dervaitis tepribuvo susi- 
rinkiman, tai jiems buvo ir iš
mokėta, o kitiems išmokėjimas 
atidėta ant toliaus.

Raportas ligonių lankytojų 
taipgi buvo priimtas.

Draugyste, apsvarsčiusi vi
sus viršminetus reikalus, užda
ro susirinkimą.
—Draugystės korespondentas.

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U S E R K A

3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal 
State Bank ....

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

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

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

Kampas North Ave. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea„ 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedūlioj 10-12 d.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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 Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St. 

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

Telephone Hemlock 0066
, DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
, X-Ray laboratorija

7054 S. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M 

CHICAGO

Roseland. Vasario 7 d., 8 vai. va -O 
kare, “Aušros” knygyno kambariuo
se, 10900 So. Michigan Avė., įvyks 
Lietuvių Improvemtnt and Bencfit 
Kliubo susirinkimus, šiame ‘susirin
kime bus įvairių raportų ir praneši
mų. Visi kliubo nariai būtinai at
silankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.

Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pensy 1 v a- 
ni jos lig o n b u- 
Čiuose. Sąžinin 
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterims 
ir mergi n o m s. 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo h 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 1115
Off. & res. Yards 3557

DR. JONAS MOCKUS
Dentistas

3401 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedalioms 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 

Chicato, III

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų uilaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL

S. D. LAGHAVIGZ
Lietuvis Graborias ir 

Balzamuotoje*

2314 W 23rd PL 
Chilaga III

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

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

Akių Gydytojai

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel.’ Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenae 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenwood 1752
Praktikuoja 20 metų

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

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

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

Nedalioj nuo 10 iki 1.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2380
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas 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 
i mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai ........-
Ofisas

4729 South Ashland Avenae, 2 labos 
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 8:80 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Įvairus Gyd
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Serejjos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurcas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas įr Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan St.
V a 1 a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEJUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1721 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 8200

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Griiius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef, Boulevard 2800 

Namų Telefonas Republic 9723

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. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1311

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisąs vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 8896
Simpatiškas — 
Mandagus 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenae 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 ir 8094 *
SKYRIUS

3201 Auburu Avė.. Tel. Blvd. 3201 
Tel. Boulevard 0313

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

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

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

Mes užtikrinam jums 
gera dantų darbų 

šeši menesiai dėl 
išmokėjimo. Ne- _ 
reik nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Dalcidžiant, kad Jums reikės 
mokėti:

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randotph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd S’t. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namu Telefonus Republic 9600

Office Boulevard 7012
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DHNTISTAS 
4645 South Ashland Avenae 

Aut Zaleskio Apticko* 
CHICAGO, ILL,

$30 — mokėsit po .$5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per G mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per G mėn.

Dr. C. W. De Roųue
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakaro 
l’honu Boulevard 7589

A, A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salio St., Room 2001, 
Tel. Randplph 1034. — Vai. nuo 9—6 

Vakarais
8241 South Halsted St. 

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Puuudėlio ix 

Pėtnyčios.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

l)r. Kowarskas
SLA. 226 kuopos kvotėjas.
Pirm keleto dienų “Naujie

nose” buvo pranešta, kad susi
tvėrė C.hicagoje nauja Susivie-

pa, kurią sudarė eiagimis ir 
čia augęs lietuvių jaunimas, ši 
kuopa ir ateityje mano traukti 
savo tarpan tik čiagimius lietu
vius ir lietuvaites. Kuopa dak
taru kvotėju pasirinko taipgi 
Amerikoje gimusį ir augusį 
daktarų J. J. Kowarską, kuris 
turi ofisą adresu 2103 West 
(,3-rd str. (Manpiette parko 
apielinkėje). Daktaro telefonas: 
Prospect 1928. Namų adresas: 
2359 So. Leavitt st., tel Canal 
2330. — N.

