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Kauno Kalėjime Politinių 
Kalinių Bado Streikas

350 politinių badavo per astuonias dienas 
keli kaliniai badaudami mirė

KAUNAS, vas. 6. — Po- Del aštrių suyaržymų, 
litinių kalinių bado streikas,! tikslių žinių apie padėtį ka- 
kuris Kauno kalėjime trau- i Įėjime sunku gauti, sako 
kėši aštuoniasadienas, dabar betgi, kad bado streiko me- 
pasibaigė. * in

Tas bado streikas, kuria-
> me dalyvavo 350 politinių,

buvo paskelbtas protestui 
prieš nežmonišką kalėjimo 
valdininkų elgesį su kali
niais.

tu keli politiniai mirė, jų 
tarpe viena jauna mergina, 
Rapoportaitė. Ji mirus po

Įėjimo vyriausybė atsisakė 
jos kūną atiduoti giminėms 
palaidoti.

Triukšmas britų par-| Italijoje prasidėjo 
lamente svarstant kandidatų į fašistų 
nedarbo klausima seimą rinkimai

Darhieč’ai garsiai užprotestavo 
prieš melus, busią Velžių ka
sykloms stoka darbininkų

LONDONAS, vas. G. v - Bri
tų parlamente vakar bvuo kilęs 
nepaprastas triukšmas.

Konservą torių atstovas pulk. 
Būry, kalbėdamas nedarbo klau
simu. priminė konservatorių 
laikraščio Morning Most paskel
btą žinių, kad vienos anglies 
kasyklos Pietų Velžiuose negu 
lincios pradėti vėl dirbti dėl to, 
kad negaunančios reikalingų 
joms 2.000 angliakasių.

Tas sukėlė trukšmą. Darbie- 
čių atstovai garsiai pareiškė, 
kad tai tik tyčia sugalvotas 
prasimanymas liedarbiams ang 
liakasiams užgauli, ir reikalavo 
jį atšaukti. O David Kirkvvood. 
kairiųjų vadas, sušuko, kad 
pulk. Būry užgavęs ne tik be
darbius angliakasius, bet užga
vęs pati sosto jpėdinį, kuris ką 
tik atlankęs kasyklų sritis ir 
savo akimis matės bedarbių 
vargą ir kentėjimus.

Triukšmas nurimo tik tada, 
kai, darbit čiams reikalaujant, 
vyriausybė prižadėjo duoti at
sakymą ryto, pasitarus prieš 
tai su angliakasių atstovais.

De Valera, airiŲ respu 
blikininkų vadas, 

suimtas
DUBLINAS, Laisvoji Airhr 

Valstybe, vas. (i. U 1 s t e r i o 
(Šiaurinės Airijos! policija are
štavo ir kalėjime padėjo airių 
respublikini nkų vadą Eamoną 
de Valerą, kuris buvo iš Dubli
no išvykęs j Belfastą dalyvauti 
Gaelų Sąjungos bazaro atidary
me. De Valera buvo suimtas 
vagone, jo traukiniui vos per
ėjus per sieną iš Airių Valsty
bes j Flaterį.

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

Iš ryto gali būt sniego, vė
liau blaivėja; mažumą šalčiau; 
vidutiniai ir stipresni žiemių ir 
žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperai ura. įvairavo 
tarp 2(U ir 315 F.

šiandie saulė teka 0:58, lei
džiasi 5:11. Mėnuo teka G:04 
ryto.

ROMA, vas. 6.—Italijoje pra
sidėjo rinkimas kandidatų į 
nauja fašistinį korporacijų at
stovų butą. Visoj Italijoj kan- 

’didatus renka vadinami rajonų 
komitetai, atstovaujantieji try
likai nacionalinių konfederaci
jų ir fašistų darbininkų bei 
samdytojų sindikatų ir dvide
šimt trims labdarybės ir kultū
rinėms organizacijoms.

Rajonų korųitefų išrinktų 
kandidatų sąrašus peržiūrės tam 
tikras Komoj susirinkęs seimas 
kuris juos persijojęs paliks tik 
1,000 kandidatų. To tūkstančio 
kandidatų sąrašas pagaliau bus 
vasario 18 dieną pristatytas di
džiajai fašistų tarybai. Toji ve] 
ji |>erleis j>er koštuvą ir paliks 
lik 100 kandidatų. Tie didžio
sios tarybos išrinkti 1OO kandi
datų bus jau leisti “visuotiniu 
balsavimu” patvirtinti.

Visconsinas balsuos 
alaus gaminimo 

klausimą
MADISON, Wiis., vas. (». -■ 

Valstijos senatas' 17 balsų prieš 
15 priėmė bilių leisti visuotiniu 
valstijos piliečių iudsavimu iš
spręsti plausimą, ar turi bul 
panaikintas Seversono prohibi- 
cijos vykdymo aktas ir ar turi 
būt legalizuotas gaminimas ii 
pardavinėjimas alaus, turinčio
2.75 nuoŠ. alkoholio.

Dideli šalčiai ir pūgos 
Europoj; 25 žmonės 

žuvo
KOPENHAGA, Danija, vas. 5. 

— Pikčiausia, kokia kada buvo, 
žiema |>araližavo visą Daniją. 
Visos jos salos įšalusios. Balti
jos juroj įšalo daug laivų. Per
važai, jungių geležinkelių susi
siekimą tarp įvairių salų, susto
ję. Pašto susisiekimas tarp sa-» 
lų galimas tik ledu keliaujan- 
čiais automobiliais.

•Ne tik Danijoj, dideli šalčiai 
ir smarkios sniego audros atlan
kė beveik visų Europą. Spau
dos pranešimais, per tuos šal
čius ir pūgas žuvo apie pen
kios dešimtys žmonių.

Reichstagas ratifikavo 
Kelloggo paktą

BERLYNAS, vas. G. — Reich
stagas šiandie 287 ladsąis prieš 
127 ratifikavo . Kellog-tfo XAįkos 
paktiį. Z Bp

Valstybės tarnauto
jai laimėjo bylą 

prieš valdžią
orvegija, vas. 6.

Pernai metais Norvegijos val
džia nutarė sumažinti tam tik
ros valstybės tarnautojų gru
pės algas. '

Valstybės tarnautojai iškėlė 
bylą prieš valdžių, reikalauda
mi, kad nukirsta algos dalis bu
tų jiems pilnai sumokėta.

Teismas dabar išsprendė tar
nautojų naudai, įsakydamas vy
riausybei sumokėti jiems sulai
kytos algos dalį, siekiančia ben
drai $4,821,000.

Valdžia betgi apeliuoja j Auk-' 
sotaus j teismų.

Badaujantieji kelia 
riaušes Kišineve

IPacifio and Atlantic Photo 1

Gen. Bramvvell Booth, “išga
nymo armijos” vadas, kurį nori
ma pašalinti iš vietos. Tačiau 

Badaujančių žmonių^j5ųj vietos niekam nenori už
leisti jr kreipėsi j teismų.

KIŠINEVAS, Besarabija, vas 
6. 
tarpe daug moterų ir vaikųfmi-' 
nios šiandie puolė čia maisto i 
tiekimo stotis, išdaužė, langus, i 
sulaužė baldus ii išgrobstė pas- Iįiti/imiio ir KlTIllfl
kuFnius maisto likučius. JdpUIllJa H lullljd

Išbadė j tįsiems žmonėms nura
minti, valdžios šalpos komite

tus prižadėjo parūpinti daugiau 
maisto.

Trockis esąs parga
bentas i Maskvą

RYGA, vas. G. Pasak gan-1 
to čia neoficialiu pranešimo iš1 iMaskvos, vakar atėjęs iš Taš-1 
konto traukinys paiyflabenęs į! 
Maskvą Trockį ir jo šeimos na-! 
rius, čekos lydimus.

| .
Bandymai pabėgtais pa

skendusio submari- 
no pavyko

KEY VVEST, Fla., vas. <>. I 
Juroj netoli nuo Key Wcst da- t 
bar daromi bandymai pabėgti iš 
paskendusio submarino. Jie da- 

Įvė gerų vaisių. Iš paskandinto 
į submarino, gulinčio duigne 401 
pėdų po vandeniu, du vyrai, j 
vartodami ok si geno pripustas t 
kaukes ant galvos, laimingai iš
lindo iš submarino ir iškilo j 
paviršių, o po valandėlės taip 
pat laimingai nusileido dugnan 
ir įėjo j snbmartną.

Neramus uosto darbi
ninkų streikas; 4 už

mušti, 3,000 sužeistų ,
COLOMBO, Ceilonas, vas. 6.i 

— Čia kilo didelės streikuojan
čių uosto ir geležinkelių darbi
ninkų riaušės, per kurias ketu
ri asmens buvo užmušti ir apie 
3,0(X) kitų sužeisti, jų tarpe dau
gelis pavojingai.

Kautynės prasidėjo, kai poli
cija, bandydama išsklaidyti 15,- 
000 streikininkų demonstracijų, 
pradėjo į minias šaudyti.

Kalėjimas iki gyvos gal
vos hž pupų vogimą
CAHoJ Mich., vas. 6. - Cir

cuit teismas nubaudė kalėjimu 
iki gyvos galvos Kings Mill gy
ventoją Franką Bowerą, kaltina
mą dėl pavogimo iš elevato
riaus 30 maišų pupų. Bower 
buvo jau porų kartų pirmiau 
areštuotas už vagišiavimą.

