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Trockis esąs gabenamas

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

and Pacific Photo) 

nereikės. Minnie Hoover iš Los An- i 
užlaikymui $5,000. Paveiksle paro- 
savo “apiekunu” Philip Smith.

(Atlantic

Tam margini badauti 
gėlės mirdama paliko šuns 
doma tas turtingas šuo su

Chicago, III., Trečiadienis, Sausio-January 30 d., 1929 .

Maskvos laikraštis 
ragina šnipinėti ko- 

namusMaskvon,busiąsteisiamas,.n?
200 trockistų ištremiami Į Sibirą; Stalino 

valdžia organizuojanti fabrikuose mi
tingus darbininkams prieš Trockį ir jo 
šalininkus sukurstyti

Trockio šalininkų* sovietijoj

Daugely rusų fabrikų esą lai
mi t ingai, kuriuose val-

No. 25

Maskva ekskomuni- LIETUVOS ŽINIOS 
kavo du vękiečių ko* Kiek 

munistų vadu
: ir kokiomis ligo

mis sirgo žmonės lap
kričio mėn.

Rabočaj
daugeli? komunistų 
kų g.d tik dedasi 
tais, o ištik ro tfą 
vo'.iuc* .niūriai”

sako kad 
valdinln- 
komuriis- 
“kontrre-

Laik-

Brandler ir Thalheimer išmesti 
iš komunistų partijos kaip 
eretikai trockistai

KAI’NAS. — Sveikatos de- 
” paftamento žiniomis lapkričio 

mėnesy visoj Lietuvoje su Klai- 
! pėdos kraštu žmonės sirgo šio 

— IŠ; mis ligomis: dėmėtąją šiltine 
išmes- sirgo <> asmenys, vidurių šilti- 

8, dif-

MASKVA, sausio 29. 
komiunistų partijos tapo 

į ti du vokiečių komunistų dar- ne - 45, parathypus 
huotojai, Brandler ir Tlialhei- teritu sirgo 25, mirė 1, pogim- 
mer. Jų išmetimas yra rezulla-idyve karštlige sirgo 17, mirė 1, 
tas “valymo” partijos nuo troc- gripu sirgo 317, mirė 1, kokliu- 
kistų, šu sirgo 295, mirė 2, tymais

Vielos sovieto p r a n e ši m u, i sirgo «>8, vėjo raupais 3.», 
jvyksiančiuos sovieto rinkimuo- epidem. seilės liaukų uždegimu 
se Maskvoje neturės teises bal- — h2, rože — 33, mirė 1, džio- 
suoti 56,000 ^piliečių.

MASKVA, sausio 29 
rpštis RaboČaja Moskva, kalbė
damas apie reikalingumą “va
lyti” rusų komunistų partijų, 
sako, kad reikią sekioti komu
nistai ne tik biuruose, kur jie 
dilbi,- nes ten jiems esą labai 
lenvca s’opti tikrąsias savo nuo-

X ■ I

mono:;, b. I ir privačiuose jų na- 
muor.c.

Namie komunistai galį pasi
rodyti visai m* komunistai esą 
ir jų pažvalgos gal niekuo nesi
skiria nuo “'baltųjų.” O tai esą 
nesunku susekti koks kas esąs 
komunistas, patyrus, kaip jis gy
venąs, kaip su tarnautojais el- 
giąsis, koki jo santykiai su gi
minėmis, ar nomušųs pačios, ar 
nedraugaująs su žmonėmis ne

Chicagos Tribūne korespon-l
dentas Rygoje kablegramoje sa-i kasdien vis daugėją ir daugėją, 
vo laikraščiui sako, kad ten esą 
gauta žinių, jogei Trockis, jo komi 
žmona ir sunūs esą specialiu džios agentai, graudeną darbi-
traukiniu ir po stipria policijos ointkus vesti griežčiausią, bo 
sargyba pargabenami iš jų trr- 'pardono, kovą su trockistais. 
mimo vietos Į Maskvą. Diktato-1 
rius Stalinas norįs atiduoti *jį, 
Trockį, į teismo rankas dėl ban- ■ 
dvmo organizuoti kitą revoliu 
ciją Rusijoje.

“čekos” agentai buk sugavę 
slaptus laiškus, kuriuos Troc-; 
kis siuntęs savo draugams, už-' 
iniantiems svarbias vietas Rau- gnV(>je prieš savo priešininkus 
donojoj armijoj, lais laiškais ,<Įarail^į()S priešingo efekto dar- 
Trockis raginęs juos rengtis bjninkams.‘ Žinia, kad Trockio | pn/etarų klasės, etc. 
naujam pervartui, kuriuo buvęs žmona ir vaikai tapę pargabęn j r“ ‘ ‘ ‘ -----
karo komisaras gaktų sovietų ti į Maskvą, idant butų visai iš- Moskva, nesunku gauti iš tar- 
yaidzaą yel pasiimti | savo ran- ųuiti Sovietų Sąjungos, pada-‘ nų> jei tik juos pakvostum. 
kas. Kitais laiškais, adresuo- rjlLS jjjjgį blogo Įspūdžio. Dar- Į 

uzimnn- bininkai žiūrį į tai kaip į as-;
meninį Stalino piktumą ir ker
štą , o\Stalinas niekados nebu- ! 
vęs taip ipią)ularus darbi n ink uo-' 
se, kaip Turėkis, kai pastara- Į 
sis stovėjęs pirmose sovi'Ctų vai- j 
džios eilėse.

Manoma, kad iš Trockio ir 
jo šalininkų persekiojimo da
bartinė sovietų valdžia susilauk
sianti visai priešingų, ne kad ji 
tikintis, rezultatų.

Ix>ndonas veža Trockj 
j Konstantinopolį

LONDONAS, sausio 29. - | 
Gauti čia autoritetingi prane
šimai sako, kad Trockis su savo 
žmona ir sunum palikę savo trė
mimo vietą T'urkestane ir ke- oriausių ,, ... „
liaują į Konstantinopolį. Troc-‘surinkęs didelę armiją žygiuo- H1S Hiato angliaKA 
kis iškeliaująs į užsienį savu ja į Kabulą išvyti sosto užtinai- • O-VV^nilHA 
noru, maskviškei sovietų vai- torių Rašą Sakao. S J 4
džiai leidus. Esą manoma, kad; l tio pačiu kartu Amanulla. 
galutinai Trockis apsigyvensiąs kuris dabar yra Kandagare, pa-. 
Berlyne: skelbė manifestą, pranešdamas,

kad “rimtai krašto žmonėms 
valdžios vadžias jis 

i vėl paimąs į savo ra nkas. Nau-1 
ja Afganistano sostinė 
busiąs Kandagaras.

Tuos mitingus organizuojanti 
ji, Stalino valdžia tikslu sukursty

ti darbininkus prieš Trockį.

Kurstymai prieš Trockį 
duodą priešingų vaisių

Tačiaus priemonės, kuria:; 
iStalinas ir jo žmonės vartoja

tais savo draugams, rx; 
tiems svaibiausias vietas sovie
tų pramonėje, Trockis raginąs 
keJli streikus ir demonstraci
jas prieš Stalino režimą.

200 Trockio rėmėjų esą 
ištremiami į Sibirą

Praeito penktadienio naktį. 
jKtsak Tribūne korespondento, 
speciali* dvylikos vagonų trau
kinys išgabenęs iš Maskvos i 
Kibirų 2Q0 Trockio šalininkų, o 
šių savaitę busią dar daugiau 
jų išgabenta. Suimti kituose 
miestuose Trockio šalininkai 
esi} koncentruojami Lubiankų 
kalėjime Maskvoj, iš kur pas
kui jie busią ištremti.

Pačios sovietų spaudi 
nešimais, iki šiol 
600 trockistų, bet tai tik Mask
voj, I^ningrade, Charkove ii 
Odesoje. Kiek areštuota kituo
se didžiuliuose miestuose ir pra
monės centruose, žinių dar trūk
sta.

pra-
esą suimta

Trockio žmona ir vaikai 
esą pargabenti j 

Maskvą
BhnLYNAb, sausio ZU. Vo

kiečių spaudoj dabar pilna ži
nių iš Rusijos, pranešančių a- 
pie diktatoriaus Stalino valdžios 
kovą su Trockio šalininkais.

Viena žinia praneša, 
Trockio žmona ir vaikai 
pargabenti į 
ištremti visai 
jos.

Netrukus

Maskvą ir 
iš sovietų

kad 
tapt'

Kusi-

pats 
Trockis pargabentas į Maskvą.

asLvoj ji-s laikomas
arešte, kol Stalinas ir centrali- 
nio komunistų partijos komite
to nariai nutarsiu, ką su juo 
padaryti.

ir

va sirgo 107, trachoma — 315, 
sifiliu vyrų 144, moterų 67, tri-

Nėščioms nėra balso, nes dar > h, vyr(J n4 motcrų 46 nie. 
trnli nntrimrl vf i buriniu lt . . .. ......gali pagimdyti buržujų žuig sirg0 12 ikus|ajs į(arti .

Laikraščio Izviestija praneši- JO, rubeola.— 2, kraujo užkrė- 
mu, daugelio provincijos m i es- Įimti sirgo 2, mirė 1 ir škar- 
tų sovietai nežiną taisyklių, kam dalina 93 asmenys.
leisti balsuoti, o kam neleisti. Vadinas daugiausia sirgo gri- 
Pavyzdžiui. viename mieste at- pu, paskui trachoma, kokliušas

---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------j----------------

Sukilimai Ispanijoj Trys laivai žlugo imla balso tcis< visieing aOTe.|ir lytini ii«oS, kurioms ben
ešą patrempti Atlanto vandenyne )nims- senesnėms kaip mptųldrai vyrų ir moterų sirgo 371

amžiaus. Kitame vėl mieste ne- asmuo.
. leista balsuot visoms nėščioms ___________

s, nes bolševikų valdi-! f
dar negalį žinoti, kjs Bažnyčią pavertė laik- 

: ar ji* raščiii kiosku
* — nedievo1

NEW YORKAS, sausio 29.
lokių žinių, sako Rabocaja Diktatorius pripažįsta betgi, kad Bijoma, kad per audras Atlanto moterims

'u.-bt o naclinVii (Uiiil i tai* 1 I J _ ____ ___i___v._ a____ i mnl/m rl

Pietų afganai sukilo 
atsteigti Amanulla 

krašto valdovu
j trempti.

Amanulla pasiskelbė pa imąs,
valdžių vėl Į savo rankas; sos
tine busiąs Kandagaras

,, Ciudad Real tebūva sukilėlių | vandenyne nebūtų žuvę trys ninkai 
rankose .laivai. Vienas jų yni žvejų lab Lš gimusio vaiko bus:

vas Seiner, prapuolęs ties Nau- bus komunistas, ar • 
josios Anglijos krantais su dvi- duok — buržujus.

MADRIDAS, Ispanija, sausio dešimt įgulos žmonių. Ieškoti 
29. VyriausJL‘5 siunčia kelis j jo tapo pasiųsti iš New London, 
eskadronus kayaJerijos, didelį |Conn., penki naikintuvai. 

Iburi gerai ginkluotos karinome- Antras prapuolęs laivas yra 
mės, taipjau keletą karo aeio- i norvegų 
, planų į Giudad Real provinci
ją ginkluotam sukilimui ten pa-1 vandenyne apie 700 mylių į ry- 

‘---- *’ tus nuo Beimudos. 'Laive buvo

buržujus.

Į-ORR
čhicagai ir apielinkei federa- 

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj debesiuota; po pie
tų ar apie vakarų gali būt snie
go: mažumą šilčiau; vidutiniai 
žiemių rytų ir rylų' vėjai.

SKIEMONYS, t tenos apskr- 
! — Gruodžio mėn. 23 di, Skie
meniu bažnyčioje per ^rrišias 
vaikščiojo kamžomis apsivilkę 

"ienas po pažastim 
į “Musų 

kitas lėkštę pini
gams rinkti. Kas rnetė dau- 

i.giau 20 centų, tas gavo laikraš- 
HENDAYT2, Francija, sausio Ji- Kitiems badė pašonėsna, 

29. Gauti čia pranešimai su- kad daugiau mestų, nes gausią

Sukilimas Ispanijoje____ * V V (Įu seniai Vienas
H norvegu prekybos garlaivis , . ... . . . .. ,
-Ferillone, kurį' nelaimė kliudė Civiliuose gyventuojuoae ir k8- iin!,o g eb) klenkalų 

vandtHivne anie 700 mvliu i rv- riremenėj kilęs revoliucinis laikraSėmkitas lėki

Diktatorius Primo de Rivera trisdešimt įgulos žmonių, 
pranešė krašto seime, kad maiš
tai visame krašte taj>ę jau pa- italų pr€ikyll>os laivą Capo Ver 

_ trempti, išskiriant Ckvdad Real de, kuris praeitą {
PAŠEVARAS, Indija, sausio j pr(>v^ncjj^ kur'vienas artileri-1bevieliu šaukėsi pagelbės. Ja 

29. - \ isos vakarų ir pietų Ai- j(J3 regimentaa provincijos' sos- me 
ganislano gimines sukilo, sivk-!|jIU, tebelaikąs savo rankose. !įgulos žmonės, 
damos krašto sostai! vėl paso
dinti buvusį karalių Amanullą.

Ali Ahmad Džan, vienas žy-
Amanullos generolų,

Nieko negirdėt apie trečią

bruzdėjimas

nenkladieni k”. ka<l įvairiose Ispanijos da- i laikraštį. Žmonės randa tą ne-
■ * -• •! t* • • • •v. • tlL TV) <!•/» 1 11 €111 1 <1 Iz Q/J 1 Plyse kilę revoliuciniai maištai blogu, tik pageidauja, kad ir 

kitus laikraščius nešiotų.‘ buvo apie dvidešimt penki civiliuose gyventojuose, tie
kariuomenėj. v

Iš pranešimų matyt, kad su
kilimai pasireiškia ypačiai pie- Kanalizacijos darbas

Kaune sustojoAnglijos sosto įpedi- “Krasino” žmonės išvy tų 11 ,y1ų lsPa,,"os dulysc- 

" ‘ . ko į Italiją liudyti
•M’AiSlKVA, sausio 29. — Prof. 

Samoilovič, aviatorius čuchnov- 
sky ir I)r. Srednevsky, kurie, 

WINLATON, Anglija, sausio kaip ledų laužomojo laivo Kra- 
’ 29. | šilą Ihirham kauntės isin įgulos žmonės, dalyvavo di-

anglies kasyklų miestelį šian-: rižablio Italia katastrofos aukų 
die atvyko Anglijos sosto įpė- gebėjime, išvyko į Romą. Jie 

daluir (^nis, Velšių princas Edvardas, duos savo parodymus komisijai, 
norėdamas susipažinti su ang- kuri veda orlaivio Italia nelai- 

Jiakasių gyvenimu ir vargais, i mes tardymą.
Klampodamas per purvyną jis * 
šnekučiavos su apspitusiais jį 
išblyškusiais, nudriskusiais ang
liakasiais, jų žmonomis ir pur-j vPFcti'fpfn nrpziflpritjiR i • i * a*cha jaus gatvėse buvo rasti 23,- Arba kas atsitiko teisme, kai vįnajs alkanais vaikais. Pasi- Inams deportuoti.

svarbiausiuose jų miestuose
! Baicekmoj, Valencijoj, Kart?-į 
jgenoj ir Malagoj.