Miscellaneous

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

Boulevard 1036

RUBIN EROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87t0

Chicago

AtsineŠkit su savim šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam phim- 
bingą ir namų apšildymą. Ap
skaitliavimas
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage G rovė Avė.

dykai. Oakland

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

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys

2118-20-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 \V. 22nd St. 
Phone Victory 2454. Lawndale 2454

Business Service
_______ Biznio Patarnavimas______

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iŠ lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
d ratus, 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, saukit, Gilchrist Diversey 0137 
arba Hemlock 2937.

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

Hemlock 7817.

50% PIGIAU už sausį ir vasari. 
Pleitseriavimas, popieravimas, cal- 
rim, malevojimas. Matyk mus šian- 
Aie,

Brunswick 5023.
IŠKABŲ malevojimas nupiginto

mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

MALEVOJU, dekoruoju — dar
bas pirmos rųšies ir garantuotas.

230 W. Division, 
Lincoln 0474.

MALEVOJIMAS^ poperiavimas, 
langų užlaidos, calc.—geras darbas, 
pigi kaina, greitas dailus darbas, 
greitas apskaitliavimas. Mr. Foster. 
Juniper 0717.

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja- 
mus.

Tel. Kedzie 7166

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam « Co. 855 W. 
51th St. Boulevard 0536.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
” -J

-........-■■■■■■ .. . ................................................................III , .. .............. .. ..................................................... . .................... , ........ —--------------- ------------------------------------------

Business Service 
_______Biznio .Pa*a!*!»vlmaH_______  

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcim. ekspertas, medžio 4 greinavi- 
mas specialėmis žiemos kainomis, 10 
metų patyrimas. Apskaitliavimas 
veltui. Tel. Irving 1498.

KARPENTERIS.. Taisau namus, 
porčius, garažus, $198 ir daugiau, 
kainos nebrangios. Tel. Bittersvveet 
5168.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum-1 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
{mokėti, kitus i du metus išmokėji- j 
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBO’rr CONSTKUCTION CO. 1 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

NAMŲ KONTRAKTORIUS. f 
rininkvstės, karpenterystės, cemen 
linis darbas, pleisteriavimas, taisy
mas namų, garažų nebrangiai.

STANLEY S1WIEC & CO. 
1076 N. Hermitage Avė. 

Humboldt 5556

J. W. Beaver & Co.
BUDAVOTOJAI

2044 N. Fairfield Avė.
pastatys ir finansuos bungalow, 
2-3 flatinius, krautuves ir apt. ant 
jūsų loto. Teikiame planus ir ap-1 
skaitliavimą.

Phone Independence 0878

$4
$4

Auto Travel
Automobiliais Kelionė

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai l 
............ DETROIT .............. 
............ ST. LOUIS .............
Checker Coach Lines, Ine.

Planters Hotel
19 N. Clark St., 

Randolph 4800

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk j dieną išvažiavimai
9 ryto ir 8 vakare

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

DE LUXE MOTOR STAGEŠ
3 So. Jefferson

Tel. Dearbom 0681

Financial
Finansai-Paskoloa

Financial
Finanaai-PaskoloM

Ar jums reikia pinigų 
šventėms

KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ 
AtsiŠaukit pas: 

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOWSKI, I’rez.

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

Tel Canal 1875 
i visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos, 

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

Mu- 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.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais ifimokė- 

i iimals. Paskolas suteikiam j 21 
I Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199.

vai.

Help Wanted—Malė
Darbininkių Reikia

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jusų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir
■ turėti norą dirbti.

AtsiŠaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą.

, Roseland Motor Car Co., 10857 į 
| Michigan Avė.

Musical Instruments
Muzikoa Instrumentai______

Bubnai, Banjos, 
Smuikos 

25c. i savaitę
Organizojamo naują instrumentų 

kliubą, nariai gauna instrukcijas po- 
puliarčmis kainomis ir instrumentus 
už jų kainą. $75 vertės instrumentą 
už $30, išmokėjimais net po 25c. j 
savaitę.