— - . frifPtTt

TOKiIO, vas. 6. y*- (Minsaito 
aiiba oj)ozicijos partija parla
mente pasiūlė nepasitikėjimo 
premjero Tanaikos vyriausybe 
rezoliuciją. Rezoliucijos balsa
vimas įvyks, tur but, ateinantį 
Šeštadieni.

baigia nesutikimus
Japonai sutiko ištraukti savo 

kariuomenę iš šantango pro
vincijos

ŠANCHAJUS, Kinai, vas. (>.
Kinų ir Japonų delegatai pa

galiau susitaikė svarbesniais 
diplomatiniais klausimais, ypa
čiai Tsinano inciden/li.

Nė viena nė antra šalis ofi
cialių pranešimų dar nepadarė, 
sužinota tačiau, kad japonai su
liko ištraukti savo kariuomenę 
iš šantungo provincijos, kinams 
davus užtikrinimų, kad joponų 
gyventojų gyvybė ir turtas bus 
visai apsaugoti, žiniomis iš ja
ponų šaltinių, kinai taipjau pri
žadėję likviduoti boikotą prieš 
japonus.

Vienuolė, Obregono už
mušimo dalyvė, per

keltą j ligoninę
į MI'jKSIKOS MIESTAS, vas. (i. 

Vienuolė Acevedo de la Lla- 
ta, vadinama Motina Omcepci- 
ja, kuri kaip dalyvė buvusio 
prezidento Aivaro Obregono nu
žudymo yra nuteista dviem de
šimtim metų kalėjimo, susirgo 
ir dci to tapo iš kalėjimo par
gabenta į ligoninę.

Muštynės Austrų fašis
tų su socialistais

VIENA, Austrija, vas. 6. — 
Gloggnitze, apie 50 mylių į pie
tus nuo Vienos, vakar įvyko aš
trus susikirtimas tarp socialis
tų ir fašistų, o susikirtimo vai
sius buvo kelios praumštos 
galvos ir du asmens taip sužeis
ti, kad gal nebeišliks gyvi.

iMuštynės prasidėjo rotušėj, 
kur socialistų kalbėtojas Puecb- 
ler savo kalboj nepalankiai at
siliepė apie HeimAvehrą, karišką 
fašistų organizaciją. Įtūžę fa
šistai puolė kalbėtojų, ginklu 
vartodami kėdės ir stalus, o so
cialistai, gindami kalbėtoją, ata
kavo fašistus.

Jugoslavijos karalius 
kelsis į Zagrebą gyventi

BELGRADAS, Jmgosla vija, 
vas. 6. — Girdėt, kad karalius 
Aleksandras rengiasi ateinan
čio mėnesio pradžioj keltis į Za
grebą pagyventi kelis mėnesius, 
tikėdamasis, kad ten galėsiąs 
arčiau patirti, kas Kroatams 
$kauda ir ko jie nori. >

' ■' * \ | ’ 1 t

Cechai turį mokėt už Anglija kalta kad J 
sekvestruotus prin- V. senatas priėmė 

co turtus karo • laivų bilių
■

PRAHA, Čecboslovakija, vas. 
(>. Iš Haagos praneša, kad 

'mišrus čechoslovakų arbitražo 
tribunolas išsprendęs, jogei če
cboslovaki ja turi Vengrijos ar- 
kikunigaikščiui Friedrichui ir 
šimtams kilų vengrų, kurių nuo
savybės buvo čechoslovakijos 
konfiskuotos, sumokėti atlygi
nimą.

Friedrkhas, kuris yra miru
sio ciesoriaus . Prano Juozapo 
giminaitis ii turtingiausias žmo
gus Vengrijoje, prieš keletą 
mėnesių pradėjo bylas prieš Ita- 
’ijų, Rumaniją, Ispaniją, Jugo
slaviją, Čechoslovakiją ir Len
kiją, norėdamas atgauti savo 
dvarus, pilis ir visus kitus tur
tus, kurie, Austrijos-Vengrijos 
imperijai subirus, buvo papedi- 
nių valstybių sekvestruoti ir ku
rie, sako, siekią šimtus milionų 
dolerių vertės.

šis arbitražo tribunolo spren
dimas yra pirmas l’riedricho 
’aimčjimas to?e bylose, tačiau 
nėra nė mažiausios abejonės, 
kad ne tik Čechoslovakija, bet 
ir visos kitos įpėdinių valsty
bės kontestuos vengrų teisę at
lyginimui gauti.

Britų aviatoriai už
mušė 85 arabus

JERUZOLJiMAS, Pales t i n a, 
vas. 6. — Praneša, kad Kuveito 
teritorijoje britų aviatoriai iš 
aeroplanų Ikimbarda-vo vienų 
arabų giminę, keršydami dėl už
mušimo neseniai misionieriaus 
Henry BiĮkerto, amerikiečio.

Mėtydami iš oro sprogstamas 
bombas, aviatoriai užmuši' aš-
tuoniasdešinit penkis arabus.

Bombėjuje riaušės tebe
sitęsia; 20 užmuštu, • 

100 sužeistų
BAmBAY, Indij a, vas. 6. — 

Kilę neramumai tarp indusų ir 
patanų dėl pastarųjų tariamo 
vaikų vogimo aukojimui vis dar 
nesiliauja, nežiūrint, kareivių ir 
policijos pastangų riaučes pa
trempti Žinomų (ižmuštų per 
riaušes žmonių yra> dvidešimt, 
o sužeistų daugiau kaip šim
tas.

Užmuštas buvo ir britų poli
cijos inspektorius Priestley.

Fabrikai uždaryti, nes darbi
ninkai miniomis paraduoja gat
vėmis, ir biznis mieste beveik 
visai paraližuotas.

Olandai užgynė orangu
tangų eksportavimą

ll—l

HA'ACrA, Olnadija, vas. G. 
Olandų Indijų vyriausybė užgy-, 
ne eksportavimų oranigutangų i 
iš Sumatros. Kadangi oranig'u- 
tangai Sumatroj iki šiol buvo 
'be jokios atožvalgos medžioja
mi ir gabenami į Amerikos ir 
Europos zoologinius daržus, tai 
olandai bijo, kad netrukus tų 
žvėrių gali visai nebelikti.

Baronas Huenefeld, At
lanto skridikas, mirė

BERLYNAS, vas. 6. — Pra- 
eitų naktį čia mirė baronas von 
Huenefeld, vienas “'Breiuen” ae
roplano lakūnų, perskridusių 
Atlanto vandenyną iš Vokietijos 
j Ameriką. Jis mirė ligoninėj, 
kur jam buvo daroma vidurių 
skaudulio operacija.

PANAMA, vas. 6. — Lakū
nas pulk. Lindbergh šiandie at
skrido j čia iš Nikaraguos.

LONDONAS, vas. G. l>el 
to, kad Junginių Valstybių se
natas milžiniška balsų dauguma 
priėmė karo laivyno didinimo 
bilių, daigi prieš prezidento Coo- 
lidge’o norų, Londono Daily 
Chronicle kaltina Anglijos kon
servatorių valdžios politika. 
Laikraštis sako, kad Jungtinių 
Valstybių senatas niekados ne
būtų taip .padaręs, jeigu britų 
vyriausybe nebūtų priėmus ju
ros rungtynių principo ir jeigu 
savo užsienio politikoj nebūtų 
pareiškus- aiškaus linkimo prie 
įsenųjų metodų daryli sąjungas 
tarp įviarių vlastybių grupių ir 
provekucti rungtynes.

Čilės indėnai priima 
baltųjų kultūrą

LAl’TARO, Čilė, Pietų Ame
rika, vas. 6. — Araukėnų indė
nai, paskutinė Amerikos rau- 
denodžių giminė, praradusi sa
vo politinę ir teritorinę nepri
klausomybę baltaodžiams, bet 
kuri per beveik penkis šimt
mečius slaugiai ^priešinosi bal
tųjų žmonių civilizacijai, dabar 
nutarė priimti savo užkariauto
jų europiečių kultūrą ir papro- v • cius.

Toks nutarimas buvo pada
rytas ką tik pasibaigusiame 
araukėnų giminės taikos seime, 
įvykusiame gretiname indėnų 
Nereco miestely, dalyvaujant 2,- 
000 delegatų.

Araukėnai kitąkart buvo ga
linga giminė, šiandie tačiau jos 
belikę ne dualiau kaip 50 tūks
tančių gyventojų.

9 komunistai areštuoti sugavo du vagiliu 
už kurstomus lapelius ---------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------f KAUNAS. Kriminalinė po- 
KENOSHA, Wis., vas. G. — licija sulaikė, du draugus ’fa- 

' Policija suėmė ir kalėjime pa- 'raurų Vincą ir Ratkevičių Fe- 
dėjo devynis komunistus, sklei- liksą, kurie pardavinėjo vogtus 
■dusins kurstomus lapelius. Tais daiktus III butų kolonijoje, 
lapeliais buvo raginami darbi- Kriminalinė/ policija išaiškino, 
ninkai orpanizuotis ir daryti kad jie padarė kelias vagystes 
bendrų pastangų Jungtinių Vai i§ piliečių gyvenančių Kaune, 
stybių valdžiai nuversti. Šančiuose ir Slabadoje. Vogda-

Suimtų komunistų byla bus vo daugiausia baltinius, drabu- 
tardoma vasario 11 dieną. žius ir kitus smulkius daiktus, 

----- kuriuos pardavinėjo pigia kai- 
MADRIDAS, vas. G. Mirė (na. Padarius kratas pas pirkė- 

Ispanijos karaliaus Alfonso mo- jus, rasta pavogtų didesnė dai
lina, karalienė Marija Kristina, ktų dalis ir grąžinta nukentė- 

----- jusiems. Taraura jau žinomas 
iSlCRANTON, Pa., vas. G. , policijai vagis baustas 4 kartus 

Praeitą naktį gaisras čia sunai- j teismo ir neseniai išėjęs iš ka- 
kino Sunnyside kasyklų įmo- liejimo, todėl kriminalinė polici
nės.-------------------------------------- ja padėjo Kauno kalėjimai).