Pranešimai sako, kad nėra- stabdyti.
mumų įvykę ir krašto sostinėj lizacijos darbų darbininkai gaus
— 'Madride. , dirbti vos po kelias dienas į sa-

__ _  __ vaitę. Rus daromi tik prijungi
mai atskirų namų prie kanali-

Bilius prieš ateivius zacijos tinklo.
banditus ir butlegerius 

KAI ’NAS. Kanalizacijos 
darbai žiemos metu kiek su- 

Dirbusieji prie kana-

Kaip beturčiai kinie- Į 
čiai elgiasi su negei

džiamais kūdikiais
ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 

29. Šanchajaus vienųjų lab 
darybės kapinių valdybos pra
nešimu praeitais metais Šan

Prohibicija klezdi

Iš vargo pasikorėWASHIN'GTONAS, sausio 29.
— Atstovų buto imigracijos ko-: VARLIAI, Kamajų vaisė.
misija šiandie referavo jos pri- Gruodžio 26 d. prie pat kaimo 

| ». i | i . įimtą bilių negeidžiamiems atei- miške pasikorė vietinio kaimo
VOOIlUg’e geli DUS Uni-Ivjams — banditams ir butlege- gyventojas Navickas. Priežastis

000 kūdikių kūnai, suvynioti i advokatas paprašė “ccrkscrew’ kvietęs vieną bedarbį angliaka- LANSING Mich 
skepetas ar maišus. ----------- sį, Charlesą Lewisą, vadu, sosto

Pasak pranešimo beturčiai ki- OMAHA, Nieb., sausio 29. — jp^(ijinįs buvo užėjęs į keletą
niečiai, susilaukę negeidžiamų Vielos federaliniame teisme ei- angliakasiu lūšnų ir jis sa- universiteto
vaikų, paprastai suvinioja nau- na byla dėl prohibicijos įstaty- Vo akimis pamatė, kokiose są- pasįuivtį Calvinui CoolidgeiiL
jagimius į kokį skudurą ir pa- mo laužymo. Kaltinamųjų su<>- lygose ka.sykių darbininkai ir kai jjs ateina„KH0 kovo 4 dieną
meta kur gatvėj. te yra pilietis Hay Sliiplev, kai- jų jeimos gyvena ir vargsta. Jis junf{tinių Valstybių prezidento'

------------------------------- »1 ros dol la.llc.ytmc> udfcC'jo tabpjau į namus Fra"1— - —

GailcdaiTItlS Žmonos nu- de»tin5® varyklas. Kaip įrody- McKav, buvusio angliakasių
mų, kad jis degtinę daręs, pro- jAll seno žmogaus.
kuratura pristato užantspauduo- frfcKay žmona buvo šį rytą mi- 

4ą butelį misos. Reikia bute- ' • •
lis atkišti ir parodyti, kad

|ine tikrai degtinės misa.
“Ar neturite kas butelių

kemšamo įnagėlio?” garsiai
klausė advokatas.

Visi dvylika prisaikintųjų
Vyras tad nutart ’edinink?; ėjusių jury šuo- 

hiose, siekė į savo kišemus, i 
YM tYYVkiihmin tll QQ

są tįsio 29. į
Girdėt, kad Michigano Uni-I 

versiteto regentų taryba tariasi: 
„..1__ prezidento vietą i

t i 11 a.rn tvs dėl liiilcy’ino slaptos užCjo tnipja.ii į

— sunkus gyvenimas.

0

F aktai Kalba už Save

šovė ją ir pats mirė
BOULDER, Col., sausio 29. 

čia rado savo namuose negy
vus advokatą J. Kirkbride, 45 
metų amžiaus, ir Jo žmonų. Iš 
palikto raštelio pasirodo, kad 
advokato žmona sirgo pamiši-1 
mo baime, ir prašė vyrų, kad jų 
nužudytų, 
mirti kartu su žmona, 
vęs ją, jis patsai nusižudė

$400,000 gaisras Detroite

DETROIT, Mich., sausio 29.
Vakar temperatūra įvairavo — Gaisras čia sunaikino Sum- 

larp 13’ ir 21 F. m rfield & Hecht Furnitūrą
fliandie saulė, teka 7:06, lef- konipanijbs krautuvę, padaręs 

džiasi Mėnuo tteka 11JJ9 apie 400 tūkstančių dolerių mfl> 
vakaro. ! stolių.

lko kiodę užleis Herbertui Iloove- 
va"j rui.

: rus, jo paties nebuvo najnle. 
Ja’ Karaliūnui teko raminti raudan-

Ą čias dukteris.
al-
pa- -----------------

' pirmutinis jų, posėdiįlinkas 
Henry Boyd, pasiūlė savąjį

1 “corkscrew.”
Butelio atkimšti tačiau nerei

kėjo, nes teismas ir be to bal
tinamąjį įšteisina

Smarkios sniego audros 
ir šalčiai Montanoj

DENVER, Colo., sausio 29.— 
Montanoj, kur praeitų šeštadie
nį ir sekmadienį siautė smar
kios sniego audros, užėjo dabar 
dideli šalčiai. Vakar šiaurini 
Montanos dalyse paltis siekų 
nuo 33* iki 68° žemiau žero.

IŠ Montanos Šalčiai jau persi-TOKIO, Japonija, sausio 2&
— Mirė princas Kuni, Ja^mų nMė i AVyomingo ir teflorarfo 
ciesorienės Nagako tėvas. valstijas.valstijas.

Byrd radęs antarktike 
naują salą

NEW YORKAS, sausio 29.— 
Gautas iš Byrdo ekspedicijos į 
pietų ašigalį radio pranešimas 
sako, kad komandorius Richard 
E. Byrd, skrisdamas per Kara
liaus Edvardo VII žemę, atra
dęs naujų salų ir keturioliką 
kalnų viršūnių.

Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini- 

gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau- > 
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinantį patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke-

* lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.

• 20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

Išplovė veislines avis
SEDA. Gruodžio iŠ 19 į 

20 d., naktį, nežinomi vagys Ri
mulių kaime vienam ūkininkui 
išplovė veislines avis. Paliko 
tik kojas ir galvai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III

f



NAUJIENOS, Chlcago, M.
b * h* ■ > i*i»į>iii im ............

Trečiadienis, sausio 30, 1920

KORESPONDENCIJOS
negu su senais S. V. gyvento
jais. Matomai, jis tikisi, kad 
visą laiką galėt taip svečiuotis.

—Poežerinis.

paskutines permainas Vilniaus 
lietuvių gyvenime“, ką apsakė 

Sausio 19 d. čia buvo paskai- £ Valftitis’ , Lietuvių' Mok^o 
ta St. Kairiūkščio, Vilniečių 8^ g™“™03 re,kal«. I.ved*|aa’ “ 
jungos Valdybos Sekretoriaus,1 <Vllnlaus atyk«s į Mat’ 
kuris plačiai nušvietė reikalųI Ferlej' •■etuyiąi-katahka. jau 
statymo Gyvo Paminklo Dr. Jo- P'rn’’aU3, Prasimo >š V.lmaus 
nui Basanavičiui, Vilniuje; bu- ,L' K°m,te‘ob Dr' Ąse,*"> ‘f, p' 
tent, pastatyti Basanavičiaus I Vel“kb °.I,k“s,us l)r',šlaPe» £ 
Namus Vilniuje, kuriuose gal-1 p/,^ara”J±_ 
lėtų būti gimnazija, muzėjus 
knygynas, salė susirinkimam: 
ir kitiems kultūros reikalams.

Priegtam papasakojo apie 
vilniečių lietuvių vargus nuc 
lenkų valdžios kenčiamus, nei 
ir pats prelegentas yra ištrem
tas iš Vilniaus 
darbus.

Po prelegento 
p. Daužvardis, 
apie lenkų žiaurumus Vilnijoje, 
kuriuos lietuviams prisieina 
kentėti. Paskiaus kalbėjo p. 
žadeikis, Generalis Konsulas 
apie bendrą reikalą šelpimo Vil
nijos lietuvių kultūriškai, idant 
anie lengviaus atsilaikytų prieš 
lenkomanizaciją.

Ant galo, dar kalbėjo P. Mi- 
kolainis apie Vilnijos lietuvių 
vienybės suskilimą, kur iŠ ben
dro darbo dabar pasidarė dvi 
srovi, būtent, “katalikų-gerųjų 
lietuvių” monopolizuojančių lie
tuvybę ir “pažangiųjų-demokra 
tų lietuvių“, neblogesnių už “ge 
ruosius“, bet be pretensijų lie
tuvybę monopolizuoti. Patvirti
nimui to fakto Mikolainis per
skaitė iš “Lietuvos žinių“ num 
4-to, šių metų, straipsnį **apif

Brooklyn, N. Y
Windsor Ontario, 

Kanada

žiemą

už tėvyniškus

kalbos kalbėję 
vice-konsulas.

Karaziją “gerieji katalikai“ 
užsimanė privesti pareikšti pa- 
pekimą “Kultūros“ draugijai 
už skaldymą vienybės, kuomi 
privertė Dr. šlapelį ir p. Kara
ziją išeiti iš “gerųjų katalikų“ 
komiteto.

“Kultūros“ draugija gavo lei
dimą nuo lenkų valdžios atida
ryti mokytojų seminariją, o 
neturėdama lėšų, prašė “Ryto” 
draugijos arba “gerųjų katali
kų“, kurie atsakė: “Jei į ‘Kul
tūros’ seminariją, tai geriau 
mokiniai teeina į lenkų mokyk
las“ .nors “Kultūros senimari- 
įoj butų buvę tie patys profe
soriai iš “Ryto“ seminarijos.

—Basanavičiukas.

Toronto, Kanada

karo direktorius įteikė diplo
mus baigusiems mokyklą. Ne
stebėtina, kad anglai sugeba lai
kyti savo rankose ketvirtadalį 
pasaulio—G. J. Y.

American Syndicate
Corporation Detroit’e

CHICAGOS
ŽINIOS

Vėl traukinio nelaimė

of Affairs”; kitokie numeriai.
McVitiker teatre šiuo lai

ku rodomas kalbantysis paveiks
las “The Terror“; paveikslas 
turi didelio pasisekimo; kitokie 
numeriai.

Roooevcįt 
ku rodoma
Irish Bose“;

Oriental teatre — pradedant 
vasario 2 diena, Brooke Johns 
ir jo orkestras duos scenos pro
dukciją “The GraJb Bag“; kal
bantysis paveikslas “Captain 
JLash.’*

teatre — šiuo lai- 
pavcikslas “Ahie’s 
kitokie numeriai.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING A HEATING

Geriausias materiolas, 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

2118—20—22 ą. State St.
Tel. Victcry 2454 

4600—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 130

pigiausio?
Kre

Sp-M-ialinta* frdymi) chronišku ir naujų 11- 
gų. Jei kili negalėjo Jumis įlydyti, atellan 
kykil pas mano. Mano pilnas iSeyzaininavi 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei ad apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys po 
galutino i A«<zaininavitno— kaa Jtlmg yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackaon Rlvd., netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo o iki 7įf0 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 iki 1 po pietų.

MOKYKLOS NERSM 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ŽITA

šioje kolonijoje, dabartiniu 
laiku gyvena apie 600 lietuvių 
iauguma yra senesni Kanados 
gyventojai, gi dalį sudaro nauj 
imigrantai, daugiausiai jaun 
vyrai.

Toronte veikia dvi pašelpinėf 
draugijos—šv. Jono ir Sūnų 
Dukterų draugija. Pereitą va 
sąrą susitvėrė Jaunimo kuopelė, 
kurios programa rodo, jog j 
bepartyve, prieš-fašistinė. Be: 
paskutiniu laiku pasirodo' visa: 
atbulai, nes per pereitą metin 
susirinkimą, kuris jVyko sausic 
13 d. ir buvo renkama nauji 
valdyba, dauguma balsų kuopė 
lei organu išbalsuota “Laisvė“ 

I tikras komunistų organas. Tai) 
pat visi žymesni kuopelės vir 
šininkai labai laukė garsaus
kalbėtojo. Tiesa, sausio 18 d 
atvyko tasai draugas, pasisakė 
kad esąs marksietis, tai dau 
guma klausytojų net apsidžiua 

| gė, nes girdi, da nuo musų že 
į mės Jaunuolio tik bando įšauti 
Marso planetą, o čia jau atvy 
kęs ir pasiuntinys. Marsietii 
Mizara “belušius” laikė tri: 
dienas, 18 d. pradėjo, 20 baigė 
Kalbėjo labai graudžiomis te 
momis, kad kartais pačiam i: 
akių ašaros bėgo. Kalbėjo apiu 
Rusiją,. Klausimai nors galim; 
buvo nuduoti, bet i juos neatsa 
kinėjo. Dabai gražiai nupieš! 
darbus komunistų ir jų galybę 
Jau ir šiandien, girdi, jie gal, 
stoti į kruviną kovą, kad ir si 
visti pasauliu.

Taip pat sakė, kad jokių so 
cialistiškų partijų nėra; yra til 
komunistų ir kunigų. Sakė 
kad “Naujienas“ ir “Keleivį’ 
leidžia turtuoliai, 'lasai suvar 
ges Merkinės dzūkelis, taip sa 
ve vadino Mizara, prašė aukų 
pats sakėsi, kad jie už savo tok 
pasišventimą jokio 
negauna, 
metus
Ameriką su savo “beleušais“.

Matyt, ^ad tas komunistėli 
geresnius pasisekimus turi pa 
naujai atvykusius iš Lietuvos,

Ątėjus žiemai iš visos Kana
dos lietuviai suvažiuoja mies- 
tuosna, nes farmose 
darbo nėra. Tokiu budu ir
Windsore privažiavo daug jau
nų vyrų. Prie. visų dirbtuvių 
vartų būriai žmonių laukia dar
bo. Tarpe laukiančių darbo 
daug pasitebima ir lietuvių. 
Darbai eina gerai, bot tie lie
tuviai, nemokantieji kalbos, ne
gali gauti dai;bo. Dauguma lie
tuvių Jau išmokę kalbą ir mo
kantieji šiek tiek technikos 
darbų, turi darbus. Praeitų 
metų paskutinius tris mėnesius 
išbuvau be darbo v bet intensy
viai mokinausi technikos mo- 
kykloję. Praėjo Kalėdos, nebu
vo jokio rimto įvykio, bet pra
ėjus Naujiems Metams sausio 
3, 1929 technikos mokykla ma
ne pasiuntė su rekomendacija 
kaipo technikos mokyklos stu
dentą mašinistą į General Mo
tors Corporation dirbtuves 
Windsore. Ten tą pat dieną bu
vau priimtas ir dirbu motorų 
skyriuje kaipo mašinistas. Dar
bas labai įdomus, nes galutinai 
padaromi nauji šešių cilinderių 
Chevrolet automobilio motorai 
Turiu pažymėti, kad Chevrolet 
motorai dirbami su nepaprasta 
ityda ir neabeioju, kad nauji 
Chevrolet automobiliai turės di
lelio pasisekiiho pirkėją tarpe. 
Patariu lietuviams lankyti tech
nikos mokyklą, tai tekiu budu 
gausite darbą. Dauguma lie
tuvių gavo leidimus eiti dirbti 
į Detroitą, tai ten 
larbą ir keletas 
lirba. Leidimams 
rininkauja lietuvis
<erai patarnauja tame reikale ir 
langeliui lietuvių jau išrūpino 
leidimus.