Mumford Music
Studios,

Ine.,
18 So. Kedzie Avė.
Phone Kedzio 6810

MAN reikalingi pinigai, parduosiu 
savo Schumann grojikų pianą su ben- 
čiumi ir roleliais už $65 cash.

M R. JARTZ, 
2918 Milwaukee Avė., Ist floor

Business Chances
________ Pardavimui Biamiai

PASTABA
Proga kurios neturėtu

mėt praleisti
Tai yra proga asmenims jvestuoti sa
vo pinigus kttip ir j banką, valstijos 
ir valdžios priežiūroj, dėl apsaugoji
mo savo pinigų.

Jusų investmentai jums atneš 
6%%.

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

Su $100 galit pradėti.
Del daugiau informacijų rašykit.

Be jokios atsakomybės.
Atsiųskit savo vardą ir adresą, 

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 1026.I ’—
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

I nė maišytų tautų apgyventoj apie- 
■ linkėj. Geras biznis—parduodu dėl 
, nesveikatos. 1302 S. Union Avė:

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Ekstra specialia 
bargenas

Dabar yra laikas. Dasižinokit apie 
šį puikų pirkinį. Tai yra ekstra 
specialia, moderniškas 2 flatų na
mas, 8344 S. May St., puikiausia na
mas South Side. Yra 3 karų muri- 

i uis garažas, tilo sienos maudynėj, 
lietaus lašai, moderniškas. Turi būt 
parduotas šią savaite. Įsigykit šį 
puikų 2 flatų namą. Su $5,000 cash 
Kai it pradėti veikti. M r. Sweoney,
2871 E. 79 St. Saginaw 7900.

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 

parduosiu

Mr. Grinius, 6512 South 
t., Ist floor.

atsakantiems žmonėtis i__ ‘__
REIKIA vyrų dėl išsimokinimo už $125, cnsh $50, o kitus po $10 j 

automobilių plovimo, tepimo, “simo-Į mėnesį. M” z -s"s— «•«'»
nizing” ir viso praktiško garažo dar- Halsted St 
bo. Didelis reikalavimas vyrų i ga
ražus. Nuolat darbas per metus. Po 
3 savaičių pasimokinimo galit už
dirbti gerą algą. Klesos dienomis ir 
vakarais, ofisas atdaras vakarais., 
Chicago Auto Service Bureau, 309 S. 
La Salio St. Room 101.

PIRMOS klesos fonografų taisy
mas visokių išdirbysčių, nebran
giai. 1233 S. yVabash. šaukit Cahi- 
met 1968.

REIKALINGA dviejų darbininkų
j prie išnešiojimo “Naujienų” — vie-Į 
| nas Town of Lake, kitas — Koše- j

$4 LABAI ŽEMA KAINA
$4 Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa

tarnavimas — Construction paskolos. į

Metropolitan Boncl & 
Mtge. Co.

” i 134 N. La Šalie St.
i Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

$4.00
$4.00
$8.00

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St.

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechovvicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Radio
Sutaupykit Pinigų 

j AtsineŠkit šj skelbimą — gausi 
10% pigiau. Atsivesk draugų kurie 

k“ck"moketi ""j; '’i'P' ru>lio- mes <iu<,s"n jums 
20% pigiau.

PRADĖK IT NAUJUS METUS
Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi- 

PATYRĘS radio taisytojas. Ne-! neloju, kuris duos jums doleri 
bus pasekmių — nemokėk. Pigiai, dolerį ir pinigų vertę už viską ką 
Atvažiuosim bile kur. MacCavley, tik pirkaite. 
E<lgewater 6161

landė — nešiotojai už darbą gauna 
gerą nuošimtį. Reikalingas mažas 
investmentas norintiems užimti mi
nėtą vietą. Turi nors l---- --------
skaityti ir rašyti. Kreipkitės j “Nau
jienas”, 1739 So. Halsted St.