F aktai Kalba už Save
x 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 klintis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal- 

" bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
Kunigas Olšauskas nu
riedėjo nuo “Saulės”
KAUNAS. “Rytas” Naujų 

Metų numery įdėjo praloto K. 
Olšausko atvirą laiškų švieti
mo ministeriui Šakeniui, kurį 

i čia ištisai perspausdiname:
“Jo Ekscelencijai Ponui Sve

timo Ministeriui inžinieriui ša- 
kenui. \

šių metų gruodžio 17 dienų, 
tautininkų valdžios įsikūrimo 
dviejų metų sukaktuvių dienoje 

i “Saulės” Draugijos Centro Val
dyba gavo Švietimo ministeri
jos raštų 20332 Nr., kuruo pa- 
rdšlkiania apie nusavinimų 

i “Saulės” Draugijos dviejų pil
nų gimnazjų, būtent, Plungėje 
ir Utenoje.

Tekį Jūsų Ekscelencijos dar
bų aš skaitau neteisėtu ir netei
singu. Aš tokio smūgio nie
kuomet nelaukiau iš tautininko 
— švietimo ministerio, nes aš 
steigdamas ir vesdamas ilgus 
melus “Saulės” Draugijų nieko 
kito neturėjau galvoje, kaip lik 
katalikiškai — patriotiška lietu
vių švietimų; nenorėdamas su 
Tamsta kovoti ir nebegalėda
mas tekio didelio smūgio “Sau
lei” padaryto iškentėti ir su 
Tamsta šiame momente bendra
darbiauti, gruodžio 19 d. aš at
sisakiau nuo to sunkaus dariai, 
kuri aš per 23 metus dirbau ir 
išėjau visiškai iš “Saulės” Drau
gijos Centro Valdybos, o Tams
tai patariu sustoti ‘‘Saulės” 
Draugijų" naikinti ~ persekio- 

[ti.
i Su prigulinčia Tamsiai pa- 
i garba

Prelatas K. Olšauskas.“
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Oak Forest
Mirė lietuvis

nueina j vyriausįjį paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobčj nuo 
vės, pasakant laiško ---------
RĮ, kaip kad šiame surašė pa
žymėta. Laiškus 
tam tikrų laikų, 
naikina.

Del neveiklių kepenų ir 
prasto pilvo

Nieko nėra kito kaip l<eąk*niihto abel- 
nai Hveikutai. kaip neveikliu* kepeny* ir 
pranta* pilvą*, ne* tokia padėti* priveda 

raivo*^.„4. I"***’ Virškinamųjų organų palvinio, raivo*
AUHlIlS £31- Hkaudšjiiiio. kvaitulių, inkstų ar kepsny pa* 
. KTTTATTA krikinio. nervų silpnumo, neveiklių orra- 
KO NUMrr nU' neramaus iniero. Konstlpacijos, neteki-

31 sausio, 12 valandų dienos 
mirė Kazimieras Poška, susi
laukęs daugiau kaip 70 metų 
amžiaus. Velionis paėjo iš Lie
tuvos. Gyveno seniau Melrose 
Parke. Į šių prieglaudų buvo 
priimtas neregia. Ligoje buvo 
visų užmirštas. Mirus, neliko 
jokio turto. Buvo užmirštas.

Tik iš pažįstamų, kaip pp. Ag
nieška ir Steponas Vaitkevičiai, 
kai kada vargdieni atlankydavo. 
Ir 4 dienų vasario savo kaš
tais mirusį jie gražiai, katalikų 
apeigomis, palaidojo Oak Ko
rės! katalikiškose kapinėse.

Laidotuvių laiku į bažnyčių 
susirinko nemažas būrys lietu
vių ir kitataučių. Lai jis ilsisi 
šios šalies žemelėje.

Iš lietuvių p. Vaitkevičius tur 
būt pirmas atliko tokį gražų 
mielaširdystės darbų šios įstai
gos įnamiui.

Joseph Lapinskas, Institulion, 
\Vard 39, Oak Forest, III.

501
501
509

527

550
501
500
567

577

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 130

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI

KONTRAKTORIAI
i / cui*

Vedame d r a t a • į 
nauja* ir *euu* •tū
ba* plffiau ne«u ki
ti. Parduodam flx> 
toriu* ir viską eie- 
ktriikų.

' •' 4101 Archer Av.
«/ r!\ N I>afayette 8533

l’ėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE A L ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooscvelt HStHl

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatinių ligų. Del tos priežasties, į 
sergantys žmonės, kurie nori ge
riausio, patarnavi- 
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą F 
laiką ir studij u o j a! y
tas ligas. Jie žino.l |
kad specialistas su-L^į;-^^ . 7® 
pranta kaip tas ligas į 
gydyti sėkmingiau. I

\ zr-yOMĮhk
Dr. Ross speciali- \ |

zavosi per tris de- 
šimt m e t ų. Savo 
praktikoj jis peržiu- 
ri ir gydo šimtus 
žmonių kasmet. Su-I,r* "• Kos8 
prantaina, iš savo plataus patyrimo 
iis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UžSISENeJUSIAS, NERVU ir 
KRAUJO LIGAS. SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI- 
N1M0S 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 
keriįtė nuo lytiniu liRU» nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
laimingi.

PATARY^JAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street,
Kampas Monroc, Chicago, UI.

-u. «■

DYNAMIC.
CpoįverSpeakerUmt 

BUILTIN /^COLONIAL

mu Hvnrumo nr *i>ėitu* ir nuolatinio jauU- 
Ino*! pnv(UKU*iu. nukamuotu. Niiaa-Tonc ii*, 
bni tinka tokiame atmokime, ne* jie *al<

‘ pairelbHti virftkiniinut, nu- 
ervua ir ntuakuliMt. nugali konati- 

paeiia. Hiiteikia poiirimrą, ntiratvlnantl mle- 
*n> ir padidina nvariimi| liesiem*, Mumenku-

i HieniH žmonėm*.
i l‘-aa I.awrene<i Neice. M t. Union. La, tu- 
Į rėio pra*ta* kepeni* ir pilvu, o Ir jo ner
vai buvo Hilpni. Nujra-Tono buvo tikru jam 

i palaima, ne* *uteikė jam gere*no avelkuti* 
j ir leido jam MUgryžtl | darbą. Tokio* pu-
I *elunė* yru paprastas tiem*. kurie i m#

Nuga-Tonc. Utikrųjįj. per pastaruosius 40 
! metų milionai žmonių.' kurie vartojo 
1 Nugra-Tone atbuvo aveilcatą ir *pėkų. Ju* 
Kalite pirkti Nura-Tono, kur tik Vainiui yra

i pardavinėjami. JoIku vertelga neturi *take, 
papraAykit j| užsakyti <!<•! ju* iA urmo vui*- 
tynė*.

nnSfua muiluoju iukutuv.
ĮIUolUo JU1KU Htlprlnu nervus 1

o-paskui su- K'

Andrilunas 
Briede Georg

B.

Disiene Amilia
Januszeskis Marthnas
Kasiausias J.
Loban Maik
Rusėta Jos.
Renius Louis P.
Sukaitei Natalyai
Staukunas Charles
Sutkus John.
Vi tartai te Ona

Versi uys VValter

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Kenčiat dėl strėnų skaudėjimo?
Tai gali būti persergėjimas pakrikusių inkstų!

kiekviena diena randa jus sustirusi, 
skaudanti—kenčiantį kvaršinanti strė

nų skaudėjimą, galvos skau
dėjimą, kvaitulius ?

Ar inkstų Šlapimas yra XįĮ!if
perdaug tankus, mažas ir MįrM 
deginantis? Tai tankiai bu- ’
na ženklai pakrikusių inkstų t
ir neturi būti nebojam!. [i ^-7

Kad paakstinti normali 
inkstų veikimą ir pagelbėti 
jūsų inkstams išvalyti jūsų jk 
kraują nuo nuodingu alma- 
tų, vartokite Doan’ą Pilltt. Patariamos visame pa
saulyje.

50,000 Vartotojų pataria Doan’s:
J. Hehllliiig. Jr., 11'4 K. lOOth Nt., New York. N. Y., sako: “Mano 
inkstai, kaip rodėsi, tinkamai noveikč. Šlaitinius buvo mažas ir 
deginantis. Kurtų* galvos skaudėjimai ir kvaituliai taipjau darė 
man ne*magunu>. Kai uA pasilenkdavau. aA pajausdavau aAtri) 
Hkaudėjinią strėnose. Po vartojimo Doan’s Pilis a* greitai pa»i- 
jauėiau vėl visai sveika*.'’

Stimuliuojantis diuretikas inkstams.
Visoje aptiekoae 76c dėžutė. Foster-Milburn Co.. M.^r. Cheminis, Buffalo. Y.