Per Windsor’Ą jYči* važiavo 
/ienas Klaipėdos lietuvis dvira- 
ininkas, keliaujantis aplink pa

saulį dviračiu; gana malonus ir 
umpatiškas jaunuolis sportas.

Kadangi Windšore lietuviai 
neturi jokios, apart komunistų, 
•rganizacijos, tai lankosi ukrai
niečių arba suomių rengiamuo
se vakarėliuose. Man teko būti 
;uomių salėje suruoštame vaka- 
ėlyje; gavau gerą įspūdį; suo- 
niai atrodo rimti, kultūringi ir 
abai malonus žmonės.

Windsore buvo ukrainiečių 
:autinių šokių skrajojanti mo- 
cykla. Fasitraigus trijų meno- 
ną kursui davė baleto vakarą, 
turis sutraukė visus baleto me
rėj us pasigerėti gražiais so
čiais. Ukrainiečiai turi daug 
.autinių šokių ir juos nnyli šok
ti. įdomu, kad lietuviai neturi 
jokio tautinio šokio, turime 
tiktai keletą žaislų ir naujai j- 
/estų šokių. Lietuviai senovėje 
praeityje mylėjo dainas ir kank
lių muziką, bet apie šokius nie
kur istorija nemini.

Man teko būti protestonų 
nokykols vakarėlyje. Tai turiu 
pasakyti, kad anglai naują kar
tą auklėja gerai, malonu ir ma
tyti jų vaidinimą; daro gero į- 
.pudžio maži metais, bet rimti 
dvasioje jaunuoliai, Laike va-

Minima korporacija pradėjo 
veikti 1920 metais sd 100,000 
dolerių kapitalu. Korporacijos 
organizatoriai puikiai mokėjo 
išreklamuoti jos‘neva stebuklin
gą ateitį. Dauguma žmonių, 
kurių tarpe ir keletas lietuvių, 
žinoma, dėl aukštų nuošimčių, 
sudėjo savo pinigus. Praslin
kus keletui metų paaiškėjo, kad 
korporacijos organizatoriai ge
rai mokėjo reklamuotis, bet bu
vo blogi praktikai ir vietoje 
kilti aukštyn biznyje, jie sto
vėjo vietoje ir, pagalios, visai 
bankrotavo. Tuomet visos tos 
korporacijos liekanos perėjo į 
Detroit Trust Company rankas. 
Mali kaipo vedančiam real esta- 
tininko biznį 
prieš Detroit 
Ieškinys buvo 
dolerių. Nors
ma labai atydžiai ir remiantis 
įstatymais, bet Detroit Trust 
Company iŠ įdėtų j American 
Syndicate Corporation pinigų 
rado galimu grąžinti tik 5%. 
Tokiu budti įdėti pinigai ton 
korporacijon davė dideli nuos
tolį tiems, kurie įdėjo savo sun
kiai sutaupytus pinigus.

Baigdamas noriu patarti, kad 
lietuviai saugotųsi naujai susi
tvėrusių korporacijų ir nedėtų 
savo pinigų, kurie gali žūti. 
Pirm negu dėsite pinigus, pasi
tarkite su savo patikimais real 
estatininkais, kurie yra prityrę 
tuose dalykuose ir gali patarti, 
kur galima įdėti pinigai, o kur 
negalima.

—FFank G. Yurk, 
Commonvvealth, Detroit.

Užvakar La Šalie gatvės stotin 
atvažiavo traukinis su pora šim
tų pasažierių. Ar todėl, kad in
žinierius nesulaikė vietoj trau
kinio, ar dėl kokios kitos prie
žasties, bet lokomotivas kirto j 
žėglį traukiniams sulaikyti 
(bumperj). žėglis buvo pada
rytas iš storų senojų ir plieno 
relės, bet lokomotyvas nukirto 
jį ir puse savo ilgumo įvažiavo 
į platformą. Dauguma pasažie
rių, pasirengusių lipti laukan, 
kai traukinis sustos, perkrito 
kas j sėdynes, kas ant grindų. 
Ne mažai pasirodė ir sužeistų. 
Jų, būtent, buvo 41. Sužeistųjų 
tarpe yra Marie Gelatis, 1429 
E. 61 St.

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTRAKTORIAI

Vedamo dritui 1 
naujas ir senas stu- 

. bas pi iriau noru ki
li ti. Parduodam flx- 
H torius ir viską ole- 
I \ ktrliką.

4104 Archer A v.
Lafayette 3533

......... .. ’”Wt «■■■■ ■' '.I 1 ■■■

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

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

10 aukštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Prisako, 
išvažinėjo po

atlyginim*
kad visu;

pietine

teko vesti bylą
Trust Company.

sumoje 135.23
byla buvo veda-

Teatruose

greit gauna 
lietuvių jau 
išgauti tar- 
Kaupas; jis

Cliicagos teatre pradedant 
vasario 1 diena bus duota di
džiulė scenos produkcija japo: 
niškų dainų Japonijos gyveni-] 
ino rėmuose, pavaidinta “In Fairj 
Nipipon”; dalyvaus solistai ir 
choras; paveikslas “A Woman

Gerkit Vandenį 
Jei Nugarą Ar 

Inkstus Skauda
Imkite Druskos Jei Jaučiate 

Skausmą Nugaroje Ar 
Silpnumą Pūslėje

6134

Dabar Gali Nusipirkti
Naują 1930 Modelį

MAJESTIC

Ieškomas
Praleika SilvėsitAs, ankščiau 

gyvenęs VVashingtbn’e, D. C.
leškomasai arba žiną apie jį 

asmens prašomi pranešti jo ad
resą Lietuvos Pasiuntinybei 
Washington‘e—Lithunian Lega- 
tion, 2622—16th Street. N. W., 
\Vashington, D. C.

Skelbimai Naujienose 
nicda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos ; 
/ra naudingos.

Per didelis kiekis riebių valgių pri- j 
gamina rūgščių, kurios erzina ir per-, 
dirba inkstus. Laikas nuo laiko iš- 
plauk inkstus, kaip plauni vidurius, 
kad prašalinus išmatas, kitaip gali 
pajusti tvįlanti skausmų inkstų sri
ty, skausmų nugaroje, galvos skaudė
jimų, viduriai bus rūgštus, liežuvis 
apvilktas, o prie prasto oro rauma- 
tizmas gels, šlapumas bus neaiškus, 
pilnas nuosėdų, kanalai dažnai įsi
erzina ir esi priverstas keltis porų 
sykių per hakl|? d • <

Kad nugalėjus erzinančias rūgštis 
ir nuplovus šlapumų išmatas, gerkite 
daug vandens. O iš aptiekos gaukite 
apie keturias uncijas Jad Salts drus
kų, imkite po arbatinį šaukštelį stik
le vandens kas rytų pirm pusryčių 
pci* kcletf/ dienų ir inkstai pradės 
puikiai veikti visi negaliavimai dings.

šios pagarsėjusios druskos yra pa
darytos iš vynuogių rūgšties, citrinos 
sulčių ir lithia. Per ilgus metus jos 
vartojamos išplovimui užsikimšusių 
inkstų ir suerzintos pūslės. Jad Salts 
druskos nebrangios ir padaro malonų 
putojanti lithia-vandens gėrimą, ku
rį milionai vyrų-moterų geria laikas 
nuo laiko, kad išvengus rimtesnių in
kstų ligų. Del sveikatos, gerkite daug 
vandens per dienų.

Elektrinę Radiją
BE JOKIO IMOKEJIMO

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

Už įdėjimą nieko neskaitom. 
PAMATYK JA ŠIANDIEN.

Veltas išmėginimas jūsų 
pačių namuose per

30 dienų.
Nemokamas patarnavimas 

per vienus metus.

$160.25
su viskuo.

Nieko daugiau nereiks 
pirkti.

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

Jos. F. Budri, ta.
3417-21 So. Halsted St. Tel. Boulevard 4705

Advokatas J. P, Waitches
(Vaičius) 
PRANEŠA

Kad jis persikėlė j naują vidurmiesčio ofisą:
127 N. Detfrborn Street 

, Ruimai 928-935—ant 9-tų lubų /
Telefonas Franklin 4177 '

Valandos nuo 9:30 ryto iki 1 valandos po pietų

ROSELANDO OFISAS
10756 Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Valandos nuo 3 iki 9 vakare, išskiriant Ketvergus 

NAMŲ TELEFONAS—PULLMAN 6377

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

CHICAGO, ILL.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS

908 W. 14 St., 2 blokai

To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PA
TARNAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj 

iki vidurnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.
vakarus nuo Halsted St.

Phone Canal 2544—2515

ww

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Nujol galit vartoti natl'j- 
rint kaip jųa jaučiatės. Kiek
viena motoru privalo lur*ti 
t>utal| namie.

TUBBY
LEMME SEE

AJICKEL
EIGHT
CENTS

OH GEE! \
I SPtMT TvlICE 
Ai MUC.H AS į 
< Tu AT.'/

/ HBV SPlt>ER.LOOK\ 
f AT Irtis - vr s M.V \

A1EVJ 9AMK-BOOK,
I (JOT EIGHT , 

Don ars Abs^naeMV 
k Ahae CEAJTS INy 
V THE BANK /,

< is-ihkt ALL \ 
YouGCyr? | CUESS' 

I GoT OVER.TEN 
POLLARS IKJ mv 
BANK AT KOMB.
H0W MVCrt DINA 

\UWE TRIS WEEK<

A Worm Will Turo
OA)W EI6HTCEMTS 
GoSU, IS THAiT Atl?

I SAMČD 'LBMEh) 
CENTS!

HOVi/AVCH DlDJA

O H AiąYoU bOU'T! 
itS MY TO

.. .

H0\m MUCH
DID4A-----.

KALBĖDAMA aukiteanln mo- • 
kykloa marąlnom* apie aamo- 
ninę higieną, patyruai dUtrih* 
to uur^J naaakd:

•’Viana pagrindinio tatayk* 
’lų rfel merginų eveikatoe. rd* 
kla nllalkyti aUtemą norma
liame storyje. Normali* rnank- 
Itlniraaa Ir dieta turi būt rar* 
tojam*. Eaant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, ura Jie 
nekenkia eveikatal. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujoi turėtų būti varto
jamas. Paimk taukf'ą kiek
vieną vakarą. Jue oapadarye 
nesmagu  no o."
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Cicero
Po truputį apie vietos reikalus

Niekad neleiskite šalčiui ar
kosuliui tęstis

Sunaikinkit Aaltį pirmu dien^ tr Ina ta
da veikiausia negauni te plaučių uhlefimo 
ar Inlluenzoa. Kai flu grūmoja, yra Ma-1 
čiat nunidėjiinaa leisti laičiui, ar kosuliui i 
tęstis.

Tu r po tuojau. sunaikins *alt|. Iltrinu* l 
Juo krutinę, ar rerklę, jis palengvina slo- , 
rutj. paliuosuoja atsikosėjimų. Urnai ju* 
pajusite pagerėjimų.

Apsisaugojimui gi nuo flu, Įtraukite j 
kiekvienų nasrų kelis kartus | dienų ir 
llu bakterijos mažai ras progos įsigyventi, 
ar susirasti veisimos vietų.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, su- 
sidedųs JA senovinių terpettno, eamphor ir 
menthol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 
išlavinta slaugė pasakys jums, kad tie su
dėtiniai jau nuo senai yra pripažinti kai
po veiksmingi antiseptikai, taipjau turin
tys svarbių ypatybę palengvinti žalčiuose 
ir slėgiui*. Turpo kainuoja tik 3ftc bile 
aptiekoj.

Turpo
tytlck, Sure, Šato Ralief

VENfiK PERSID1R- 
BIMO

šiose dienose, kada flu ir plaučiu 
uždegimas plečiasi, niekas taip nė
ra pavojinga, kaip persirdimas, kurs 
sumažina virškinimo galia, suėda 
sveikata ir sunaikina atsparumų. 
Gerk

TRINERIO KARTAUS 
VYNO

reguliariai, už pusvalandžio prieš 
valgi ir tėmyk rezultatus “Cieve- 
land. O., Dec. 15. Aš džiaugiuos 
^^nuio Kartaus Vyno rezultatais, 
liammau jį nuo vidurių suirimo ir 
stebėtinai pagelbėjo. Mrs. S. Kova- 
chy”. Netekus apetito, užėjus nevirš
kinimui, nervingumui, užkietėjimui, 
galvos skaudėjimams ir panašioms 
bėdoms, nerasi geresnio vaisto. Tri- 
nerio Kartus Vynas neturi chemi
kalų, jo sudėtines dalvs yra tik cas- 
carti ir kitokios medikalės žolės, 
virškinimui geibstančios selyklos ir 
tt. Visose aptiekose. Naudingas 
kuponas kiekvineame pakiete. Sem- 
pelinis buteliukas dykai iš Jos. Triner 
Co 1333 So. Ashland Avė., Chrca- 
ro. UI-

r—-■■■ ■ ...............■■■> ,
Tėmykite

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooer '^lt 3500 .

šaunusis maskių balius jau 
praėjo. Na, ir buvo tai buvo. 
Labai retai pasitaiko, kad susi
renka tiek žmonių svetainėn. 
Didelę didžiumą publikos suda
rė čiagimė jaunuomenė. Bet 
garbė suaugusiems ir seniams 

jų taipgi nestokavo.
šių paskutiniųjų elgęsis buvo 

ramus, tykus. O jau tie jadnie- 
ji, jaunieji! Tai žiūrint j juos 
ima juokas ir pyktis. O kas įdo
miausia, tai kad mergelės seka 
vaikinų pėdomis. Ir kas prie to 
viso priveda?

Reikia padėkavoti prohibici- 
jos laikams. Ir jeigu bus ir to
liau taip pat, tai klausimas, j 
ką tie žmonės pavirs?

Delei tokio susigrūdimo ir 
“šturmavimo” dovanos buvo iš
dalintos netiksliai. Bet tai ne 
rengėjų kaltė. Patys linksmieji 
baliaus dalyviai buvo kalti. Vy
rų grupė, \Vhite Star kliubo na
riai, gavo pirmą dovaną — $50. 
Antrą ir trečią dovaną gavo 
nelegalės draugijos. Ketvirtoji 
— $20 — dovana teko karei
viams. Jie turėjo gauti antrą. 
Bet kaip ramus žmonės, tai nu
sileido.

Iš moterų didžiausią grupę 
sudarė grupė Tautiška Drau
gystė Lietuvos Seserų.

Kai kuriems pavieniams do
vanų truko. Bet ir taip buvo iš
dalinta jų gyva galybė.