ę už viską ką 
Mes nelaikome viduti

nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
jums setą ir mes patarnausime jums 

i bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
j ekspresą išlaidas užmokėsite už mu- 

'REIKIA tuojau 3’vynj dėl issi-• su darbą virš $10 vertės. Viskas 
mokinimo auto eleetrie inžinerijos,1 garantuojama.
aviacijos, gera mokestis kol išmok-' ATSUKIT PRIIMTUVĄ 

: site. Atsišaukite
2024 Wabash

M R. DAV1ES arba THOMAS

REIKIA vyrų su automiliais par
davinėti real estate. Patyrimas par
davinėjime real estate nereikalin
gas. Geriems salesmenams mes su
teikiame gerą progą. Kurie nori ge
rai uždirbti ir turėti pastovią vie- 

4a, atsišaukite
B. R. PIETKIEWICZ 

2608 W. 47 St.

! Viena iš musų garantuotų radio se- 
I tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland

Phone Buckingham 3800

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė 
puspigiai, senas ir geras biznis. 
10722 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI saliunas gana ge
roj biznio vietoj — parduosiu už 
$175.00 — turiu būtinai parduoti j 
6 dienas. Nepraleiskite geriausios 
progos. 1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, 4507 S. Wentworth Avė.

REIKIA krikščionių su $130 ir 
po $20 j mėnesį per 3 metus, gali 
gauti $14,000 po 6 metų ir po 300 j 
mėnesį visam gyvenimui. Suteikit 

1 savo telefono numerį, atsiųskit var
dą ir adresą,

, Naujienos, 
1739 So. Halsted St.

Box 1144
------   - .—.-,■■■  ----——  .

PARDAVIMUI grosemė ir delika- 
I tesen, geras biznis, pigi renda?- ilgas 
i lysas, kaina $625, 3735 Emerald Av.

PARDAVIMUI groseris ir kendžių 
krautuvė. Greitam pardavimui, aplei
džiu Chicagą, 1733 Ruble St.

REIKIA armholę beištariu ir guzi- 
kų skylučių išsiuvineto jų. 230 So. 
yVells St. 8 augštas.

ATSINEŠK šį skelbimą su savim 
gausi 10% pigiau. Atsivesk savo 
draugą, kuris pirks radio gausit 
10% pigiau.

4-5-6-7-8 tūbų radio setai pardavi
mui, garantuoti. Išparduodame, kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3852

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

MES TURIME *3 vietas dėl lietu
vių kurie nori tapti automobilių me-
_ 1 _ f 1 • » » _ 1 — X. A—_ _ • _ - /"t

kestis kol mokinsite*?.
2024 Wabash

M R. D AVIES arba THOMAS

MANO mylimas sunau Jonai Gri-
golaitj, malonėk parvažiuoti namo . ... T1 •
tuojau. Tu man būtinai reikalingas, rhanikais. I radekifr tuojau. Gera mo- 
Kaip tik perskaitysi šj pranešimą, 
skubėk namo, pas savo motiną. Arba 
parašyk laišką.

BARBORA CHESTER, 
Box 1, Marinesco, Mich.

REIKALINGAS porteris; valgis ir 
guolis, 3815 S; Halsted St.

PERKAME Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

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
kite. Moler College, 512 N. State 
Street.

Help Wanted—Female

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

dėl 
va- 

Mo- 
turi

REIKLIA patyrusių operatorių prie 
sporting tavorų. 1345 W. 14 St.

REIKALINGA moteris ant purės 
j “Lunch Room”; biznis su labai 
mažai pinigų. Amžiaus nuo 28 iki 
35 metų, vedus ar ne, tik be vaikų. 
Būtinai turi kalbėti rusiškai. Gera 
proga, pertai nelaukit kitos dienos 
— gali būti vėlu.