VAKARAS \
Draugijos “Lietuvos Ūkininkas” 

-----  įvyks ------ z' Užgavėnių vakare
Antradienį, Vasario-Feb. 12 d., 1929 m

M. Meldažio Svetainėje, 
2242 West 23rd Place 

Pradžia 6:3(1 vai. vakare
Draugija “Lietuvos Ūkininkas” suteiks 

auksu penkis dolerius, antrą prizą auksu du 
tai, gavusiai daugiausiai rožių. Apąrt dovanų . 
žaismių, o ypač linksmus šokiai prie geros muzikos, J. PHILLIPS 
orchestros. Taipgi bus priimami nauji nariai be įstojimo mokesčio 
nuo 16 iki 26 metų amžiaus.

Visus nuoširdžiai lA'iečiame dalyvauti Užgavėnių vakare. _ 
Kviečia Draugija “LIETUVOS ŪKININKAS”

įžanga 50c ypaiai 
pirmų dovaną-prizą 

ir pusę dolerius ypa- 
bus įvairių pramogų,

SVARBIOS K. POŽĖLOS RISTYNES

Ateinančios Pėtnyčios Vakare, Vasario 8 dienų,
Crilly Building. Imk elevatorių iki jjusų didžiausias nutikiu* Karolis Požėla vėl turės svarbias imtynes, kurių

i i ,Benj. _ laimėjimas gali atidaryti jam kelią prie pasaulinės sunkiojo svorio čempio-
Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 ny8įgs> g, Kartą jis risis su Mike Romano, Italu sunkiojo svorio čempionu,

kuris čia ritosi daugeli kartų su buvusiu čempionu Strangler Lewis.
Tose pačiose ristynėse dalyvauja dabartinis čempionas (jus Sonnenberg.

• Taipjau Kola Kvvariani risis su Moose Norbeck ir dvi kitos ristiku poros.
Kainos šių nepaprastai svarbių rislynių yra $1.00, $2.00 ir geriausios

. priekinės sėdynės $3.00. Ristynės bus
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM, 
kampas Altlaud Bhd. ir Vau Buren gt.

po piet; nedaliomis nuo 10 iki 1. Pa- 
nedeiiais, seredomis ir subatomis 
ofisus atdaras vakarais iki 8 vai.' 
Trisdešimt metų šiame name

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Ateikite pas mus... pamatykite ir užgirskite kaip Cutting 
Dynamic Kalbėtuvas, kurį turi TIK Colonial, patobulina radio 
ir suteikia didžiausi smagumų tūkstančiams šio radio savininkų

Dabar dėl Direct, taipjau ir dėl Alternating ,elektros

tų tūkstančių .

ęOLONlAL Radio yra visai skirtingas nuo visų, kokiuos 
jus ikišiol girdėjote. Naujas savo sūbudavojime ir ta

rno smagume, kur j jums suteikia radio. Sensacingas savo 
veikime. Puošnus savo išvaizda. 
Tai yra didžiausia vertė iš visų 
radio.

Pasiklauskit
žmonių, kurie nusipirko NAU
JĄJĮ Colonial ir kiekvienas jų 
pasakys jums, kad jis VIRŠIJA 
visus musų pareiškimus.

Didžiausias Išradimas
Dr. Cutting sensacingo išra

dimo Cutting Dynamic Power 
Kalbėtuvas, kurį turi tik Colo
nial, sveria 65 svarus. Jis turi 
didesnį elektromagnetų, visas 
yra didesnis ir nepalyginamai 
geresnis ir tobulesnis už visus 
kitįus Dynamic kalbėtuvus. To- 
kiok^obulo ir stipraus kalbėtuvo, 
kuris-duotų tokį aiškų ir gražų 
balsų neturi nė vienas Radio.,

Pats Colonial receiveris yra 
subudavotas iš plieno, taip kad 
jis suteikia pilniausių elektriki-

"M****-'***-

nę ir mechaninę apsaugų. Be daugelio kitų pagerinimų, 
kurie palengvina visų radio operavimų, stočių pagavimų ir 
balso didumo kontroliavimų, jis turi gražių bronzinę ap

šviestų nustatomųjų lentelę su 
kontroliuotojais, tarp kurių yra 
ypatingas prietaisas, leidžiųs 
paprastus jūsų fonografo rekor
dus perduot dynamic kalbėtuvu.

Visas šis radio taip subudavo
tas, kad jis gali lengviausia pa
gauti kiekvienų stotį, nežiūrint 
jų bangų ilgumo ir trumpumo, 
ar tankumo, o Cutting Dynamic 
kalbėtuvas viskų kuoaiškiausia 
perduos jums.

Lengvi išmokėjimai
Mažas jmokėjimas ir patogus 

išmokėjimas padarys jums leng- 
viu dalyku įsigyti šį geriausį 
NAUJĄ Colonial... “Aiškiausio 
Balso Radio”.

Licensed nnder patentu of the 
Radio Corporation of America. 
General Electric, Wettinghon^ 
and American Telcphone and 

Telegraph CompanUt

CCLCN]
The COLONIAL, illustrated, u

D. C. Modeh (TURĖS
•hghlly higher EXTRA)

with built'in Cutting Dynamic Speaker

IĮ} IĮ) IĮ (Į) t
» 1 k. * ■ ’ i **■ * - .J. < ■ . r • i" V • v L* \.

LONG ISLAND CITY 
NEW YORK

Jos. F. Budrik
3417-21 So. Halsted St

Tel. Routvard 4705

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Advokatas Leonas S. Mika

lonis jo klijentų parankmnui 
atidarė vakarais ofisą Bridge- 
porte 
St.

adresu Ilalsteč

North Side
P-lė Marė šliauteraitė baigė 

High School

P-lė M. Šliauteraitė, būdama 
17 metų amžiaus, baigė Murey 
F. Tulcy High School 31 d. sau 
šio mėn. š. m. Už gabumą mok
sle ji gavo sclioolarsbip medalį.

Prie to, Mariutė yra baigus 
North \V estėm (konservą tory of 
Music, kaip smuikos mokytoja 
Dabar, artimoj ateity Marinti 
ketina stoti kolegijon ir studi
juoti aukštuosius mokslus. Iš 
daugelio jaunuolių,
mokyklas, p-lė šliauteriutė ge 
riausiai atsižymėjo kaipo stu
dentė. Linkėtina jai tęsti moks
lą ir atsiekti užbrėžtąjį tikslą.

Vasario 2 d. Mariutės tėvą 
turėjo gražų pokilį, kuriame da
lyvavo keletas inteligentišku 
šeimynų ir jaunimo. —Buvęs

jai, kaip Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubas, yra lengviau 
rasti pagalbos ir paramos. Kliu
bas turi įvairių komisijų, ku
rios kiekvienam pągelbės mielu 
noru ir be atlyginimo. /

Taigi kliubas kviečia visus 
šios Brighton parko apielinkės 
lietuvius prisidėti prie jo ir kar
tu darbuotis lietuvių labui. Nes 
kur vienybė, ten ir galybė. Jei 
mes busime visi vienoj krūvoj 
ir išvieno veiksime, tai daug ge
ro galėsime atlikti. Tad dar 
kartą kviečiame visus šios apie
linkės lietuvius gris įrašyti prie 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo. Kliubo susirinkimai yra 
laikomi trečią sekmadienį kiek
vieno mėnesio McKinley parko 
salėj kaip t :30 vai. po pietų.

—Korespondentas.

gyv. 1817 
patiko j j 

Union Av. 
Autas Bu-

Sunkiai sužeistas C. Shekos, 
12 metų bernaitis, 
Ruble St. Nelaimė 
prie 18-tos gatvės ir 
Jisai ėjo per gatvę,
icko išdirbystės, kuri operavo 
Edward Smith, 3238 So. Ful- 
ton St., važiavo per gatvę kai
ria karo puse ir permušė ber
naitį. Prisibijoma, kad vaiku
čio galvos kiaušas perskeltas. 
Vaikas nuvežtas į ligoninę.

—Rep.

Lietuvių Piliečių 
Brolybės Kliubas

Antradienio vakarą, 5 dieną 
šio menesio, Lietuvių Piliečių 
Brolybės Kliubas, laikydamas 
mėnesini susirinkimą, be kita

lankančii

North Side
Kultūros Ratelis, rengia šo 

kius vasario (Feb.) 9 dien 
Northwest Masonic Temple 154' 
Leavitt St. ši draugijėlė su 
sideda iš jaunų merginų, ku 
rios lanko augštesnę mokykit 
arba universitetą.

Jos yra pirmiau rengę šokiu; 
ir jų rengti šokiai yra buvę la 
bai linksmus ir daiig žmonių 
juos atsilankė. Kultūros Rate 
lis ir dabar norėtų, ka‘d visM 
seni ir jauni butų šiame vaka 
rėlyj. Visiems garantuota “goo< 
time”, tai iki pasimatymo.

—A. K.

Brighton Park
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubas

Am. Liet. Pil. kliubas lailc 
metini susirinkimą McKinl?\ 
parko svetainėj sausio 20 d. 
1929 m. Pasirodė, kad kliuba 
labai gerai stovi tiip nariais 
kaip turiu (finansais) ir daug 
yra pasidarbavęs lietuvių gero 
v?’. Kliubas yra išreikalavę? 
pašalpos biedniems ir našlėms, 
palykusioms su vaikais ir skur
de, o tąipgi keliems nariams 
padėjo tapti šios šalies pilie- 
čb.is, gi kai kuriems kitiems 
padėjo taksus išlyginti. Kliubas 
yra atlikęs daug kitokių darbų, 
naudingų lietuviams.