♦ ♦ ♦

Improvement kliubo (namų 
savininkų kliubo) parengimas 
įvyks vasario 2-rą dieną, t. y. 
šeštadienio vakarą, Lukšto sve
tainėje. Bus smagus vakarėlis, 
lietuviški šokiai ir laimėjimas 
įvairių dalykėlių. Kas norite 
smagiai laiką praleisti, ateikite! 

♦ ♦ *

Visi žino, kad 14-ta gatvė, tai 
musų Main Street — lietuviško 
biznio širdis. Visi ir linksta 
prie tos širdies, šiomis dieno
mis p. Bašinskas perkelia savo 
biznį nuo 16-tos gatvės ir 50 
court į šią gatvę. Jisąk turėjo 
puikią krautuvę p. Stanislovo 
vaičio name, o dabar pareina j 
Miliausko namą, šalia kriaučių 
Takažausko ir šimerto. P-as

Bašinskas — senas vietos gy
ventojas ir biznierius. Jo duktė 
dirba advokato Gugio ofise. Ji 
yra labai gabi tam darbui. Ki
ti Bašinskų vaikai eina moks
lus.

Suprantama, visi tėvai sten
giasi duoti geriausių progų sa
vo vaikams gyvenime ir visi 
velija vaikams kuogeriausios 
kloties. Bet yra ir tokių, kurie, 
užauginę vaikus, neturi jokios 
paguodos. Ir tokių yra daug, 
daug. —N. Koresp.

Pranešimas
Sumanęs pa vesti sklypą že

mės, su namais ir visais įren
gimais, įsteigimui vasarnamio 
neturtingiems lietuvių vaikams 
labai norėčiau išgirsti Tamstos 
ir kitų įtekmingų lietuvių mo
terų nuomonę apie galimybę 
įvykinti šį mano projektą lietu
vių naudai, o taipgi gauti iš 
Tamstos šiuo reikalu praktiškų 
patarimų, ’ kuriuos labai bran
ginsiu.

Tuo tikslu kviečiu Tamstą 
atsilankyti į mažą susirinkimė
lį, kur galėsime šį dalyką pla
čiau aptarti. Susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, sausio 31 d., 2:30 
vai. po piet, Hamilton Club Mu- 
sic Room, 20 South Dearborn 
Street.

Tikėdamas matyti Tamst? 
šiame susirinkime lieku,

Su aukšta pagarba,
J. J. Bachunas.

Redakcijos atsakymas
Loto Savininkui: Korespon

denciją apie tai jau tilpo; Tam
stos aprašymas butų tik pakar
tojimas anos pirmosios. Ne
tilps.

SPORTAS
Golden Star Fives

The Golden Star ęuintet 
heavies beat the strong ex- 
collegians lllth St. YMCA. by 
a score of 23 to 22, lašt Friday 
at Strumill Gym. Capt. Busch 
and Domikaitis and 3 players 
of the Lights who substitutec 
for Zinkus, Stevens and Yukon 
who were injured lašt week, 
held strong and were on the 
short end of 14 to 10 score at 
the h ai f. The Stars came back 
in the third quarter with a 
strong offensive atack to tie 
the score several times and 
then overcame the Y’s lead and

Convertible Coupe One of Essex New Types

V Y RA I
Yra xerai žinomas faktas, kad ne 

visi gydytojai yra patyrę gydime I 
privatinių ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, 
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą 
laiką ir studij u o j a 
tas ligas. Jie žino, 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus 
Žmoniij kasmet. Su- .
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų .ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENfiJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAV1MĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLES, PROSTATE IR SLAPI-. 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge
riausi ir labiausia patenkinanti gy
dimą. To pasekmė yra, kad skait
lingi būriai pacientų kasdie užpildo 
ofisą. Tūkstančiai žmonių, kuris 
kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki iri 
laimingi.

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street,
Kampas Monroe, Chicago, III.

Crilly Building. Imk elevatorių iki

Essex yra pigiausias iš Hudson Motor Car Co. išdirbamų 
automobilių. Vienok šiemet jam duota labai karingą vardą — 
“Challenger” — “Iššaukėjas”. Tas vardas duotas jam tiksliai, 
nes jis iššaukia palyginiman kiekvieną automobilių kai dėl me
chaniško gerumo, patogumo, lengvumo važiuoti ir greitumo. 
Šiame savo iššaukime jis nedaro jokios išimties nė vienam au
tomobiliui, nežiūrint jo kainos. Jis iššaukia kiekvieną automo- 
bilių palyginimui tuo pamatu, kad kiekviename dalyke, net ir 
kiekvienoje smulkmenoje jis, Essex, duoda daugiau vertės už 
užmokėtą dolerį, negu kuris kitas automobilius.

Essex, kuris yra labiausia perkamas šešių cilinderių auto
mobilius, duoda labai daug už kiekvieną už jį užmokėtą dolerį. 
Jis ir pirmiau duodavo labai daug, o šiemet jis yra be to žymiai 
pagerintas. Naujasis Essex Challenger turi 76 pagerinimus. Jo 
jėga yra padidinta 24 nuoš., o jo greitumas pakeltas iki virš 70 
mylių į valandą. Tai paeina nuo didesnių cilinderių, didesnio 
“high compression”, didesnio valve pakėlimo, pagerinto valve 
timing, naujos vietos dėl spark plugs, naujos lublikacijos siste
mos, naujos šaldymo sistemos, taipjau didesnio radiatoriaus, 
didesnio gyrų ratio, naujo mufflerio ir desėtkų kitų pagerinimų.

Essex turi naują Marvel karboratorių, kurio šiluma yra
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedaliomis nuo 10 iki 1. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metų šiame ii a m e.

kontroliuojama, taipjau nustatomas sulig šilumos ir klimatinių 
permainų, taip kad gasolino jis suvartoja daug mažiau, negu 
pirma.,

Lengvas valdyti, turi keturių ratų. visai naujos sistemos 
brėkius, kurie praktiškai nenusidėvi ir veikia visokiame ore.

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

Brėkius nustatoma be jokių ypatingų įrankių.
Bodies iš lauko gražesni, o ir viduje patogesni. Septynių

rūšių bodies išdirbama: sodan, coach, town sedan, phistoiT/ 
roadster, coupe ir convertible coupe.

kept it tilt the finai whistle. 
The wonderful offensive of Nor- 
bot to Bush and Domikaitis, 
and the strong devensive work 
of Sutkus and Žukauskas kept 
the Y from getting elose to the 
scoring range. This is Žukaus
kas second game he has played 
with the Stars and showed that 
he will be'a won<||rfull asset 
to them. It wa» predieted that 
the Stars would lose by a wide 
nargin būt our dependabk 
Capt Bush and Domikaitis and 
Norbot wėre too much for the 
strong Y. A return game will 
be arranged within two weeks 
to be played at the lllth St. 
YMCA. < Tommy Craven who 
was with the Stars lašt year 
was Capt, for the Ex-collegians. 
In February we shall see our 
friend Tommy and his crew 
and will have our regulai’ men 
and then see what will happen.

Kai Žiema Ateina

The Lights played the Jolly
Boys A. O. pf Englewood and
trounced them to thej tune of
45 to 16.

Score:
Roseland YMCA. A B F P
Oren RF 4 2 1
Carruthers LF 1 1 0
VVallace C 1 1 3
Craven RG 3 0 1
Martinolli LG 0 n o

9 4 5

Golden Stars B F P
Domikaitis RF 7 0 0
Bush LF 4 0 1
Norbot C 2 0 1
Statkus RG 1 0 0
Zukauhkas LG 0 0 2

14 0 >4
Sunday the Golden Stars add- 

ed two more vietories by dow- 
ning the Chicago Heights lights 
and heavies. The lights won by 
34 to 20 score and the Heavies 
won by 43 to 80 score. In the 
first game Pivoriūnas, Satkus 
and Norbot did most of the 
scoring, with G, 5, and 4 bas
kets respectively. Zinkus and 
Domikaitis with 6 and 6 baskets 
led the heavies in scoring with 
Bush and Stevens elose behind 
with 3 apiece and Petrauskas 
made 2 baskets. Golden Stars 
3xibited wonderful passing at- 
tack vvhich swept the Heights 
Cardinals off their feet.

Score:
Cardinals B F P
Forler RF 6 0 0
Peili no YF 2 0 0
Prestino LF 0 0 0
Bruno C 1 0 0
D. Primavera RG 0 0 1
C. Primavera RG 2 0 1
Lennertz LG 1 0 0
Fortjno LG 3 0 0

15 0 4

Golden Stars B F P
Domikaitis RF 6 1 0
Bush LF 3 1 0
Stevens C 3 0 0
Petrauskas RG 2 1 0
Zimkus LG 6 0 1
Žukauskas LG 0 0 0

20 3 1

Next gamas: Wednesday, Jan. 
30, Lights and Heavies will 
travel to 38th and Wabash Avė. 
to play the Feather A. C.

Sunday, Feb. 3rd big games 
will be staged at Fenger High 
School at 112 and Walace Sts. 
The Lights start at 2 and the 
Heavies at 3 P.M. Lašt year the 
Stars lošt twice to the Lindsays 
(formerly called Panthers) 
būt this year the Stars expect 
to avenge themselves of their 
previous defeats.

Tuesday, Feb. 5th both teams 
travel to 48th and Robey to 
play the St. Michael teams. The 
lights lošt earlier in the season 
to St. Michaels by score of 15 
to 10.

Basket bąli enthusiasts will 
have the opportunity to see 
the Roseland Lithuianian teams 
play at these two places. Don’t 
Forget the dates. Wednesdeay, 
Jan. 30th at 38 and Wabash 
Avė. and Feb. 5th eit 48th and 
Robey Sts. —Julius Dapkus.

Ar jų* būnate auHtiręą, 
ąkąudąH — pavargęs?

A R žiema jus užtinka pastirusį, 
pavargusį ir skaudantį — su

sirūpinusį delei strėnų skaudėji
mo, galvos skaudėjimo ir kvaitu
lių? Ar inkstų šlapumas būna 
tankus, mažas ir deginantis?

Tai tankiai reiškia pakrikusius*" 
inkstus ir neturi būti nebojama.

Kad paakstintį normali inkstų 
veikimą ir pagelbėti jūsų inkstams 
išvalyti jusu kraują nuo nuodingų 
atmatų, vartokit Doan’s Pilis. Re
komenduojamos visame pasaulyje. 
Pasiklauskit savo kaimyno! 
50,000 vartotojų pataria Doan’s:

Mrs, M. G. Brown, 442 Wacho- 
via St., Winston-Salem, N. sa
ko: “Aš nuolatos kentėjau nuo 
aštrių strėnų skaudėjimų ir nega
lėjau atlikti namų ruošą. Mano 
inkstų veikimas buvo nereguliaria 
ir man daro didelio nesmagumo. 
Aš pavartojau Doan’s Pilis Ir ne
užilgo strėnų skaudėjimas apsisto
jo ir mano inkstai pilnai susitvar
kė”

DOAN’S p,«ks
ASTIMULANT D1URETIC ,%KIDNEYS 
fb.ier-MUburn Co. MfgChcm.Buff4lo.llY.

The English Column

Cold prevention
Dr. I. E. Makar

With our weather so uncer- 
tain, it would be in place to 
give a few suggestions on how 
to prevent or avoid the winter 
and early spring colds. These 
cold and chilly days when ven- 
tilation is difficult and clothing 
hard to adjust, bring up annual- 
ly the subject of colds and how 
to avoid them.

1) Take regulai’ exercise dai- 
ly. This may be done by walk- 
ing to and from work if the 
distance is reasonable, other- 
wise simple setting-up exercises 
for 15 minutes night and mom- 
ing is beneficial. Spend as much 
time as possible outdoors.

2) Keep the feet\i|’y. If they 
have become wet, change to 
dry shoes and stockings as soon 
as possible. A hot foot bath 
when the feet have been wet or 
chilled will often help to warc 
off a cold.

3) Put in regular hours of 
sleep. This is improtant during 
epidemies of colds. Sleep re- 
stores spent energy and builds 
up body resistance. Seven to 
eight hours of sleep is snf- 
ficient.

4) When colds are prevalent 
avoid crowded places of amuse- 
ments.

5) ”\Protect yourself with a 
handkerchief when you have a 
cold or while sneezing, keep 
your distance from sufferers 
of colds.

6) Wash your hands freąuent- 
ly, ūse clean fowels and other 
toilet articles. Keep your fin- 
gers out of your mouth and 
nose.

7) Keep the nose, mouth and 
throat clean. Brush teeth at 
least twice a day. Gargle the 
throat, especially after having 
been in crowded places of 
amusement, or after visiting 
some siek friend. Do it every 
night before retiring. A useful 
gargle solutipn can be made at 
home. Take a half teaspoonful 
of common table salt, a half 
teaspoonful of baking soda and 
šame amount of boric acid to 
a pint of warm water.

8) Keep the intestinal tract 
opened. Epsom calts, citrate of 
magnesia, or castor oil can be 
used for this purpose.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmontoir 
taip pataria Lietuvos bankai

New Chevrolet Sedan

Dabar besitęsiančioj ęoliseume, Chicagoj, automobilių pa
rodoj, labiausia kiekvieno domę į save atkreipia naujasis Chev
rolet šešių cilinderių automobilius. Atkreipia kiekvieno domę 
kaip savo išoriniu gražumu, patogumu ir savo mechanišku ge
rumu. Bet kas labiausia kreipia domę, tai tas, kad jis nežiūrint 
savo gražumo, didumo, stiprumo ir gerumo, yra pigiausias 
iš visų šešių cilinderių automobilių ir parsidavinėja už kainą 
keturių cilinderių automobilių.

Pirm negu pradėti gaminti naująjį šeiių cilinderių auto
mobilių, kompanija pasidirbdino šimtą ivainausių šešių cilinde
rių motorų ir paskui per keturius metus juos visokiausiais bu
dais bandė, arde, taisė ir vėl bandė iki iš visų tų motorų pasi
darė vienas motoras, kaipo už juos visus geriausias, tobuliau
sias. Tas motoras ir liko priimtai vartojimui Chevrolet automo
biliuose.

Naujasis motoras yra “valve-in-head”, “high compression”, 
išvysto 32 nuoš. daugiau jėgos, negu pirmesni Chevrolet moto
rai, yra nepaprastai ekonomiškas operuoti, yra (|au# greitesnis, 
taipjau su daug greitesne aseleracija, taip kad jis gali paten
kinti kiekvieno važiuotojo reikalavimus. Jis gali padaryti dau
giau kaip 20 mylių su galionu gasolino.

Netik padidinta jėga ir greitumas, bet ir visas motoras, o 
ir kitos automobilio dalys yra pertaisytos, pagerintos. Pagerin
ta yra lubrikacija, aliejavimas, motoro šaldymas ir t. t. Naujas 
sunkesnis erankshaft, kuris sukasi daug pamažiau, negu bėga 
ratai, kas užtikrina ilgą motoro amžių. Užpakalinė ašis yra kaip 
ir didelių automobilių. Gyros irgi yra sunkesnės. Nežiūrint kaip 
greitai važiuojama, nėra jokio virpėjimo, ar drebėjimo. Dides
nis starteris užtikrina greitą pradžią net ir šalčiausiame ore.