669 yV. 14th St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

3 ŠMOTŲ parloro setas, $35, 7 
šmotų valgomo kambario setas, $15 
gasinis pečius, $6, pastatomos liam- 
pos, $15 ir daugiau. Schvvartz Bros. 
Storage, 640 E. 61 st St.

Sis skelbimas yra vertas pinigų 
(lel jūsų. AtsineŠkit jį su savim ir 
mes jums nuleisimejums nuleisime

10% pigiau 
FRIEZE PARLOR SĖT.... 
MOHAIR PARLOR SĖT 

VVALNUT BEDROOM SĖT 
WALNUT DIN. RM SĖT

$79
$58
$48
$38
$22
$17

.$300
$250
$200
$150
$75 9X12 yVILTON RUG
$60 COXWELL C1IA1R .
Daugelis kitų bargenų bus išpar

duota tuojau
Available Storage

7732 Stony Island
Atdara vakarais iki 10 va). Neda

liomis iki 6 vakaro.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

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

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St

Tel. Canal 1678

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gerą progą 
I lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General 
tors Corporation. Salesmanai
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbtiniai tuo
jau atsišaukia. AtsineŠkit su savim 
ir ši skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5812 West 
22 St., Cicero, III.

Liampų Shade Dirbėjų 
Mums reikia 125 tuojau

LIETUVIŲ atidai. Kodėl nenusi
pirkti sau siuvamos mašinos. Turime 
pilną pasirinkimą Singer siuvamų 
mašinų, demonstratorių ir pertaisy
tų, $10 ir daugiau arba išmokėjimais. 
4251 Cottage Grove Avė.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite j 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

PASKOLOS namų savininkams — 
gardiname ir perkame 1, 2 ir 3 mor
gičius ir kontraktus, Rm. 2016, 184 
N. La Šalie: Randolph 4210 arba 
6347 So. Westem Avė. Hemlock 
2636.

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearbom 4020.

IŠMOKĖJIMAMS IR RAKAN
DAMS PASKOLOS

Greitas ir geras patarnavimas, 
$25 iki $300.

$25 jums kainos 89c.
$50 jums kainos $1.75
$100 jums kainos $3.50

Legalės kainos, valstijos valdžios 
priežiūroj.

AtsiŠaukit arba telefonuokit
UNITED FINANCE CO., 
3449 So. Michigan Avė. 

Douglas 9362.

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

S, L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

GhfcAS INVESTMENTAS
Pardavimui nauja* mūriniu nnma* 9 fla- 

tij aru ilalKtod ir 79tti, panluosiu pigiai, 
arba mainvHiu i>ile Į ką kaipo dali inmo- 
kėjimo. VVAI.TER J. PACE, flOOl South 
VVcatertj A ve., T<l. Kepubiic 41*0.

PUIKUS naujas 6 kam. bungalow 
tile vana, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, cementuota gatvė ir 
ėle, lotas 32x125, pusė bloko nuo 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo- 

■ siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
I Avė., arba Phone Hemlock 4373.

ŠTAI BARGENAS
Aukštos klesos, tikrai modemiš

kas, su* atdaru sun porčium, namas 
į turi 15 apt. po 4 'kambarius, randa- 
' si netoli 47 St. ir Champlain (Juo- 
' daspalvių distrikte), rendų virš $11,- 
000, galit jį nupirkti už $51,000. 
Namas turi pirmus morgičius $23,- 
000 dviem metajn, galima padidinti 
iki $30,000. Galima įmokėti $15,000, 
kitus antru morgičių. Galite gauti 
33%% už savo investmentą.

M r. Schercr
II. J. COLEMAN AND CO. 