Kai nauja valdyba užėmė sa
vo vietą, tai kiekvienas jos na
rys pareiškė noro dar daugiau 
darbuotis.

Nutarta surengti balių ir duo
ti dovanų žiedą tiems nariams, 
kurie yra išbuvę kliubo nariais 
10 metų ir nėmė pašalpos. Ko
kioj vietoj ir kada bus sureng
tas šis balius, apie tai kliubas 
praneš vėliau.

Kliubas turi du skyrių —pa
šalpos ir politikos. Kliubui gali 
priklausyti kiekvienas lietuvis, I 
senas ir jaunas, mokėdamas tik 
10 centų mėnesiui, o iš to tu
rėti daug naudos. Nes kiekvie
nam pasitaiko visokių priepuo-, 
lių. Priklausant tokiai draugi-

Chicagos Liet. Mo 
terų vakaras

Užgavėnių vakarą, vasario 
12-tą d., Masonic Temple salėj, 
7832 So. Union Avė., Chicagos 
Lietuvių Moterų Kliubas rengia 
>aunų vakarą šokius. Pradžia 
8 vai. vakare.

Gros puikus orkestras, bus 
žaismių, jų tarpe ateities spė
jimas (fortune telling), krasos 
balinimas ir daugelis kitokių į- 
Jomių numerių, kuriuos darbš
čiosios kliubietės patieks sve
čiams ir viešnioms.—Rep.

Smulkios Žinios
Alice Karp, 41 metų, gyv. 

819 So. Union Avė., sužeista.
Nugabenta Cook pavieto ligo
ninėn. 

♦ » »
Samuolis Stokosa, 47 m., gyv. 

1825 Justine St., išvežtas i Ger- 
nan Deaconese ligoninę. Jisai 
ugrįžo iš darbo apie antrą va- 
andą, nusiskundė, kad pilvą 
skaudą. Mirė 6 valandą. Ma-! 
loma, kad užsinuodijimas.

♦ ♦ *
John Ruskėnas, 31* m., gyv. i 

1631 So. Paulina St., mirė, fijo' 
laiptais į skiepą namo, kuria- 
ne gyveno. Paslydo, pavirto 
,r susižeidė. 

* * ♦
Ties 31 ir Halsted gatvėmis 

susižeidė Joseph Hogemon 50 
metų, gyv. 2833 So. Union Avė. 
Paslydo, sugriuvo, perkirto 
vairiąją akį. Nugabentas ligo- 
linėn.

♦ * ♦ / •
Walter Sabaitis, 984 West 36 j 

St., 26 metų, autų mekanikas, 
sunkiai susirgo. Išgabentas li
goninėn. 

» * *

Ar Jūsų “Visi šeši 
Cilinderiai Veikia”?

Kepenys — Pilvas — Viduriai 
— Nervai — Smegenys — šir
dis — Ar jie visi veikia 100%?

Žmogaus kūnas yra kaip geras au
tomobilius — viskas jame turi būti 
tinkamoj tvarkoj, jeigu jus norite, 
kad jis veiktų kuogeriausia.

Jus negalite tikėtis jaustis 100%, 
jeigu jūsų kepenys yra pakrikę, jūsų 
pilvas ne tvarkoj, jūsų nervai pairę 
ar viduriai užsikimšę. Jus turite su
tvirtinti savo gaiviąsias jėgas ir jus, 
silpni, pavargę, nusiminę vyrai ir mo
terys, kurie ilgą laiką gydotės, ban
dydami atgauti jaunesnių metų gy
vumą ir patvarumą, jus liksite nuste
binti ir patenkinti pamatę kaip grei
tai spėka, energija ir gyvumas su- 
qryš vartojant Tanlac.

Nueikite pas savo aptiekininką da
bar ir gaukite bonką Tanlac. Miliū
nai žmonių sugryžo ant kelio i jau
nystę, sveikatą ir laimę nuo šio gar
saus toniko ir nėra priežasties ko
dėl ir jus negalėtumėt pradėti šian
die atbudavojimą jūsų nusidėvėjusių 
kūno audmenų ir atgaivinimą visos 
jūsų sistemos.

Pinigai bus sugrąžinti, jeigu jums 
greitai nepagelbės tikras pabandymas 
šių visame pasaulyje garsių vaistų.

Tanlac
52 MILIŪNAI BONKŲ SUNAUDOTA

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.

rinkimo priimki net šeši naul'savo priešą i ligoninę: taip 
ji nariai. I smarkiai j| trenkė ant m atrašo,

Turėdami kliube gabų pirmi- kad tasai be kilų pagalbos ne- 
ninką ir dirbdami sutartinai, 
galime tikėtis kilnios ateitie.li 
kliubui ir sergantiems ir indai- vikrumus paims viršų ir Boma- 
mė,s ištiktiems paramos jo na- no "atkąs į jį dantis. Bet tuo. 
riams. pačiu laiku reikia neužmiršti

Musų kliubas rengia baliij ir/ to fakto, jog Romano du
ateinantį šeštadienį, tai yra 9 kartu laimėjo ristynes iš btivu-
dieną vasario. Balius rengia- šio čempiono Lewiso. 
mas Dievo Apveizdos parapijas feree 
svetainėje. Tikimės daug sve- wis’ui karūną,
bių turėti.

Korespondentas T. F.

begalėjo atsikelti.
Keikia manyti, kad Požėlos

Tik “re 
šališkuma« išgelbėjo Le

SPORTAS
Rytoj ristynės

U ! Gus Sonnenberg, dabartinis 
pasaulio čempionas, demons
truos, kaip jis guldo ristikus. 
Jo priešu bus F'orbes. Be to, 
risis dar sensacingas rusų risti- 
kas Kola K!wariani, kuris Ame
rikoj dar nei vienų ristynių ne- 

| pralaimėjo. Kwariani risis su
Byloj musų čempionas Požė- M.’ Norbock. Preliminarėj poroj 

ko nutarė išimti iš banko kliu-j Ja Ashland Auditorijoj susikibs, risis Garibaldi su Toots Mondt. | 
bo pinigus ir nupirkti jais pi r- kaip amerikonai sako, su labai N.
mus morgičius. i<lant tuo bu-. “touąih” priešu. Priešu bus Mi-j_____ _______________ _ *________ Įi
du pelnius tlidesnį nuošimtį kliu- ke Romano. Tas ilalijonas yra
bo pinigams. nepaprastai gerai prisirengęs į Skelbimai Naujienose

šis kliubas auga nariais. Prie' šioms ristynėms. Kad nugąs- duoda naudą dėlto, 
jo rašosi ypatingai čia augęs (liuli Požėlą, jis šiomis; dienomis kad pačios Naujienos 
jaunimas. Ir nuo pereiito susi- Ne\v Orleans mieste pasiuntė yra naudingos.

Ištikro mano

PERSALIMAS GALI 
PEREITI Į FLU

Del Flu Tamstai kosėjimas gali pakenkti ir pereiti 
j pavojingą blogumą.

Tamsta tai gali dabar pašalinti, 
vartodamas “Crcomulsion. Emųl- 
sijinis kreozotas y4a. malonus var
toti. “Crcomulsion” mediciniškai 
veikia dviguba nauda; jis pabaiso, 
stiprina gleives ir naikina mikrobus.

Iš visų žinomų vaistų, “Crco
mulsion’’ medicinos autoritetų pri
pažintas, kaip geriausiai veikianti 
gyduolė, peršalus ar nuo plaučių 
uždegimo. “Crcomulsion,” be kre
ozoto, dar turi ir kitų elementų, 
gydančiu ir raminančių įdegimą ir 
sustabdančių visas gleivėms daro
mas žalas, įsisunkdamos j kraują ir 
jame išnaikindanios visus mikrobus.

‘‘Crcomulsion” yra garantuoja
mas patenkinąs vaistas peršalus, 
nuo bronchito ar kitų panašių for
mų plaučių uždegimo linkui, ir tai 
puikiausias vaistas, atstatyti siste
mai, sirgus peršalimu ar Flu. Jei 
prisilaikydamas nurodymų vartosi 
ir negelbės,—pinigai tuojaus grą
žinami. Klausk savo vaistininko. 
“Crcomulsion” gali Tamstai pa
gelbėti Flu liga susirgus, bet jis 
nėra speciališkas vaistas, Flu ligai 
išgydyti. Jei Tamsta jauties ar 
manai sergąs Flu tuojau stenkis 
savo gydytojo pagalbos gauti.