Ne vien motoras yra geras, stiprus ir ilgai tarnaujantis, 
taipjau pagerinti yra “chasis” ir “bodies”. Chasis yra stiprios. 
Bodies yra Fisher organizacijos, kuri padėjo visas pastangas, 
kad pabudavoti kuogeriausias bodies, kokias galima rasti tik 
brangiuose automobiliuose. Viskame atsižvelgta į važiuotojo 
komfortą.

Tai štai kodėl naujasis Chevrolet, pavadintas “žymiausias 
Chevrolet visoj Chevrolet istorijoj”; šešių cilinderių, bet kuris 
parsidavinėja už kainą keturių cilinderių, kreipia į save kiek
vieno akis.

a i ch esti
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Model 9S0 
Witb DYNAMIC Speakcr

A NEIT SPARTON
EQUASONNE

FOR $189‘50
COMPLETB WITH TUBES 

Niekad pirmiau nebuvo to
kio tyrumo ir švelnumo bal
so jokiame nadio, kokį duo
da garsusis S p a r t o n 
EQUASONNE. Dabar šis 
garsusis .. radio, gražaus 
console modelio, pasidarė 
prieinamas visiems. Tad tie 
milionai žmonių, kurie jį 
girdėjo ir grožėjosi jo ne
paprasto tyrumo balsu ir 
NORĖJO TURĖTI SPART
ON EQUASONNE, dabar 
tą savo troškimą gali leng
vai įkūnyti. Mes manome, 
kad Sparton 1930 Modelis 
yra didžiausia radio vertė 
šiandie. Būtinai pasiklausyk 
šio vertingiausio radio.

SPARTON RADIO’
tfTbt Patbfindcr oftb9 >

Central Dislrict Furnitūra Co.
3621 So. Halsted Street

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Po Gaisro
Mes dabar išparduodame visokias malevas, varnišius, ene- 
mals, kirvius, piuklus, ablius, virtuvei visokius indus ir ki
tus reikalingus dalykus prie namų labai pigiomis kaino
mis. Išpardavimas tęsis per 4 dienas, seredoj, ketverge, 
pėtnyčioj ir subatoj. Pasinaudokite proga ir nusipirkit sau 
reikalingų dalykų pusdykiai.

F. J. TANAS 
HARDWARE KRAUTUVE

2805 W. 63 St.
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Pubhshed Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.'
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Chicago, III.
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Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratas: z 
$8.00 per year in Canada . 
$7.00 per year outside of Chicago. 
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JUBILEJINIS “NAUJIENŲ” NUMERIS IR 
* KONCERTAS

Pranešus “Naujienose”, kad ateinantį mėnesį su
kaks 15 meto musų laikraščiui ir kad tąja proga bus iš
leista padidintas jubilejinis “Naujienų” numeris, kai 
kurie musų skaitytojai jau prisiuntė tam numeriui sa
vo atminimų, linkėjimų ir kitokhų raštų. Dabar norime 
trumpai nurodyti, kaip mes rengiamės tas sukaktuves 
pažymėti.

“Naujienų” jubilejinis numeris išeis vasario (Feb- 
ruary) 9 d. Jisai bus ne mažiaus, kaip šešiolikos pusla
pių, — jei suspėsime, išleisime net didesnį. Vasario 10 d. 
bus surengtas, Wicker Park svetainėje, gražus jubileji
nis koncertas. Jo programą skaitytojai ras skelbimuose 
ir pranešimuose.

Rengdamiesi prie tų iškilmių, mes turime vilties, 
kad plačioji visuomenė, kuriai musų laikraštis tarnavo 
per penkioliką metų, padės mums padaryti jas sėkmin
gas visais atžvilgiais.

DIKTATORIAI MĖGSTA JUOKUS

Kas sakė, kad diktatoriai nemėgsta juokų? štai 
italų Mussolini iškrėtė tokį šposą, kokio nė juokdarys 
Mark Twain nebūtų sugalvojęs.

Fašizmo vadas atsisakė atnaujinti draugingumo 
paktą su Jugoslavija ir, kaipo priežastį, nurodė tai, kad 
Jugoslavijoje tapo — nuversta teisėta parlamentinė 
tvarka ir panaikinta laisvė!

Anot Romos laikraščio “Giornale d’Italia”, Italijos 
valdžia (t. y. Mussolini) mano, kad nebūtų buvę pato
gu priimti Jugoslavijos pasiūlymą dėl draugingumo su
tarties atnaujinimo ant rytojaus po to,

“kai taps nuverstos organizuotosios pilietinės įstai
gos Jugoslavijoje, tapo sugriauta konstitucija ir 
parlamentinė partijų sistema ir nuslopinta visoks 
viešosios opinijos pasireiškimas.”
Na, ar gali būt kas juokingiau, kaip fašistiško dik

tatoriaus pasipiktinimas parlamentinės tvarkos ir lais
vės panaikinimu?

GERA PROGA SLA. KUOPOMS

, Pereitą šeštadienį Chicagon atvyko SLA. Pildomo
sios Tarybos paskirtas Generalis Organizatorius, p. An
tanas Žukas. Kadangi sekmadienį buvo šeštojo Apskri
čio konferencija, tai su gerb. svečiu jau turėjo progos 
susipažinti netoli šimtas SLA. darbuotojų, iš Chicagos 
ir apielinkių; ir reikia" pasakyti, kad pirmas įspūdis, 
kurį'jisai padarė į juos, buvo labai geras. Jisai pasiro
dė gyvas, gabus ir pilnas energijos vyras. Kaip tik šito
kio darbininko ir reikia musų didelei, bet truputį lyg 
aptingusiai, organizacijai.

Ponas Žukas tiki į jaunimą, ir yra pasiryžęs per 
tą laiką, kurį jisai prateis Chicagoje, išjudinti musų 
jaunuolius, įkvėpti jiems norą dėtis į Susivienijimą. Ji
sai tiki į darbą, o ne į tuščias kalbas; bet i darbą nuo
sakų, gerai apgalvotą ir suplanuotą. O kas svarbiausia 
— jisai tiki į tai, kad Susivienijime turi viešpatauti su
tikimas, vienybės ir kooperacijos dvasia!

Per dešimtį su viršum metų toje musų didžiulėje 
organizacijoje siautė frakciniai kivirčai ir vaidai; kiek
vieni rinkimai į SLA. seimą virsdavo blogiausios rųšies 
“politine kampanija”; iš kiekvieno seimo būdavo pada
roma piktos tarpusavinės “kovos” arena. To visko, anot 
Generalio Organizatoriaus, Susivienijime neprivalo bū
ti. Kam SLA. nariai turi pyktis ir į frakcijas skaldytis, 
kuomet tikslai, kurie juos atvedė į šią organizaciją, nė
ra nei politiški, nei partyviški, nei sektantiški?

Jeigu visi nariai vadovautųsi savo veikime tais tiks
lais, o ne kokiais nors pašaliniais sumetimais, tai jokio 
pagrindo nesutikimams nebūtų. Kas yra tie tikslai? 
Viena, apdrauda ir susišelpimas; antra, fratemalės 
(broliškumo) dvasios auklėjimas nariuose; trečia, kuj- 
turinis darbas. Kas šitiems tikslams nepritaria, tas tu
rėtų ieškot kitur dirvoj savo energijai ir karščiui iš
lieti. O kas jiems pritaria ir dėl to yra prisirašęs prie 
SLA., tas negali norėti,'kad kiti nariai žiūrėtų į jį, kaip 
į priešą, ir kad jam reikėtų su jais vesti “kovą”.

Išauginus organizaciją ligi to, kad ji šiandie jau 
turi daugiau kaip milioną dolerių savo ižde ir daugiau

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..................................   $7.0(
Pusei metų .............................. 8.5(
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]:

Metams .................................. „ $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams .......... ........ 2.50

VĖL GIRIASI 
“SURIMTĖJIMU

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

kaip 20,000 narių, atėjo laikas jos nariams ne vaidus 
kelti,' bet imtis konstruktyvio darbo, idant SLA. susily
gintų su didžiomsiomis kitų tautų — švedų, anglų, vo
kiečių ir t. t. — fraternalėmis organizacijomis Ameri
koje !

Reikia tikėtis, kad visos SLA. kuopos Chicagoje ir 
apielinkėse šituo p. Žuko atsilankymu pasinaudos su
stiprinti savo veikimą ir suinteresuoti Susivienijimu 
tuos žmones, kurie iki šol dar nėra į jį įstoji Mes lin
kime gerb. svečiui geriausios kloties.

So. Bostono ‘^Darbininkas” 
vėl giriasi savo ir savo parti
jos “rimtumu”. Kitų srovių 
laikraščiai, girdi, esą “etiketų 
vergai”: kada jie rašo apie ko
kį blogų ar gerų darbų, tai 
jiems rupi ne: kų arba kaip 
padarė, bet—kas padarė—ma
no partijos žmogus, ar sveti
mos partijos? šitokios taktikos 
labiausia, esu, laikosi bolševi
kai, socialistai ir tautininkai. Q, 
katalikai to partinio vienpusiš
kumo jau esu išsigydę. “D.” 
sako:

“Amerikos lietuvių katali
kų spauda pasitrauks iš už
burto nuolatinių partinių po
lemikų rato ir to nesigaili. 
Bene laikas ir kitų srovių 
(išskyrus bolševikų) spaudai 
surimtėti.” I
Patarimas, žinoma, geras, nes 

juo rimtesni bus laikraščiai, 
tuo sveikiau bus ir jiems pa
tiems, ir skaitančiai visuome
nei. Tečiaus butų labai abejo
tinos rųšies progresas, jeigu 
musų spauda pasiimtų už “rim
tumo” pavyzd,! tokius laikraš
čius, kaip “Darbininkas”, o 
ypatingai “Draugas”, kuris ne 
tik nuolatos šmeižia socialistus, 
bet ir prikaišioja jiems tokių 
dalykų, su kuriais jie nieko ben
dro neturi. Paprasta Chicagos 
klerikalų organo taktika yra to
kia: aprašyt (arba stačiai sufa- 
brikuot) kokių nors šlykštybę, 
kurių buk atlikę tam tikri as
mens, ir apkrikštyt tuos asme
nis “socialistais”. O kai dėl 
“Darbininko”, tai jo įkyrus kan
džiojimai “bedievių’ ’ yra tur 
būt seniai nusibodę ir jo paties 
skaitytojams.

Partijų polemikos laikraščių 
rimtumui nekenktų, jei tik j^)S 
butų paremtos tiesa, ir jeigu 
jose butų asmeniški dalykai ne
maišomi su visuomeniškais.

ĮSPĖJA AUTORITETŲ GAR- 
BINTOJUS

Dr. K. Grinius “L. žiniose” 
rašo apie tuos laikus, kada Lie
tuvos žmonės aklai lenkdavosi 
įvairiems autoritetams: kuni
gams, dvarininkams ir caro val
dininkams. Nepriklausomoje, 
Lietuvoje, sako jisai, vietoje 
autoritetų garbinimo paėmė vir
šų ta mitis, kad patys žmones 
per savo išrinktuosius atstovus 
privalo tvarkyti savo reikalus, 
Bet dabar bandoma grąžinti 
Lietuvą vėl į tuos žmonių pa
žeminimo ir autoritetų viešpa
tavimo laikus, ir todėl senasis 
varpininkas įspėja visuomenę, 
kad tos pastangose nelemia nie
ko gero kraštui. Sako:

“Lietuvių tautos gyvenime 
daug buvo nuo gero kelio nu
klydimų ir skaudžiai už tai 
kentėta.

“Išvirkščia autoritetų sis
tema galima ir musų tautai 
kurį laikų pažaisti; bet iš to 
kokios tai stebuklingos naudos 
laukti neprisieina.

“Tik su liaudimi kartu ei
dami ir bendradarbiaudami 
mes galėsime laimingesnę at
eitį savo tautai ir valstybei 
užtikrinti.

“Rusijos carato, Vokietijos 
kaizerato ir kitų ginkluotų 
autoritetų likimas tegul per- 
sergsti mus nuo bereikalingų 
eksperimentų ir žaidimų dik
tatūra.

“Tikri liaudies

gali tik gailėtis, kad mes nu
krypome nuo liaudies tako, į- 
klimpome į dumblynų ir šau
kiame tenai—autoritetai, at
eikite mus iš dumblo išvesti!

“Veltui tas despotijos riks
mas!”

DAR NEAPSIDIRBOz

Amerikos “vvorkerių” partija 
dar kartų atidėjo savo suvažia
vimų. Pirma jisai buvo nukel
tas iš vidurio sausio m. į va
sarį, dabar — į kovo m. 1 
dienų.

Rengdamiesi prie • suvažiavi
mo, “workerių” vadai, meto iš 
partijos trockistus. Matyt, dar 
nesuspėjo visus išmesti, kad ati
deda suvažiavimų.

NA, MAT, KAIP SUSIPRATO!

“Vienybė” perskaičiusi gar
siojo Amerikos istoriko prof. 
Beard’o, žodžius, kur sakoma, 
kad šio krašto pažanga ėjo per 
agitacijų, diskusijas gatvėse ir 
dirbtuvėse, kritiką ir t.t., sura
do, kad ir Lietuvai šitie daly
kai yra reikalingi, ir pastebi:

“Todėl pirmutinis pagrin
das visokiai valdžioje, ar gy
venime, pažangai yra laišvė 
protauti ir galvoti. Ten, kur 
piliečiams leidžiama laisvai 
mintis reikšti, ten galima 
laukti ir pažangos. Visi Ame
rikos lietuviai todėl yra prie
šingi cenzūros ir minčių var
žymui, nes supranta, kad vi
suomenės opinijai nesutei
kiant laisvės, pažangos Lietu
voje niekad negales būti.”
Jeigu jau ir tas laikraštis 

suprato, kad priespauda trukdo 
pažangą, tai tur būt bus gali
ma pasakyt, jogei visi Amerikos 
lietuviai šiandie yra tos nuomo
nės, kad Lietuvoje turi kaip ga
lint greičiau atsteigta laisva de
mokratinė tvarka.

Ar nebūtų tad gerai, kad, 
minint Lietuvos nepriklausomy
bes sukaktuves, atenančią va
sario 16 dieną, visose Amerikos 
lietuvių kolonijose butų priim
tos ir pasiųstos į Kauną rezo
liucijos, su šiais reikalavimais: 
1) panaikinti karo stovį Lietu
voje, 2) panaikint spaudo* cen- 
eurą ir kitokius pilietinių teisių 
varžymus; 3) paleist politinius 
kalinius iš kalėjimų ir koncen
tracijos stovyklos, 4) atsteigt 
teisėtąją, St. Seimo priimtąją, 
konstitucijų, 5) sušaukt senuo
ju rinkimų įstatymu išrinktą 
Lietuvos seimą, ir 6) pavest to 
seimo sudarytai valdžiai visus 
krašto reikalus.