4705 S. State St.
Drexcl 1800.

PARDAVIMUI pirmos klesos soft 
drink parloris ant bizniavos gatvės 
kartu sui pagyvenimu, priešais dirbtu
vių. Bok 1045, 1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

KAS NOIUT geros bučernės 
) Brighton Parke už pigią kainą, 
kreipkitės |>as mane. Išmainau 
bueernę anl namo, nes biznio 
nemoku varyti, taigi esu privers
tas skubiai parduoti arba išmai
nyti ant loto mašinos arba ma
žo namo. Kreipkitės pas Frenkį 

2822 So. Emerald avė.
Tel. Michigan (1879

........................ ■ ■■ I — .. ..........  >1—

Exchange-—Mainai
NEGIRDĖTI MAINAI

I.šsinuiino puikus naujas 5 kam
barių bungalow su vėliausios ma
dos parankamais. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant 2 flatų namo, 
nepaisant apielinkės arba priimsiu 
lotą, bučernę, automobilių kaipo 
pirmą įtnokčjiiną.

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas, Storas ir 4 flatai. Parduosiu 
už $13,500 arba mainysiu ant for
mos. Su viršminčtai.s reikalais 
kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.
IIUK Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

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

i _______i
j 6 KAMBARIŲ BEVERLY bun- 
galow? didelis lotas, taiktai $8700, 
Savininkas Beverly 7330.

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

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

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

KAS TURIT mainyti namą, 8 
arba 10 flatų, po 4 ir 5 kambarius j 
mažesnį namą. AtsiŠaukit į Aušros 
Knygyną, 3210 S. Halsted St. 
-- ------------- -4---------------------------—

MAINYSIU savo bungalow arba 2 
ar 8 flatų namą į farmą, lotą, biznį 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. lafayette 
0909.

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

garu šildomas, 2% bloko nuo 63 St. 
ir Halsted St., kaina $10,000, $50 į 
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 į mėnesį, rendų $125 į 
mėnesį, savininkas. Radcliffe 2520. 
7519 So. Halsted St.

25 VYKŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
ING AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS ŠIO GERAI APMO
KAMO AMATO. GEBA MOKE
STIS TINKANTIEMS VY
RAMS. UNIJOS INSTRUKTO
RIAI. UNIJOS KORTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 
AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 
ILLINOIS WELDING WORKS 
512 N. LA SALE ST. CHICAGO

REIKIA berniukų muzikantų 10- 
16 metų amžiaus. Visi instrumentai 
dėl pradedančių, dabar organizuoja
mas orkestras. AtsiŠaukit nuo 10 
iki 10 vak.

APOLLO ŠTUDIOS, 
5665 W. Madison St.

DIDELĖ automobilių industrija 
reikalauja vieno arba dviejų vyrų* j 
auto mechanišką, elektros ir battery 
biznį. Kad turėtų mechaniko ga
bumus su norais progresavimo. Pro
ga patiems įstoti i biznį. Atsiųskit 
savo vardą ir aaresą, Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 1039.

Tur būt patyrusios shade dirbė
jos. Geriausia mokestis Chicagoj. 
Cash bonus mokami kas savaitę. 
Pabandykit musų planą ir uždirbkit 
daugiau pinigų.

Hamilton Ross Factories
736 Tilden St., Va' bloko j pietus 

nuo Van Buren, tarpe Desplaines ir 
Halsted St.

Atsilankykit šiandie.

REIKALINGA mergina arba mo
teris dirbti j grosernę. 7359 So. Pau
lina St.

Furnished Rooms
RENDON kampinė krautuvė, 4 

kambarių flatas užpakalyj, tinkama 
dėl rūbų krautuvės ir bucernės, sa
vininkas, Lafayette 4395.

PARENDAVOJTMUI kambarys ir 
garažas, 5704 S. Mozart St. Tel. 
Republic 6444.

RENDON moderniškas 6 kambarių 
apt., naujai dekoruotas, gera trans- 
Rortaciia, netoli Crane ir kitų dide- 

ų dirbtuvių, rendos $80 į mėnesį.
8811 S. Kedzie Avė.
Tel. Crawford 2025

RENDON 2 flatai po 4 kambarius. 
Randasi 938 W. 34 PI. Kambariai di
deli ir šviesus, pirmas flatas su va- 
na; rendos pigios. AtsiŠaukit, 3237 
S. Aubum Avė.