(skclb.)
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buvo tiesa
Aš užsirūkiau Lucky
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UICK*
vietoj 
saldu-

VyriauMs Botsmano Pagalbininkas 
Laivo America

“Daugelis žmonių pakele dėl manęs triukšmą, dėlto, 
kad irdamasis atgal i laivą ‘America’, po to kai išgel- 
bejome ‘Florida* laive išlikusius gyvais laivininkus, aš 
rukiau Lucky Strikes. Aš nematau, delko čia tas suju
dimas—juk tai elgiausi visai natūraliai. Pirm kol mes j 
pradėjome lipt iš ‘America’ aš patikrinau, kad mano 1 
Luckies pakelis butų pas mane—aš geidžiau susidruti- ■ 
nimo ir pasismaguriavimo su Luckies, nežiūrint kas at- 9 
sitiks. Ištikro mano buvo tiesa. Turiu prisipažinti, kad 1 
jau mums surankiojus ‘Florida’ jurininkus ir pradėjus 
grįžti atgal, mano nervai visiškai susmuko. Tat aš pada
riau tą, ką visuomet tokiame atsitikime darau — aš 
užsirukiaų Lucky. Kol gyvas busiu, niekuomet negau
siu kito tokio paakstinimo, kokį gavau iš saldžiojo sen
ojo apkepinto Lucky kvapsnio, kuomet mes plūduria
vome senyje Atlantike. Aš esu šimtaprocentinis, kuo
met eina dalykas apie ‘Siek Lucky vieton saldumyno!’ 
Aš stumiu šalin dalykus, kurie padarytų mane sūdri- 
heliu, o jų vieton užsirūkau. ,^ucky. Mano gyvenimas 
reikalauja perdaug veiksmingumo, ir nepriima perdi- 
delio svarumo, kuris man nereikalingas. Dar yra kitas 
dalykas kai dėl Luckies. Apkepinimo procesas, išval
antis nečystumus, yra palaima mums visiems, kurie 
plaukioja jurose. Nes prašalina gerkles erzinimą, 
kuris be atvangos vargina tuos, ką nuolat atidengti, 
sūriam orui .

I
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738,610 yra vyrai, o 198,771— 
moters.

Socialdemokratų partijos cen 
tro pajamos iš narių duoklių 
peniai metais siekė 1,570,791 
markes. (

Tai toks milžinas yra ta Vo 

kietijos darbininką organinei- 
ja, kurią Maskva ir jos pakali
kai per vienuoliką su viršun 
metų visomis priemonėmis 
stengėsi sugriauti.

DUETAS APIE “KELEIVI”

GINKLAVIMOSI APAŠTALAI LAIMĖJO

Jungtinių Valstijų senatas 68 balsais prieš 12 priė
mė karo laivyno statymo programą, sulig kuriuo per 
ateinančius trejus metus turės būt pastatyta 15 naujų 
10,000 tonų skraiduolių (kruizerių) ir vienas laivas ka
ro aeroplanams gabenti. Programo priešai bandė iš
braukti iš jo bent tą pastabą, kuria apribojama staty
mo laikas trejais metais, bet jiems nepasiseKė.

Atstovų bute tas pats programas buvo priimtas jau 
pirmiau, ir jei prezidentas dabar neuždės savo “veto” 
abejų kongreso rūmų nutarimui, tai karo laivų statymo 
darbas netrukus prasidės. Iki liepos 1 d. turės jau būt 
pagaminti planai šešiems laivams.

Tai daroma po to, kai senatas prieš dvejetą savai
čių ratifikavo Kelloggo karo pasmerkimo sutartį! Prieš 
ką Jungtinės Valstijos ginkluojasi juroje? Aišku: gink
luojasi pirmiausia prieš Angliją. Natūralūs dalykas, 
kad tokia Amerikos politika sustiprins Anglijoje tuos 
elementus, kurie irgi stoja už karinio laivyno didinimą. 
Jungtinių Valstijų kongresas tyčia nutarė skubintis pra
dėt laivų statymo darbą, kad kartais, jeigu Anglijoje po 
rinkimų susidarytų pažangesnė ir taikesnė valdžia, 
lenktynės nebūtų, sustabdytos.

Jeigu liepos mėnesyje Londonas turės tokią valdžią, 
kuri stos tarptautinėje politikoje aiž tikrą taiką ir nusi
ginklavimą, tai Ameriką jau bus sunku sulaikyt nuo 
laivyno didinimo, nes naujų laivų statymo darbas jau 
bus pradėtas. Gi be Amerikos kooperavimo nusiginkla
vimas jurose yra neįmanomas. Todėl tas senato nutari
mas yra skaudus smūgis pasaulio taikos reikalui, ir rei
kia stebėtis, kad tik 12 senatorių turėjo drąsos jam pasi
priešinti.

Booklyno fašistuojančioj 
“Vienybė” įdėjo rėkiančią ži 
nią apie tai, kad “Keleivio” lei 
dėjai uždėję “atačmentą” liku 
sioms So. Bostone “Sandaros’ 
mašinoms už skolą, kurią jiem: 
“Sandara” neužmokejusi. Prii 
žinios pridėta ilgas pamokslą, 
apie tai, kaip socialistai “grie 
bia už gerklės” sandariečiams 
kaip jie neleidžia “Sandarai” su
tvarkyt savo biznį ir net—kaii 
buvo pragaištinga Lietuvos 
liaudininkams dėtis į koalicijų 
su socialdemokratais!

šitą “vienybininkų” raudų

tuojaus pakartojo komunistų 
‘Laisvė”, pasidžiaugdama tuo, 
kad “susipiove geri prieteliai”.

To fašistiškai-komunistiško 
lueto tikslas yra aiškus: nori
ma, kad socialistai su sandarie- 
čiais peštųsi ir tuo budu pa- 

.engvintų darbą juodiemsiems 
ir raudoniemsiems smurto gar
bintojams.
> Mes, iš savo pusės, nesiimame 
įpręsti, ar buvo galima išvengti 
tų nemalonumų, kurie įvyko 
(jei “V.” praneša tiesą) tarp 
k-eleiviečių ir sandariečių So. 
Bostone, ar nebuvo galima. Bet 
kiekvienas gali suprasti, kad 
lusikirtimai tarp skolintojų ir 
skolininkų yra grynai biznio 
reikalas, kuris nieko bendra ne- 
juri su partijų programais ir 
politika. Jeigu “V-bei” arba 
‘L-vei” kas nemokėtų skolos, 
tai ji veikiausia irgi griebtųsi 
visokių galimų priemonių sko
lai atgauti.

Brooklyno tautininkų orga
nas, neva užtardamas sandarie- 
Hus ,tikrumoje jiems kenkia, 
tuomet jisai bubnija apie jų 
bizniškus keblumus.

Geležinis Vilkas
(Tęsinys)

(Musų korespondento)

TROCKIN1NKAI RENGĖSI PRIE “PUČO

Iki šiol nebuvo pilnai aišku, kodėl Stalinas staigiai 
tokiu įnirtimu ėmė pulti “trockistus” ir patį jų šefą, 
buvusįjį Lenino bendradarbį ir raudonosios armijos 
steigėją. Bet Vokietijos spauda sausio 23 d. įdėjo teleg
ramą iš Maskvos, kur pranešama, kad Stalino policija 
susekė slaptą trockininkų sąjungą Maskvoje. Tarpe žy
mesniųjų tos sąjungos vadų Rusijoje minima buv. sovie
tų prekybos delegacijos galva Paryžiuje, Mdivani; buv. 
revoliucinės karo tarybos narys, Pankratov, ir buv. vy-_ 
riausias redaktorius ir artimas Lenino bendradarbis, 
Voronski.

Padarę kratas pas juos ir kitus slaptosios sąjungos 
dalyvius, čekistai užtiko pas juos daug priešvaldiškos 
literatūros, slaptą spaustuvę ir daug slaptų dokumentų, 
rodančių trockininkų ryšius armijoje ir su užsieniais.

Matyt, buvo rengiamasi prie “pučo”. Todėl valdžia 
ir šoko be pasigailėjimo naikinti savo^priešus. Nieko 
pasaulyje taip nesibijo valdžia, atsiradusi sąmokslo ke
liu, kaip sąmokslipinkų.

BĖGA Iš SKĘSTANČIO 
LAIVO

to tarybos narys, Georg 
Kenzlėr. Jo aplikaciją s.-d. par
tijos centras priėmė. Kenzler 
sako, kad jisai nebegalėjo dau
ginus pakęsti komunistų “re
voliucinės” taktikos, kuri suside
da iš “kurstymų, melų, šmeiž
tų, garbės plėšimo, istorijos fal
sifikavimų, ‘pučų’, teroro aktų” 
ir 1.1.

Sugrįžo pas socialdemokratus 
taip pat žymus komunistų dar
buotojas Vokietijos metalo dar
bininkų sąjungoje, Rehbein.

, Komunizmo judėjimui Vokie
tijoje vis labiau smunkant, žy
mus komunistų vadai metą ko
munizmą ir vienas po kito pra
šosi, kad juos priimtų socialde
mokratų partija. Taip, prieš 
kiek laiko perėjo į socialdemo
kratų partiją kairiųjų komunis
tų organo “Volkswille” redakto
rius, Bartels. Viešam pareiš
kime, kurį jisai prie šitos pro
gos išleido, tarp ko kita sako
ma, kad socialdemokratų parti-

• ja yra Vokietijos organizuotųjų 
darbininkų vienybės tvirtovė, o 
komunistai visų krypsnių tai - 
vienybės ardytojai.