Jeigu visa Lietuvos išeivija 
Amerikoje (arba bent sąmonin
goji jos dalis? aiškiai ir griež
tai pareikštų dabartiniems Lie
tuvos valdovams tokius reikala
vimus, tai Kaune tatai padary
tų milžiniško įspūdžio. Ir gal 
tuomet Lietuvoje įvyktų atmaiV 
na, kurios trokšta amerikiečiai.

Keliaujančios mokyklos tapo 
įsteigtos Meksikos valstijoj 
Auguascalientes. Mokytojai du 
kartu per savaitę aplanko kai
mus, kur nėra mokyklos, ir duo
da lekcijas vaikams ir suaugu
siems.

♦ ♦ ♦
Belgų Afrikos kolonijoj, Kon

go, randasi ypatinga mokykla, 
kur treniruojanti drambliai že
mei dirbti. Vienas dramblys 
atstoja tris geriausius arklius.

* *
Per sekamus trejus metus 

Meksika naujų kelių tiesimui iš-
leis $41,000,000. Brangiausiu at- 
seis Imiųuilpan-Linares kelias; 
jo pratiesimas kainuos $7,000,- 

pnoleliai 000.
ii

Kaip manoma pekla 
darban įkinkyti

Nereiks malkų, anglių, durpių, 
mus šildys ir fabrikų mašinas 
varys žemės vidurių šilumos 
jėga.—žmogaus protas dirba. 

t

Ne visai paprasti gamtos 
reiškiniai skatina žmogaus pro
tą ties jais sustoti, susimąstyti 
ir, kaip visuomet žmogus daro, 
pagalvoti apie galimą iš to nau
dą.

štai paskutiniai Etnos ir Ve
zuvijaus išsiveržimai daro ak
tualesnį klausimą, ar negalima 
butų sunaudoti žemės vidurių 
šilimą, jei galima—tai kaip.

žinomas vokiečių inžipierius 
ir fizikas D-ras Rudolf Laemmel 
daug tikisi technikos ir bendrai 
žmonijos kultūrą pakelti išnau
dojant įvairiems darbams ar 
centraliniui miestų apšildymui 
žemės vidurių šilimos enegijų 
Tam reikalui jis yra paruošęs 
net atatinkamą projektą. Čia 
mes ir paduodame ištisą inži
nieriaus Laemmel minčių san
trauką.^
Projektas—realus —ne svąjonė

žemės vidurių šilimos išnau
dojimo praktiškam gyvenimu, 
klausimas šiandien nėra jau tuš
čia svajonė, bet atvirkščiai: tai 
yra vienas iš svarbiausių šių 
dienų technikos uždavinių. Atsi
minkime tiktai, kad pora—tre
jetas šimtų metų atgal žmonei 
dar nemokėjo nė šilimos, kurią 
teikia kuras, sunaudoti jokiam 
darbui, o tuo tarpu šiandien 
vien šilimos sunaudojijnu dar
bui nebepasitenkiname ir į dar
bą užkinkėme jau įvairias ki
tas jėgas, ypač elektrą. Turini 
tai galvoje netenka stebėtis, 
kad laiku bus užkinkyta darbui 
ir žemės vidurių šilima. Kaa 
žemes viduriuose viešpatauja 
nepaprastai aukšta temperatur; 
ir kad ten yra susikrovę milži
niški šilimos kiekiai, niekas 
šiandien neabejoja. Tik kyla 
klausimas, kai)) ta šilima “iš 
kelti” į žemės paviršių ir čia 
ją padaryti naudingą žmonėms?

Klausimas atrodo nėra taip 
sunkus atsiminus tai, jog visas 
žemės gyvenimas, visas judėji
mas ant jos paviršiaus (tik su 
išimtimi dėl potvynių— atoslū
gių ir žemės išsiveržimų) par
eina nuo energijos šaltinio, ku
ris randasi už 150 milijonų ki
lometrų, būtent, Saulės. Todėl 
iškasti tuos didžiulius turtus, 
kurie randasi po musų kojų tik 
už 5 klm., rodos negali būti 
sunku.

5 kilometrų gilumoj...
Geologų—žemes sluoksnių ty

rinėtojų—patirta, kad kasantis 
gilyn, žemės temperatūra auga, 
būtent, beveik kas 100 metrų 
prisideda 3 laipsniai šilimos. 
Tokiu budu gilumoj 5 klm. turi 
būti apie 160 laipsnių šilimos. 
Tokioj temperatūroj vanduo 
verda ir virsta garais. Bet čia 
reikia atsiminti tai, jog tokioj 
gilumoj ir oro spaudimas dides
nis, o padidėjus spaudimui ir 
vandens virimo temperatūra pa
didėja. Pasirodo, kad 5 klm. 
gilumoj oro spaudimas dvigu
bai didesnis. Iš to išeina, kad 
gilumoj 5 klm. galima lengviau 
užvirinti vanduo.

Bet kaip tokį gilumą mums 
pasiekti ? Didžiausias Europoj 
1898—19015 m. iškastas Alpių 
kalnuose Simptomo tunelis turi 
apie 20 klm. ilgio; jo pastaty
mas kainojo 50 milijonų prieš
karinių pranc. frankų. Toks tu
nelis kasti tiesiog gilyn, supran
tama, daug sunkiau. Bet šian
dien giliausios kasyklos ir grę
žiniai siekia jau virš 2 klm. 
gilumo. Taigi, reikia dar iš 
kasti 3 klm.’ giliau ir bus pa
siekta tie žemes vidurių turtai. 
Iškasus 5 klm. gilumo urvą ir 
leidžiant į jį vandenį, vanduo 
gilumoj turėtų virsti garais, 

kurie veržte veržtųsi atgal į že
mės paviršių, kur tuos karštus 
garus jau butų galima sunaudo
ti ar garo mašinų varymui ar 
namų apšildymui.

Inž. Laemmel projektas

Tam tikslui inž. R. Laemmel 
siūlo štai kokį projektą: reikia 
iškasti ar išrgęžti urvas .5 klm. 
gilumo, jo dugne padaryti ne
mažą kiaurumą —tam tikrą re
zervuarą, į kurį reikia įleisti 
nuo žemės paviršiaus antras 
urvas. Paskui vienu urvu tam 
tikrais vamzdžiais leisti vanduo, 
kuris, pasiekęs rezervuarą, tuo
jau išgaruos jame, nes rezer
vuare butų mažiausia 160 laips
nių šilimos, ir karštų garų pa
vidale didžiausiu smarkumu pa
teks į antrojo urvo vamzdžius, 
kuriais išsiverš į žemės pavir
šių ir čia tuos garus bus galima 
sunaudoti tinkamam reikalui. 
Šito antrojo urvo vamzdžiai tu
ri butų gerai izoliuoti, kad van
dens garai juose neatvėstų.

Tokiu budu, einant tuo pro
jektu, butų galima visus mies
to trobesiu apšildyti ir dar va
ryti didžiausias garo mašinas.

Dvigubas išnaudojimas
Be to, pirmame urve, kuriuo 

leidžiamas gilyn vanduo, butų 
galima įtaisyti vandens turbi
nų, kurias krentąs vanduo gana 
smarkiai suktų, o turbinos ga
lėtų varyti elektros motorus ir 
tuo keliu elektros srovę iškelti 
j žemės paviršių, kur ją vėl mo
kėtume tinkamai sunandoti. Kai 
kas prikiša, kad 5 klm. gilumo 
išsikasti negalima, nes tokioj 
gilumoj nuo didelio karščio dar
bininkai numirtų. Bet atsiminę 
geležies ir stiklo fabrikų darbą, 
kur nedaug kartais žemesnė 
temperatūra viešpatauja, galime 
nusiraminti dėl to. Antra, nie
kas neabejoja, kad bus rasta 
ir tinkamų priemonių nuo šili
mos apsisaugoti. Juk dar prieš 
didįjį karą tegalėjo žmogus 
vandenin pasinerti ne giliau 30 
metrų, o tuo tarpu šiandien, 
patobulinus nuo vandens spau
dimo apsisaugojimo priemones, 
galima pasiekti net 100 metrų 
jurų gilumos.

Žemės pluta nevienoda
Geologai šiandien aiškiai dar 

pasako, kad ne visur vienodai 
temperatūra kasantis į žemę 
auga, pav., yra tokių vietų, kur 
1 laipsnis šilimos prisideda tik 
kas 40 ir 48 metrai ir tokiose 
vietose, žinoma žemės 'piurių 
šilimos išnaudojimo klausimas 
butų sunkiau prieinamas.

Bet tokių vietų rečiau pasi
taiko, o antra vertus, yra dar 
tokių žemes paviršiuje vietų, 
kur vienas laipsnis šilimos pri
sideda ne tik kas 30 mtr., bet 
Tfet kas 20—25 mtr., ir pagaliau, 
yra dar tokių vietų, pav. Vo
kietijoj prie Neuffen’o, kur vie
nas laipsnis šilimos prisideda 
kasantis gilyn kas 11 mtr. Ten 
jau 2 klm. gilumoj turėtume 
apie 200 laispnių karščio. Tose 
vietose, kur temperatūros augi
mas, kasantis gilyn, gana dide
lis, minėto Dr. Laemmel pro
jektas daug lengviau ir pigiau 
gali būti įvykdytas. O tokių vie
tų žemės paviršiuje galime su
tiktai nemažai.

žemės vidurių šilima bus 
sunaudota

*

Tą temperatūros augimo ka
santis gilyn nevienodumą vokie
čių mokslininkas— D-ras Her- 
big’as aiškina tuo, kad žemės 
plutos sluoksniai nevienodai ši
limą leidžia, arba pereina nuo 
įvairių cheminių vyksnių, kurie 
gimdo šilimą, nuo požeminio 
vandens ir pagaliau nuo tam 
tikrų žemės magnetinių ypatu
mų. Tačiau šiuo tarpu ne taip 
svarbu aiškinti temperatūros 
augimo priežastis, kiek konsta
tuoti tai, kad su laiku tikrai iš 
žemės vidurių mokėsime paimti 
lą brangų turtą—šilimos encr- 

giją, kurią, pavertę į elektros 
ar kitą energjią, vartosime į- 
vairiems darbams. Jau dabar 
sumanesnės tautos išnaudoja 
naudingam darbui tą žemės vi
durių šilimą, kurią atneša g,ei- 
serių (trykštančių karštų šal
tinių) vanduo. Kas seniau bu
vo tik pasakose, šiandien jau į- 
vyksta; galime laimėti ir čia.

(“L. ž.”).

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas

2608 W. 47th St

<
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PENKIOLIKĄ ME
TŲ “NAUJIENŲ”

JUBILĖJUS

Didysis

“NAUJIENŲ”

Koncertas
įvyks 

į (1 • v r

Nedelioj, vasario 10,
Wicker Park Svet.,

2040 W. North Avė.

Mažojoj Svetainėj
— jaunuolių koncertas

Didžiojoj Svetainėj
— didysis koncertas

*
Dalyvauja:

Birutės Choras
Pirmyn Mišrus Choras

Leonard Brunwaldas
Povilas Stogis
Valerija čepukiutė
A. Bolšakow

• Draugija “Bijūnėlis”

G .......~~G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

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

o



Trečiadienis, sausio 30,1929

7-Pa*«enger Greater Hudton Sedan
Greater Hudson, didysis iš Hudson Motor Co. išdirbamų 

automobilių, yra tiksliai pavadintas Greater, nes jis šiemet yra 
žymiai pagerintas ir patobulintas. Hudson, kaip ir pirmiau, taip 
ir dabar, dirba dvejopus chasis — 122 colių ir 189 colių. Nors 
bodies dėl abiejų chasis yra skirtingi, tečiau abu automobiliai 
mechaniškai yra vienodi. Bodies šiemet yra didesni, platesni ir 
ruimingesni, taipjau ir daug patogesni.

Motoro jėga yra padidinta, taipjau padidintas greitumas — 
iki virš 80 mylių į vai. ir desėtkai kitų pamatinių pagerinimų, 
kurie padaro Hudson tikrai Greater automobiliu.

Jį verta pamatyti automobilių parodoje, arba pas kiekvie
nų lludson-Essex pardavėjų, arba, geriausia, Hudson Motor 
Co. of Illinois, 2220 S. Michigan Avė., kur dirba lietuvis parda
vėjas p. K. Montvidas, kuris mielai jums paaiškins smulkme
niškai visus pagerinimus ir aprodys visus gražiuosius ir geruo
sius Hudson ir Essex automobilius.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
Masinis susirinkimas

Kengją tą susirinkimų Iryc 
Tawn of Lake paskolos ir sta
tybos b-vės (spulkos) K ren
giaus svetainėje, 46(X> S. \Vood 
Street.

Susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, sausio 31-mą. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Bus išpildy
tas gražus programas. Kalbės 
adv. J. Kuchinekaš, auditoriui 
.1. Varkala ir p. J. S. R yLiekas 
Illinois spulkų lygos preziden 
tas. Bus taip jau trumpos pra
kalbos jaunuolių, kurie daly
vaus iškalbingumo konteste.

Marąuette Park
Mėgino apvogti pp. Rakščio i) 
Bielskio aptieką; šuva pagavo 

vagilius

Naktį iš sekmadienio i pirma 
dienį, taip apie 3 vai., kadi 
miegas esti saldžiausias, tryi 
vagiliai nužiūrėjo, kad tai būt 
geriausias laikas pašeimininkau 
ti pp. Rakščio ir Bielskio aptie 
koje, kuri randasi adresu 2425 
West Marųuette Road.

Na, gerai. Sulaikė jie save 
automobilių ties aptiekos duri
mis. Du jų įsipiršo aptiekon, c 
tretysis pasiliko automobiliuji 
laukdamas tavoro.

Bet, sakoma, kad žmonės da
ro sumetimus vienaip, o likimai 
išprendžia juos kitaip. Ir šį kar
tą vagilius ištiko tokis jau li
kimas.

Mat, kambariuose prie aptie
kos gyvena pats p. Rakštis. Ii 
ne tik gyvena jis, ale kartu gy
vena ir didelis “policininkas’ 
šuva. Kai dėl p. Rakščio, tai j it 
gal ir butų saldžiai išmiegojęs 
iki pat ryto. Kitaip tečiaus pa
sielgė šuva. Keturkojis “polici
ninkas” pabudo, ėmė urzgėti. 
Jo urzgėjimas pakėlė iš miege 
aptiekos savininką.

Tasai, nusiklausęs, kad krau
tuvėje neprašyti svečiai šeimi
ninkauja, tyliai priėjo prie te
lefono ir pašaukė policiją. Ši gi. 
ilgai nelaukdama, pribuvo.

Vagilis buvęs lauke ir sėdė 
jęs automobiliuje, pasiskubinę 
nuvažiuoti, kai pamatė polici
ninkus atvažiuojant. Jisai taip 
skubinosi, kad nespėjo nė savo 
draugų perspėti. Tie du pasili
ko aptiekoje.

Sumarmėjus policijai vidun, 
rasta, kad jau gerokai įvairių 
dalykų buvo sukrauta į skry
nia, ir aišku buvo, kad vagiliai 
rengėsi dar labiau patuštinti 
aptieką, nes, matote, aptiek?, 
yra didelė ir tavoro joje laiko 
ma gyva galybe;.