SINGER “dropheads”, elektrinės, 
portable, $22.50 ir daugiau, iš 400 
pasirinkimas. Paterson Bros., 1952 
Irving Park-blvd.

Automobiles
MOKAM GERAS CASH KAINAS už 
visokių išdirbysčių karus, junk ar 
sulaužymui. 3515 Ogden avė. Cravv- 
fdrd 3664

$10 IKI $20 ĮMOKĖTI
Kitus 12 iki 18 mėnesių. Visi ga
rantuoti automobiliai visokių iš
dirbysčių ir modelių, 100 karų pa
sirinkimui. Montrose Motor Sales, 
3106 Montrose Avė.

CASH Už KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau.

Mokam aukščiausias kainas. 670/ S.
State St. Went. 1974.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REIKALINGAS parteneris j bučer- 
nę ir grosenę su $1,600. Vienam per- 
sunku. Turi būt nevedęs, patyrimo 
nereikia, šaukit Pullman 4228. 10889 
S. jMichigan Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras, 3 metams lysas, peroj 
vietoj, pigi renda, turiu parduoti tuo
jau, už $250 cash, savininkas 4328 
Hermitage Av. Boulevard 6027.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė su namu. Geroj vietoj. 6459 So. 
Kedzie Avė.

Real Estate Forjšale
_____ Namai-Žemč Pardavimui_____

NAŠLĖ turi parduoti 4 flatų medi
nį namą, mūriniu pamatu, 2-5 ir 2-4 
kambarių flatai, lotas 25x177, 2 ka
lų garažas, įplaukų $1500 į metus, 
netoli mokyklos, “L’’ ir parko, kaina 
$10,500, cash reikia $1500.

Atsišaukite
3531 W. North’Avė.

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalow, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiūrėki! 
prie 6647 So. Talman Avė. šaukit 
savininką, Rainbow Electric, Hyde 
Park 2976.

PARDAVIMUI 2 flatų muro ir 
medžio namukas arti Archer karų. 
Parsiduoda už $4,000. Stanko and Co. 
5097 Archer Avė. .

GRAŽUS J5 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, 

2185 So. 56 Avė.

DIDELIS BARGENAS, Parsiduo
da namas 10-ties kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 mašinoms gara
žas, prie 2-jų karų lainės, 51st ir 
Western Avė., tik pusė bloko parkės, 
visai arti, tik 2 blokai. Venčia mane 
parduoti mano farma. Atiduosiu už 
$5,500. Namas randasi 5127 Sol .Ar- 
tesian Avė., Chicago, III.

------- 1—i...... ..... .............................

PARDAVIMUI 6 kamb. mūrinis 
bungalow, octagon frontu, cemen
tuota ėlė, stikliniai porčiai, po $50 į 
mėnesį, savininkas 6532 S. %Talman.

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalow, karštu vandeniu šil
domas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634.

PARDAVIMUI .arba mainymui 6 
apt. mūrinis namas, po 4 kamb. mod. 
2 karų gar. nebrangiai, netoli 69 ir 
Ashland, Šaukit Columbus 10452.

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
ir Prairie viskas išrenduota, geroj 
vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo
kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su biskiu įmokėjimo, arba 
mainysiu į lotą. H. J. Coleman and 
Co. 5857 State St. Went. 5702.

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 bungalovvs budavotojo 
kainomis, lengvais išmokėjimais. 
5616 Grace St. Kild. 3695.

5 flat.ų medinis
Pečium šildomas, naujai dekoruo

tas, 50x125 pėdų lotas, 8941-5 So. 
Wells St., Rendos $125 į menesį. 
Pirmas morgičius $2,000. Kaina 
$6,000.

H. J. COLEMAN AND CO.
129 E. Pershing Road. 

Boulevard 7769.