Padavė aplikaciją įstojimui į te buvo pranešta, kad pabaigoje 
taip 1927 m. partija turėjo 823,520 

. Dabartinė atskaita ro- 
partijoje 
is kurių

KOMUNISTAI SMUNKA, SO
CIALDEMOKRATAI AUGA

Vokietijos socialdemokratų 
partijos centro atskaita, pago- 
minta ateinančiam partijos su
važiavimui Magdeburge, jrodo, 
kad per pereituosius metus par
tija įgijo 113,861 naujų narį. 
Partijos suvažiavime Kiel mies-

partijų I
’ komunistų | narius.

reichstago du, kad gale 1928 m.
narys,

socialdemokratų 
pat ir “reguliarių 
stambus šulas, 
atstovas ir Maunheim mies-1 buvo 937,381

Fašistinės diktatūros apsau
gos “Geležinis Vilkas” vadovy
bės teisės:

“§ 1. Vyriausias Apsaugos 
vadas turi neribotą teisę: jo 
įsakymus vykdo kaip viršinin
kai, taip ir eiliniai nariai.

Vyriausias vadas, duodamas 
įsakymus, vadovaujasi vien tik 
apsaugos obalsiu ir savo sąžine.

§ 2. Grupių štabų viršininkai 
ir kuopų vadai naudojasi neri
bota teise tik Vyriausiojo vado 
įsakymo ribose ir vadovaujasi 
vięn apsaugos obalsiu.

§ 3. Ištikus pavojui esamai 
tvarkai, grupių štabo viršinin
kai ir kuopų vadai veikia sava
rankiškai ir naudojasi neribota 
teise.”

O fašistai dar kalba, kad jie 
šauks parlamentą, kuriam bus 
suteikta teisė leisti įstatymus!! 
Melas, aiškiausias melas, ku- 
riuomi jie nofri užmuilinti liau
džiai ir darbininkams akis. Ką 
reikš toks sudarytas (£inoma, 
neteisėtai ir spekuliacijų budu) 
parlamentas, jeigu krašte yra 
toleruojama ir net remiama or
ganizacija, kurios “vyriausias 
vadas naudojasi neribota tei
se”?! Ir kuris, “duodamas įsa
kymus, vadovaujasi vien tik ap
saugos obalsiu ir savo sežine”? 
Taigi ar beturi prie tokios pa
dėties kokią reikšmę konstituci
ja? Ar Smetona įr Voldema
ras, pasirašę po jų naują kon
stituciją, kuri suteikia visiems 
piliečiams lygias teises prieš 
įstatymus ir kuri sako, kad Lie
tuva yra demokratinė respubli
ka, kur suverene valdžia pri
klauso tautai (žmonėms, liau
džiai, darbininkams...) — ar, 
paklausit jus savęs, ar Smetona 
ir Voldemaras nėra melagiai, 
liaudies apgavikai, maskuoti 
ir žiaurus karjeristai? Arba, 
geriausiu atveju, ar nėra jie į- 
rankis kitų tokių pat niekšų, 
melagių, liaudies prispaudėjų, 
ar nėra įrankis panašių kaip 
“Geležinis Vilkas” fašistinių, 
diktatoriškų jačeikų?

Ponai Brooklyno tautininkai 
(arba lietuviška kalba sakant, 
Lietuvos fašistų klyno tautinin
kai) ir kiti, kurie jiems simpa
tizuoja ir teisina dabartinę pa
dėtį Lietuvoje,—ar jus pagal
vojai kada nors apie tai? Ar 
jus palyginot kada nors Lietu
vos fašistų diktatūros režimą, 
pavyzdžiui, su Amerikos Jungti
nių valstybių demokratija, kur, 
tiesa, yru kapitalistų ir stam
biųjų fabrikantų hegemonija, 
bet visgi gerbiamos žmogiškos 
laisvės, garantuojama daugiau 
ar mažiau sąžinės, spaudos, su
sirinkimų ir sąjungų laisvė? Ar 
jus palyginot? Visi, žino, kad 
šito dabar LietuvojeLiėra. “Ge

ležinis Vilkas”, pav., gali vie
nas visada “naudotis neribota 
teise”, savo “sąžine ir apsaugos 
obalsiu”, kiekvieną darbo ma
sių pasijudinimą kvalifikuoti, 
kaip pasikėsinimą prieš esamąją 
tvarką, ir be jokios atsakomy
bės žudyti, šaudyti žmones, ku
rie nori to, ką jiems konstitu
cija garantuoja.

Metas apie tai buvo jau se
nai pagalvoti. Bet jeigu kas 
ligi šiol to nėra padaręs, tai tu
ri dabar, kada lenda iš patam
sių vis daugiau ir daugiau fak
tų^ kurie rodo, jog Lietuva pra- 
žutin vedama.

Baigdamas komentuoti “Ge
ležinio Vilko” įstatus dar galė
čiau paminėti tris dalykus: ap
saugos narį) teises ir pareigas, 
lėšas ir statuto keitimą.

Apie narių teises ir pareigas 
daug nerašysiu. Jau anksčiau 
minėjau, kad jie neturi jokių 
teisių, o turi tik pareigą visur 
ir visados klausyti viršininkų 
įsakymų. Tai vergai, kurie ne
galvodami |yri pildyti viršinin
kų norą.

Apsaugos lėšos, sako paragra
fas, sudaromos Vyriausio va
do įsakymu. O iš kur suda
romos—neminima. žinoma, vy
riausias vadas gali įsakyti ką 
nors konfiskuoti, ir bus lėšų, 
bet tokio atsitikimo dar neteko 
girdėt. Tai aišku, kad lėšos 
duodamos iš vyriausybės, iš 
biudžeto, nes juk reikia daug 
pinigų apmokėti visiems va
dams, viršininkams, ginklams, 
šnipams, provokatoriams,, o gal 
įr eiliniams nariams, kad stotų 
organizacijon ir palaikytų ją. 
Negali būti jokios abejonės, kad 
tarp vyriausybės, kariuomenės’ 
vadovybės ir “G-eležinio Vilko” 
yra palaikomas artimiausias 
kontaktas.

Paskutinis statuto skyrius 
apie statuto keitimą sakp: “šio 
statuto nuostatai, nekeičiant 
apsaugos tikslo, gali būti pa
keisti tik Vyriausiojo vado į- 
sakymu”.

Viskas aišku, nekomplikuota 
ir paprasta: Vyriausias vadas 
yra viskas, jis yra nuo niekeno 
nepriklausomas ir su nariais 
gali nieko bendra neturėti. Jo 
įsakymų dvasia ir sąžine gali 
būti tik viena: palaikyt visą, 
kas stiprina militarišką diktatu-

f

ir visa žmogaus medžiagiška ver
tybė. Pardavus visus tuos da
lykus, vargu ar butų gauta 
daugiau kaip 800 litų! Gal būt, 
kad tai nėra labai daug, bet vis 
tas rodo, kad žmojzus 
to vertas...

ĮVAIRENYBĖS
NEGYVŲJŲ JURŲ 

IŠNAUDOJIMAS
žio

(Pacific and Atlantic Photo]

Dr. Richard Grelling, kuris 
laike karo parašė pagarsėjusių 
knygų “J’Accuse”. Už tos kny
gos parašymų jis buvo privers
tas apleisti Vokietijų. Sausio 
16 d. jis pasimirė Berlyne, tu
rėdamas 76 metus amžiaus.

Bet iš 'daugelio Lietuvos vi
suomeninio ir politinio judėjimo 
reiškinių lengva pastebėt, kad 
fašistų-tautininkų diktatūra 
gauna priešingų rezultatų. Dar 
daugiau —- fašistų-tautininkų 
diktatūra yra priežastis to, kad 
lietuviu tauta dar labiau skal- *■ / 
dosi ir antagonizmas tarp vi
suomenės grupių ir politinių 
partijų dar labiau didėja.

Kol dar Lietuvoj buvo demo
kratinė tvarka, piliečiai kovojo 
legaliai. Visuomeninės grupės 
susiorganizavusios į partijas, 
viešai kovojo dėl valdžios ir į- 
takos valstybėje, šioji kova yra 
natūralūs kapitalistinės tvarkos 
padaras beveik visame pasau
lyje. Tuo keliu, kaip sakyta, 
buvo pradėjus eiti ir Lietuva.

Tačiau fašistinis perversmas 
17 gruodžio 1926 m. viską suar
dė ir apvertė aukštyn kojoms. 
Jau nuo tos dienos anatgoniz- 
mas tarp grupių, ypač tarp po
zicijos ir opozicijos šimteriopai 
padidėjo. Tie priešingumai, tas 
antagonizmas, šimtų kart sustip
rėjęs dabar tik nulindo j palė
pes, pasislėpė. Kur jis pasirodo 
viešumoje, ten sušaudymai, ka
lėjimas, koncentracijos stovyk
la, ištrėmimas.

Fašistai demagogai ir jų pa
kalikai šaukia, kad “Lietuvoje 
viskas ramu”. Taip, žiūrint nuo 
antrojo aukšto balkono— viskas 
ramu. Bet palėpėje, rūsiuose— 
neramu, darbas eina, darbas 
karštas ir pasiryžimas nublokš
ti šalin fašizmą. Teko skaityti 
Amerikos ekskursantų įspūdžius 
iš Lietuvos ir net gaila daros, 
kaip jie visi klysta. Fašisti
nės valdžios, pompastiškai sutik
ti, kai kurie dar gavę medalį, 
žiurėjo į Lietuvos gyvenimą nuo 
antro aukšto balakoho ir nič nie
ko nematė.