Policija suėmė; du vagiliu. Ji 
pažino juos, ba jio yra turėję! 

policijos rekordų. Tai jauni ai- 
rišiai. Suimtieji, sakoma, grū
moję atkeršyti. Bet tai jau 
ateities dalykas.

O tuo tarpu ve klausimas: 
kam priklauso kreditas už suė
mimą Airijos piliečių? Reikia 
pasakyti, kad visiems — p. 
Rakščiui už pašaukimą polici
jos, šiai už greitą atvažiavimą, 
bet didžiausias tai šuniui, nes 
jis pirmas pasirodė mandrus.

Reporteris.

Bridgeportas
Sausio 27 dieną Mildos sve

tainėje kalbėjo kun. M. X. Moc
kus apie Jėzaus Kristaus įvai
rius stebuklus, būtent, delko ir 
kaip gydė jisai visiškai neišgy
domas ligas, neturėdamas ma
žiausio supratimo apie medici
ną. Ir.... kitą vertus — argi iš
tikiu jų ponas dievas suteikė 
privilegijas' stebuklais gydyti 
tik Jėzui ir kitiems išrinktie
siems?

Mockus tvirtino, kad tas pri
vilegijas turėjo gauti visi. Ir 
dėl to, jei Jėzui buvo galima 
gydyti neišgydomus, tai galima 
ir visiems kitiems, jų tarpe ir 
bedieviams, tik reikia žinoti 
kaip. Kun. Mockus, idant butų 
aiškiau, darė bandymus.

Publikos susirinko ne dau
giausia. Bet užtai ta, kuri bu
vo, tai klausydama Mockaus pa
mokslo, liejo juokingas ašaras 
kaip iš kibiro.

Receptą, kaip gydyt stebuk
lais ir kodėl apsimoka gydyti 
jais, kun. Mockus pasižadėj'o 
duoti kitą kartą. —Gvaizdikas.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

BIZNIO
Rodyklė
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

ACCORDIONS

R.

Augštos rųšies visokio išdirbimo 
armonikos. 

CARBONARY AND SONS 
760 Taylor St. 
Monroe 6977

ACCOUNTANTS
KLOOSTFIRAND COMPANY 

100 North La Šalie St.
State 6397

Auditing, Dali laiko, Knygvedystė, 
Income Tax.

NAUJIENOS, CHoro, lū.
■—■■■— -   ■ —■ **  — »*>«■ ■■■ ■—■■■■■ f**" ■ ■' ■■■■■»■■■ i ■ Ah   ■■

BUSINESS BROKERS SASH AND DOORS
UNITED BROKEKAGE CO.?' 

145 North Clark St.
Dearbosn 3840

1 Parduos, išmainys jūsų bizni, grei
tai; partneriai parūpinami.

ALBERT J. ANTHONY 
3129 W. 89th Place 

Lafayette 4789
Durys, storni, sash, garažiai, siete

liai, etc.

E L ECT RIC A L C( )N TR ACT( )RS’ SEVVING MACHINES
ČOMMERČiAi. ligHtiNg WKš7, 

Incorporated 
3524 Roosevelt Rd.

Nevada 6566
Elektros ir fixturių kontraktoriai. 

traktoriai.

WM. ROCHE 
4251 Cottage Grove 

Oakland 1867 
Senos ir naujos siuvamos mašinos; 

jūsų priimamos mainui. .

FURNITURE
SIGNS

A VERS SiqN ŠERVIČĖ 
1388 Roosevi&it Rd. 

Monroe 3829
Visokios rųšies iškabos. Abelnas 

iškabų kontraktorius.

COHEN BROS.
1401—9 So. Halsted St.

Canal 0300
Visokeriopi namų rakandai; mes 

parduodame pigiausia.

PATENT ATTORNEYS
STATIONARY

MERČHANTS ASS’N INC.
8610 So. Hoyne Avė.

Virginin 2074
Visokios rūšies rašomieji daiktai.
Biznio kortos $2.95 už tūkstantį. 
Sempeliai.

B. PEl,EČH6wįČZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunsxvick 7187
Patentai, copyrights, išradimai 

visokios rųšies.

I’HONOGRAPHS T I R E S

k6zlowskI mušic shop 
914 Milvvaukee Avė. 

Haymarket 2121 
Mes parduodame, taisome fonogra

fus; paimame, pristatome

HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas.

R A D 1 O PRANEŠIMAI
Burnside. — Draugystės šv. Jono 

Krikštytojo metinis susirinkimas 
įvyks sausio 30 dieną, 1929 m., 8:30 
vai. vakare, Tuley Park, E. 90th St. 
Gerbiamieji draugai, malonėkit neat
būtinai atsilankyti, turime daug svar
bių nutarimų.

Sekretorius G. Kasaltis.

BOB’Š RADlČ SHOP
1539 So. Crawford Avė.

Rockwell 9460
Friend Eisemann, visokio išdirbimo, 

X radio aptarnavimas

REAL ESTATE
J. H. ŠČHAFFĖR and ČO.
8003 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 364
North Shore formos, lotai, akrai 

ir namai.

________ ROOFING___________
CONSUMERS ROOFING WKS. 

4345—50 Harrison Street 
Tel. Kedzie 5111

Visokios rūšies stogų dengimas at
liekamas t nebrangiai.

LEOSĖ USELIENfi
Persikyrė su šiuo pasauliu, 

sausio 29 diena, 3:45 valanda 
ryte, 1929 m., sulaukus 40 me
tų amžiaus, gimus Vilniaus rė- 
dyboj, Trakų apskr., Dusmenį: 
parap. Amerikoj išgyveno 24 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime vyrų Juozapa. 2 dukte
ris — Ona ir Agota', 2 sūnūs — 
Jurgi ir Benedikta ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 4605 
So. Hermitago Avė.

Laidotuves įvyks- ketverge, ■ 
sausio 31 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta i Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Leosčs UselienSs 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuves ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Vyras, Dukterys, 
Sunai ir Giminės.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
sausio 28 dieną, 9:15 valandą 
vakare, 1929 m.^ sulaukus 40 
metų amžiaus, gimus Vilniaus 
rėd., Žaslių parap., Janušuniu 
kaime. Amerikoj išgyveno 22 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Motiejų, 4 dukte
ris — Anastaziją, Marijoną, 
Jedvigą ir Kotriną, 2 sunūs — 
Stanislovą ir Juozapą, 2 brolius 
— Antaną ir -Aleksandrą Kas-
parai, 3 žentus — K. Cicėnas, 
J. Zube, W. F. Smith ir gimi
nės. Kūnas pašarvotas randa
si 12253 Peoria St., W. Pull- 
man, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
vasario 1 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčią, kurioje aisty 
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nuly
dėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Konstanti- 
navičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esąt nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, Dukterys, 
Broliai, žentai ir C 

Laidotuvėse patarmių] 
borius Eudeikis, Tel. 
1741.

Hunai, 
Ūminės, 
fa gra- 

Yards

Phone Boulevard 7314

LO VEIKS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St Chicago

Brighton Park — Keistučio Pašel- 
ninio Kliubo Dramos Skyriaus repe
ticija įvyks ketvirtadieny, sausio 31, 
1929, Gage Park svetainėj, 55th. ir 
VVestern Avė., lygiai 7:30 vai. vaka
re. Visi dramiečiai ir kurie norite 
dalyvauti Dramos skyriuje kviečiami 
atsilankyti. Dramietis..

Universal Restaurant
Musų varškiečiai, Jfg 
dešros ir kopūstai $
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, sav.BV'

I' 750 West r*’ 
'' 31st St.

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lufevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St, 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. L ACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Halaaąmotojaa
2314 W. 23rd PI. 

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted 8L 
Tel. Victory 4088

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

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

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

Res. 6109 South 
Albany Avė. 

Hemlock 9252

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

Cicerus Lietuvių Co-Oparativė 
Ass’n (Valgomų daiktų krautuvė 
Gerbiamas dalininke: — Malonėkite 
pribūti ant metinio susirinkimo, ku
ris atsibus seredoje, sausio 30 d., 
1929 m., 7:30 vai. vak., Lietuvių 
Liuosybčs svet., l lth St. ir 49th Ct., 
Cicero, 111. Nes bus rinkimas naujos 
valdybos dėl 1929 m. Todėl malonė
kite pribūti unt susirinkimo, kad iš- 
sirinktumet gerą valdybą dėl 1929 m. 
Taipgi yra svarbių dalykų dėl ap
svarstymo. Beto patirsite visa krau
tuvės stovį. Su pagarba,

C. L. Co-op. Asa’n Valdyba.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

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

pietų, nuo 
iki 9 va] vak

------o------
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

8464 Soutk Halsted Street < 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų\ 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Bes. 8201 Soeth Wallaca Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. I^eavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Ned^ioj pagal sutartį

Rm. 6660 South Artestan Avanu* 
Phone PrUsnect 6659 

Ofiso Tel. Ganu! 0''57
DR. P. Z. ŽALA TORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Haleted Street 

chicago, 11).

Tel. Vlctorv 027SJ
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

iki 8 vakareValandos: nuo
Nedėlioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETKIST 

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

Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue
Plutt Pldg., kamp. 18 St. 2 aukštas, 

rastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nerišliomis nėra skirtų va

landų Room 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
3421 So. Halsted St.

Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 
nuo ‘6 iki 8 vakare. 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Įvairus gydytojaiLietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwcod 5167 
Valandos:

nuo 9 Iki 11 vaL ryte; 
nuo d iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio
-------O-----

------o—
A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwiokee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robcy St. 
VaL: 1 iki S po pietų, 6 iki 8 vak. 

TeL Brun»w1ck 4983
Namų telefoną* Brunsvrick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermtyi 
-------O------- /

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekoa 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: >

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

- —T -- - - - - - I - --- --

Phone Bouievanl 1401
DR. V. A SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St. C 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Reą„ 6641 South Albany Avenee 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

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

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206

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

Įvairys Gy
Ofiso Tel. Victory 6893 

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

Rnsas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

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

arti 31at Street
Valandos: 1- 3 po pietų, 7—8 vak 
Nedaliomis Ir šventad 10—12 dieną

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR\CHimHlGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Resld^nce Tel. Fairfax 6352

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 luboi 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

DR. HERZMAN
— IŠ HUSUOS —

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

Gydo staigas ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
dus metodus X-Ray ir kitoaiui 
elektros prietaisus.

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

V.l.ndoa: nuo 10—12 pieta ir 
nuo 6 iki 7:30 vttl. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tiki šauk 

South Shore 2238 ar Raritiofob 6109

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

valandai no pietų.

Telefonas Canal 0464

Pbone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwnukee Avenue 
bandos: 12 ’ki 2 ir 6 iki 8 P M

Seniuos vakare uždaryta 
Nedėlioj nagai <utarti

________Advokatai________

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

JOHN B. BOKDEN 
(Jonas BagdžiunaH Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-4 

Vakartiis
3241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Rooin 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

127 N. Dearborn St.
R^om 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
1‘ullman 5950

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 3322

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos:muo 9 ryto iki 4 po pietų
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

DETRO1T, MICIL 
ADV. J. P. UVICK 

Dabar Naujam Ofise 
2333 Bariurn Tower 

Kampas Batcs and Cadillac Square 
Valandos nuo 8:30 iki b vai. vakare. 

Panedėliais ir PėtnyČiomis 
iki 7:30 vai. vakare
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dalyvauja “Naujie
nų” Jubilejinia- 

Koncerte

79th ir Union Avė., įvyks ‘Bi
rutės” dr-jos labai linksmus šo
kiai. Tai bus vieni iš linksmiau
sių šokių šį sezoną ir, be abe
jonės, j juos susirinks netik 
visi “Birutės” nariai ir rėmė
jai. bet taipjau apščiai ir Šiaip 
svečių. O kuo daugiau susi
rinks. tuo bus visiems links
miau ir smagiau. Todėl visi 
bukime šįvakar “Birutės” šo
kiuose. —T.

Ten ir i*

LIETUVOS

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
■ - - ■ ------------------------------------------------------------- - ------------------------ ...... ■ - ------------------------------- ---------------------- —J

Valeliu čepukiutė
North Sidės lietuviai gali pa

sididžiuoti turėdami savo tarpe; 
tokią gabią smuikininkę. O 
ypač turi didelio džiaugsmo če-į 
pakų šeimyna. P-lė Valeria Če- 
pukiutė gimė ir užaugo North 
Sidėje; vadinasi, ji tikra North- 
sidietė. Nors ji dar yra jauna 
mergaitė, bet smuiką griežia 
artistiškai. Kiijkvienasi, kuris

Pasaulio Vergo 
pastabos

‘'Naujienose”, (No. 18-me, 
sausio 22 dienos laidoje) tilpo 
straipsnis, paremtas laktais, a- 
pie “Vilnies” spaustuvės darbi
ninkų išnaudojimą. Ten buvo 
pasakyta, kaip komunistai mė- 
gia lieti ašaras delei to, kad dar
bininkui išnaudojami, o patys 
prie progos daugiau išnaudoja 
savo dat bildukus, negu Fordas, 
arba Maxwell gatvėje žydelis, 
kuris samdo darbininką.

Aš maniau, kati komisarai

PER HAMBURGĄ 
Su musų populiariais laivais 

Puikus patarnavimas 
\ visose klesoseI _

$aaa i*newyor-’ 
/Iii ko iki kau** LUU NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai
k  -—, ..... ..... ■ ->
Kelionė greita ir pigia kainfli 
Del permito Ir 'kitų informa
cijų kreipkitės prie vieti

nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan A v. Chicago

MES darome pirmos klesos kar- 
Senterio, plumberio ir apšildymo 

arbus: 24 mėnesiai išmokėjimui 
Mes ateisime bile kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

2604 Norui Halsted Street 
Tel. Bucklngham 5037

Business bervice
JMznio Pataraayimas_______

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE 

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinių namo. 

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

Phone Republic 7869

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

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

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Radios
RADIO aptarnavimas $2; pataisy

mas garantuojamas.
Northvvest Town Radio 
3812’/a W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361

Fanus For Sale
Ukiaj Pardavimui

W1SCONSINO FARMOS $1.00 i 
savaitę, geroj apielinkėj. Kaina tei
singa. Mr. Shuirmann.

MERTON R. FISH, 
4119 Broadvvay, Bittersvveet 6180

girdėjo ją griežiant dabar, sa
ko, kad ji yra pirmaeilė smuiki
ninkė. .Ji grieš “Naujienų” Ju- 
bilėjiniame koncerte, vasario 10 
d., 1929, \Vicker Park svetainė
je, 2040 W. North Avė. Nėra 
abejonės, kad northsidiečiai at- 
si kinkys išgirsti savo smtiiki-l 
įlinkę ir dar jai užfundys kviet-, 
kų.

bėgs net į buržuazijos teismą, 
kam juos ‘Naujienos” taip ap
šmeižusios Bet apsirikau. Jie 
ne tik nebėgo teisman, bet ir 
“K. Valonis” nieko nerašo. Ir 
visi komisariški meklioriai ty
li, kaip tie Baltimorės klemsai. 
Teisingi faktai tai ne švento 
Roko išvaizdą užginčyti. Šv. 
Kokas yra komunistų šventasis 
dzūkelis.

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

\

fcLASSIFIED ADS.

Persikėlė Rozenski- 
Lemont

-------- 0(X>---------
Mėnuo laiko atgal komunis

tai daug rašė per savo spaudą 
apie Susivienijimo Lietuvių A

Eclucatlonal
Mokyklos

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci-

AUTOMOBILIŲ DIRBTUVE
Geriausia mechaniškų darbų atli

kimui, už pigias kainas.
MORGAN STREET 

AUTO REPAIR SHOP
3407 So. Morgan St., 
Tel. Boulevard 9421

Financial
Finansai-Paskolos

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dyka.1 konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš ry
to

MES mokame $1 už jūsų seną A.C. i 
tube į mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St. 
kamb. 80, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Webster 
7339.

iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

REIKALINGAS neženotas vyras 
dirbti minkštų gėrimų ištaigoj. Ku
rie neapsipažinę su tuo darbu neat
sišaukite, 6101 S. State St.

REIKALINGAS virėjas turintis 
patyrimą atsišaukite, National Res- 
taurant, 1841 So. Halsted St.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, turi būti unijistas ir ne
vartojus svaiginančių gėrimų, 1253 
So. Spaulding Avė.

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes sutaisysime jūsų 

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

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Park 8296

PARDUOSIU ar mainysiu ant 
nebrangios pelną nešančios nuosa
vybės Chicagoje dvi farmas, 125 ak
rų ir kitą 10 akrų. Pilni du setai 
budinkų, vienas visai naujas. 4 my
lios nuo Benton Harbor. Prie cemen
tinio kelio. Pusė farmos pašvęsta 
vaisiniams medžiams. Tai yra ge
riausias. bargenas, kokis buvo pasiū
lytas. Gali būti parduotas su pelnu 
bile laiku. Nevilkinkit. Rašykit, ar 
kreipkitės tuojaus prie savininko. 
Mr. BELDING, 1729 W. 106th St.

VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio už 
$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbėtuvą 
demonstravimas dovanai. Už pinigus 
arba ant išmokėjimo. Duodama gera; 
kaina ant jus seno seto. Phantom Radio' 
Mfg. Co. 6440 Cottage Grove Avė. 
Tel. Midvvay 6312.

—O-----  .

$100 JMOKETI
Nupirks 80 akrų farmą ir miško 

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

2627 N. Washtenaw avė.
Armitage 1349

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

RADIOS, STALAI IR CONSOLES I 
PILNAI — $25 ir augščiau 

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

10 E. Oak St., 
Sup. 8741

GRAŽUS kampas — 3 flati), garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fia
lai išrenduoti—2061 Birchvvood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 
1913.

Pcr keletą metų pp. Rozens- 
ki-Lemont and Co. turėjo Real j 
Estate ofisą <>312 So. \Vestern! 
Avė. šiandien persikėlė į nau
ją patogią vietą, (>542 So. \Ves
it rn Avė. Kartu persikėlė An- i 
ton Beržinski, Joseph Dargia iri 
Mathew E. Saldokas.

Su visokiais reikalais namų: 
pirkime, pardavime ar kitokiu 
kokiu reikalu kreipkitės i nau
ją vietą. (>542 So. Western Avė., 
Phone Prospect 2102. —Rep.

j

merikoje iždininką. Jie kalbėjo, 
kad K. (Ingis negalįs būti iždi
ninku, ha tautininkai neleisią 
jam iždininkauti. Šiandie jau 
(ingis yra perėmęs SLA. iždą.

----- ooo------
Tie komunistų kriminaliai 

šmeižtai prieš Siusi vienijimo 
viršininkus jau paleisti į pasau
lį. Kada jie juos atšauks per 
savo spaudą? Ažuot atšaukę, 
jie dar prirašys nebūtų dalykų 
ir šmeižtų.

-----ooo------
Lietuvių spauda daug rašo

jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE, 672 W. Madison

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas unijistas arba, kuris no
rėtų įstoti i uniją. Nevedęs atsišau
kite telefonu Redclif 4981.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia *

REIKALINGA mergina arba mo
teris abelnam namų darbui, A. Gold

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

Tel. Boulevard 1036

BARGENAI, pardavimui arba iš
mainymui transferinis kamnas. dide
lis štoras ir 6 flatai; priimsiu bile 
ką už mano verčią. Morgičior$7500. 
Kaina $28,500. Taipgi biznid lotai 
nardavimui arba mainymui. 7 Dabar 
laikas pirkti ir padaryti pinigų.

WALTER J. PAUL 
3236 W. 55th St. 
Tel. Republic 4170

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Šiandie “Birutės” 
šokiai

Šiandie, vakare gražioje Ma- 
sonic Temple svetainėje, prie

Rašomoji Popiera

apie lietuvišką Matuzelj—Jur
gį Skinderį — 105 metų senelį. 
Aš nieko neturiu prieš tai. Jei 
Skinderio metrika rodo tiek me
tų, tai yra malonu net Pasau- 
io Vergui rašyti šie žodžiai a- 

pie savo gimtinės šalies senelį. 
Tik Pasaulio Vergas turi sene
liui Skinderiu! ir dienraščio

Tyro bond rašomoji popie
ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų
Konvertai reguliari miera 

100 už 25 centus
Persiuntimo kaštai extra.

skaitytojams pranešti, kad pats 
Pasaulio Vergas paeina jš Matu- 
zelio giminės. Jo tėvai mirė 
kovo 17 dieną, 1927 metų—abu 
vieną dieną. Motina mirė susi
laukus arti šimto metų, o tė
vas 101 metų. Jie gyveno Su
valkijoj. —Pasaulio Vergas.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbrfs kol 
mokinsitSs ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERTNG 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslų i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite Įsirašyti Šiandien ir 
jums padėsime Įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose moksle 
Šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytoja* 
8106 So. Halsted St., Chicago, III

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

HELBERG BROS.
Rooni 607

192 N. Clark St

NAUJIENOS IŠPILDOME
1739 So. Halsted St. Income Tax Blankas

man, 1250 So. Karlov 
Lavvndale 10093.

Avė., Tel.

REIKALINGA moteris prie dabo
jimu 2jų vaikų. Valgis ir guolis, 
J. Machulis, 2002 Canalport Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PA1ESKAU Bladislovo Benadik- 
tavičiaus, girdėjau kad gyveno Mel- 
rose Park. Prašau atsišaukti, ar kas 
jam pranešti, nes yra svarbus laiš
kas atėjęs iš Lietuvos. 4507 South 
Mozart St. Tel. lafayette 9542.

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

NEPRALEISKIT PROGOS
Kas nori būt biznierius ir automo

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

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

Miscellaneous
įvairus

KNYGOS
< IR

GINTARAI
Musų knygų ir gintarų sankrovoj 

yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu-

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

---------O---------
BARGENAS'. Stuba dėl pardavi

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

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

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

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

kurios yra sekamos:

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

Kas privalo pildyti blankas?

viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iŠ 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti i musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Paskolos suteikiamą 
j viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real ęstate 

kontraktus

INTERNATBONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

REIKALINGAS partneris i restau- 
ranto biznj, geras biznis, vienam per- 
sunku. Rašyk Box 1057, Naujienos.

PAIEŠKAU partnerio dėl pelnin
go laundrės biznio, arba patogia vie
tą tam bizniui paranduosiu, 3144 W. 
43rd St.

Furniture & Fixtures
RaĮcan^i-Įtaiftai

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą

$150 Seklyčios setas ............... $37.00
$175 Miegamojo kainb. setas $39.00
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLE STORAGE
7782 Stoney Island

Atdara vakarais ir nedėliomis

Tel. Lafa vette 6738-6716 BARGENAS. Pardavimui restau- 
ranto fixtures. Tel. Lafayette 8541.

Atwater Kent 40 už ............... $77.00
Freshman Q., 15 už ............... $69.00
Steinite 7 už .......................... $75.00
R. C. A. Radiola 18 už ....... $95.00
Sparton už ..............................  $115.00
Zenith naujas elektrinis setas $150.00 
Radiola 60 už .......................... $147.00
Majestic 71 už ......................  $137.00

šita graži Atwater Kent Radio 1929 
m. su visa kuo tik už $129.00.

Tiktai $10.00 tereikia imoketi.

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

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

Ką tik sugrįžo iš Lie
tuvos Naprapatas 
Dr. P. P. Šimaitis

Lietuvoje per 18 
mėnesių turėjo 2000 
ligonių, davė 8000 
Naprapatiškų gydy
mu, ypatingai su ge
romis pasekmėmis 
gydė: mirštamas li
gas, vidurių ligas, 
reumatizmą, silpną

regėjimų, galvos, nugaros, strėnų 
gėlimą, širdies, kraujo, nervų ligas. 
Daktaras IJetuvoje surado naujus 
budus tas ligas gydyti.
2346 W. 69 St., kam p. VVestern Aveu, 

Tel. Republic 5877.
Valandos: nuo 9 iki 11 v. r., nuo 2 
iki 4 v. p. p., nuo 6 iki 8 v. vakare.

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

BiiHinegH Service
BiznioPatarnavimas

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

Tel. Boulevard 4705

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

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

Lafayette 7150

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnisai, grotos —• 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair VVorks, 8110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9684

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe
čius? taipgi apartmentinių budinkų ka
tilus, fomisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose, visi išpildomi tuoj. 
Šauk H. Gadeke. Kedzie |393.

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas
Musų išlygos bus Jums naudingos 

Kreipkite pas
M. J. KIRAS, 

8335 So. Halsted St 
------o------

JAUNA pora paaukos gražius ra
kandus, tik 2 mėn. vartotus; 3 šmo
tų frieze seklyčios setas, drožti rė
mai, 2 9x12 Wilton kaurai, 8 šmo
tų valgomojo kamb. setas, 4 šmo
tų riešutinis miegruimio setas, 2 
lempos, davenport ir stalai, veidro
dis, paveikslai, sidabriniai daiktai, 
maži kaurai, 5 šmotų pusryčių se
tas, viskas kaip nauja. Priims $550 
už viską; verta $2,000. Užmokės už 
pristatymą, taipjau parduos atski
rai. Winper, 8228 Maryland Avė., 
lst Apt., vienas blokas i rytus nuo 
Cottage Grove Avė.,

Tel. Stewartl875

For Rent

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

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

Tel.' Armitage 1199

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

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

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place 
Phone Roosevelt 8887

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

Musical Instruments
________ MuzikoB Instrumentai________

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVfi
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas, Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o Jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Hadio Engineering 
Laboratories, Ine., '6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

Radios
EXPERTAI Radio aptarnautojai. 

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

PARSIDUODA
Garadžius 100x175, išrenduotas, 
vieta gera, arba Rainais, kas 

ką turit.1

K. G. URNEZIS

Pardavimai išsigelbėji
mui nuo licitacijos

DIDELI BARGENAI 
BRIGHTON PARKE

3223 Auburn Avė.
Tel. Victory 5065 

3 lubos, užp.

PARDAVIMUI Soft Drinks Parlo- 
ris, geri fįxtures, biznis seniai įsteig
tas. Parduodu, nes turi du biznia. 
1124 N. VVestern Avė. Tel. Armitage 
0948.

------------------- ------------------------------- 1
PARSIDUODA buČemė ir groser- 

nė labai pigiai: 5752 So. Ratine Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė pigiai — renda $45. Priežastis li
ga. Tel. Boulevard 3379.

TURIU geram randauninkui shoe- 
maker štorą, yra visi rakandai ir 
tulšis, 3145 Normai Avė. Ona Taut- 
vosienė. '

PARDAVIMUI grosemė r smulk
menų krautuvė, 4 pagyvenimui kam
bariai. 1915 So. Union Avė. Tel. 
Roosevelt 2312.

Moderninis 2 augštų mūrinis 
namas, 4 ir 4 kambarių.
' Maudynes, apron sinkos, dra

bužių klosetai, ąžuolu baigta.
Augštos viškos dėl drabužių 

džiovinimo.
Augštas beismentas su padė

liais vaisiams ir anglims.
Uždaryti porčiai su francu- 

ziškais langais.
Sieteliai dėl visų langų
Gatvė ir elė ištaisytos.

1 flatas išrenduotas.
Už tikrą paaukojimo kainą.
Tik su $1,000 įmokėjimu.

BUILDERŠ INVESTMENT CO.

Midland National Bank name,

PARSIDUODA Malt and Kops, ci
garų ir cigaretų krautuvė, su pagy
venimui kambariais. Priežastis par
davimo, turime tris biznius, 3655 S. 
Halsted St.

PARDAVIMUI cash Meat Market, 
geras ir seniai įsteigtas biznis, arti 
A. ir P. krautuvės ir daržovių krau
tuvė. Sulaužiau koją, negaliu dirbti, 
parduosiu pigiai, 8946 S. Albany Av.

PARSIDUODA barber šape trijų 
krėslų, labai pigiai, geroj vietoj, 
pigi renda. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. Box 1057 “Nau
jienos“.

PARDUODU Express, motor Ser
vice ir coal and feed krautuvę, 40 
metų darbavęs, 3553 So. Halsted St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

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

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

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir 

įtaisyta taip ir kitos farmos.
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Archer Avė. prie Sacramento

PARDAVIMUI mūrinis 2 flatų 
namas, pietinėj dalyj miesto, 2 po 5 
kambarius, šiltu vandeniu apšildy
mas ir 2 karų garažas. Savininkas 
turi apleisti mieštą, turi būt par
duota pigiausiai.

Atsišaukit *
7709 Sa. Ashland Avė.

NEGIRDETI MAINAI
IŠSIMAINO naujas kampinis biz- 

niavas namas, štoras su 3 flatai ir 
2jų karų muro garažas, namo paran- 
kumai vėliausios mados. Parduosiu 
už $38,000 arba mainysiu ant seno 
namo, cottages arba lotų.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė., Štoras su 2 flatais. 
priimsiu mainais kas ką turit kaipo 
pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO puikus namas 2 flatai 
ir garažas, nužeminta kaina, mainy
siu ant bučernės, lotų arba ant auto
mobilio.

IŠSIMAINO 3jų flatų muro namas, 
namo kaina $7,500, arba mainysiu 
ant nedidelio namo, bizniavo namo 
su bizniu.

IŠSIMAINO 2 nauji bizniavi na
mai ir 2 lotai, mainysiu ant apart- 
ment namo.

IŠSIMAINO puiki farma Wisconsi- 
no valstijoj, 39 akeriai žemės, puse 
mylios nuo didelio miesto. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant lotų ne
paisant vietos, arba paranduosiu ge
ram Žmogui.

IŠSIMAINO puikus kampinis biz
niavas muro namas, 2 Storai ir 8 
flatai, extra lotas ir 2jų karų ga
ražas, mainysiu ant namo, gali būt 
Gary, Indiana, arba kas turit mums 
kituose miestuose ir norit įsigyti 
gerą namą Chicagoj.

Atsišaukit greitai su virš minėtais 
reikalais.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107