Darbas eina... Darbas, kuris 
nori iššaukti pilietinį karų, nes 
kitaip sunku nuvergti fašizmas. 
Krikdemai jau turi viešumon 

organizaciją 
kuri ginklu

Sv. Kašte parašyta, už 

vo nubausti dviejų senovės mie
stų—Sodomos ir Homoros—gy
ventojai ir kad jų vietoj pasi
darė jura, kurios vandeny ne
gali gyventi joks gyvas padar 
ras. Todėl tas juras ir vadina 
Negyvomis juromis, ši kata
strofa, bus, tur būt, didžiausia 
gamtos katastrofa, kurių tik te
ko pergyventi žmonijai nuo tva
no laikų. Negyvosios juros tu
ri keistų ypatybių. Jų vandeni 
lygis yra 394 metrus žemiau 
negy vandenynuose, o jos pa
čios turi apie 400 metrų gilumo. 
Jų vanduo yra sūrūs, dvokia 
siera ir tiek tirštas, kad žmo
gus gali jame ramiai gulėti ne- 
skęsdamas ir skaityti knygų. 
Savo vandens sudėtinėmis dali
mis Negyvosios juros jau senai 
traukia į save kapitalistų akis, 
nes jau senai galvojama, kaip 
esamus vandeny turtus išnau
doti.

Yra apskaityta, kad Negyvų
jų jurų vandpny yra asfalto, 
sieros, druskos ir kitų mineralų 
daugiau kaip už 12,000 milionų 
litų. Vienas anglų pramoninin
kas tvirtina, kad iš Negyvųjų 
jurų galima gauti tiek patašo, 
kad jo užtektų visiems amžiams 
visai žmonijai. Tačiau tuos 
milžiniškus turtus, pasirodo, ne 
lengva yra eksploatuoti, net. 
tam reikalinga atlikti daug pa 
ruošiamoj darbo: pastatyti fab 
rikus, nustatyti patogų susisie
kimų su Viduržemio juromis. 
Be to, Palestinųj ligšiol nėra ra 
mybės, ir kiekvienas mėgini
mas pasinaudoti gamtos turtais 
sukelia kitų suinteresuotųjų 
kraštų ir tautų pasipriešinimą 
Todėl dar daug laiko praeis, ko 
toji 
jurų 
ralų 
doti.

bu-

KAIP IIZjJAI GYVENA 
KŪNAS PO MIRTIES

Paprastai yra manoma, kad 
žmogui mirus, t. y. sustojus 
plakti širdžiai, tuoj nustoja 1 
veikusios ir kitos kūno dalys. Į 
Tačiau mokslininkų tyrinėjimai 
parodė, kad svarbiausios kūno • 
dalys dar yra gyvos tam tikrą I 
aiką po mirties. Tuo remiantis j 
buvo mėginama atgaivinti nu- J 
mirėlius. Bandymai keliais at- i 
vėjais yra davę gerų rezultatų, | 
jei nuo mirimo buvo praėję ne- į 
Jaugiau kaip 10 minučių. įleidus 
į kūną tam tikrą, artimą savo J 
sudėtimi kraujui, skystimą, nu- ,| 
mirėlių 
plakti, 
lutinai 
vinti.
mai gali pavykti tik tada, jei 
širdis, plaučiai ir smegenys yra 
visiškai sveiki ir jei dar krau
jas nespėjo sustingti, šiaip jau 
žmogaus širdis dar yra gyva 24 
valandas po mirties, smegenys 
—5—8 valandas. Yra manoma, 
kad numirėlis per tam tikrą 
laiką dar gali sapnuoti sapnus, 
tačiau jau nesąmoningai.

širdis vėl pradėdavo 
akys nušvisdavo ir ga- 
pavykdavo visai atgai- 
Tačiau toki atgaivini- I

NAŠLIŲ DEGINIMAS
INDIJOJE

nepaskaitomoji Negyvųjų 
naudingų žmonėms mine 
atsarga bus pradėta nau-

PINIGAI SUSISIEKTI
MARSU

SU

Tarplanetinio susisiekimo 
klausimas kas kartas darosi vis 
reikšmingesnis. Iš romanų ii 
apysakininkų vaizduotės jis vir
to rimto mokslo klausimu. Nors 
ir labai painus šis klausimas, 
bet teoretiškai jis jau išpsręs- 
tas. Reikia tik, kad tas spren
dimas butų praktiškai įvykdin- 
tas. O galimumų tam laikui 
bėgant vis daugiau atsiranda. 
Kaip praktiškas 
mo vykdymo 
finansavimas, 
nomis 
ninkas Andrė Girs 
sižadėjo kas mėnesį mokėti 
5,000 frankų tarplanetinio su
sisiekimo įvykdymo reikalui, šis 
pavyzdys užkrečiamai, paveikė. 
Jau ir kituose kraštuose prade
da tam pačiam reikalui pinigus 
skirti. Nors ir abejojimą ke
liančios žmogaus 
tės, svajonės, 
piniginį pagrindą, 
ti įvykęs faktas, 
taip būdavo.

šio klausi- 
veiksnys bus 
Šiomis die- 

franeuzų banki- 
Andrė Girs pa-

vaizduo- 
bet gavę 

gali bu- 
Juk visada

išėjusią slaptą
“Baltas žirgas”, 
pasiryžusi kovot su dabartiniu 
fašizmu. Organizacijos ir pasi
ruošimo darbas eina visur.

Tat ar pasiekė fašistai-tauti
ninkai vienybės ir ar pasieks? 
Ne, nepasiekė ir nepasieks. Bet 
dar labiau savo darbais ir des
potizmu suskaldys lietuvių tau
tą ir neišvengiamai prives prie 

__ , _____ pilietinio karo (nes kompromi- 
rąv ir griaut visą, kas ją galė-”sų nedaro ir tur būt, geruoju 
tų silpninti.

Patiekęs pilną išdėstymą apie 
“Geležinį Vilką” galėčiau ir 
baigti savo straipsnį, bet, nors 
ir nusidėdanjtis bendram ineto- 
dologingumtn, dar grįšiu prie 
pradžios ii/padarysiu vieną kitą

nedarys). O jei valstybė vi
duje prieitų prie karo, tai yra 
didelis pavojus netekti ir nepri
klausomybės. O čia butų kalti 
tik fašistai-tautininkai, kurie 
smurto keliu suardė normalių 
Lietuvos gyvenimo eigų ir vis 
toliau tebeardo.—Radix.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUS

Olandų Indijos (salos) čiabu
vių tarpe užsiliko žiaurus se
novės paprotys. Vyrui mirus, 
deginamos ir jo našlės.

Paskutinį kartą Olandų Indi
joje našlės sudeginimas įvyko 
prieš 25 metus. 1903 m. buvo 
sudegintos dvi jaunos Tabana- 
ao radžos (kunigaikščio) naš
lės. Pagal seną, indusų įstaty
mą mirusio vyro kūnas turi'gu

lėti rūmuose 6 mėnesius, pas
kiau dafomos iškilmingos lai
dotuvės. Aikštėje degino vy
ro kūną ir drauge su juo sude
gindavo ir gyvas našles.

Tabanano radžai mirus, Olan
dų vyriausybė pareikalavo pa
naikinti šį žiaurų paprotį. Ta
čiau radžų pasitarimas atsisakė 
tai išpildyti, motyvuodamas tuo, 
kad indų tikyba neverčia žmo
nas eiti į laužą, bet jos savo 
noru aukoja save.

Naujam Tabanano radžiui bu
vo pranešta, kad olandai ginklų 
jėga pasipriešins tokio papročio 
vykdinimui. 1903 m. mirė ki
tas radža. Jo šešios pačios pa
reiškė, kad norinčios būti su
degintos drauge su vyro lavonu. 
Olandų generolas gubernatorius 
pranešė radžos įpėdiniui, kad 
neįeisiąs moteris deginti. J Ta- 
bananą buvo pasiųsti du Olan
dų karo laivai. Prasidėjo dery
bos. Laivyno vadas grasino 
radžai bombordavimu, o radža 
grasino olandam “šventuoju ka
ru”. Pagaliau buvo susitarta. 
Dvi mirusio radžos našlėj/ turė
jo būti sudegintos, bet po to 
naujas radžas pasižadėjo išleisti 
dekretą, draudžiantį našlių de
ginimą. 1903 m. paskutinį kar
tą buvo sudegintos dvi našlės. 
Vėliau Olandų patrankų verčia
mas radža išleido žadėtąjį dek
retą ir nuo to laiko našlės Olan
dų Indijoje lieka gyvos.

Pradžioj įstatų sakoma, kad 
“Geležinis Vilkas” kovos su 
pražūtingu musų tautai Ir vals
tybei partyviškumu ii; sieks 
“tautos vienybes, garbės ii vals
tybės gerovės”.

t

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

žmogaus gyvybė neturi kai
nos, nes nėra galimybės grą
žinti kartų atimtos gyvybės. 
Bet kitu atžvilgiu, būtent che
miniu, žmogaus kūnas turi visai 
apribotų vertybę, jei, žinoma, jį 
suskirsčius atskirais elemen
tais ir pardavus “rinkos kaina”. 
Iš 75 kilogramų sveriančio žmo
gaus gautume:

Deguonies,., angliarukštias ir 
gesuonies— maždaug už 30 litu; 
taukų butų septyni—astuoni ki
logramai, vadinasi žvakių gali
ma padaryti nemaža. Iš vienuo
likos kilogramų grafito butų 
galima padaryti apie' 10,000 pa
prastų piešelių. Iš visos esan
čios kūne geležies išeitų viena 
vinis, o fosforo užtektų 800,000 
geriausios rūšies dektukų. Cuk
raus yra 60 gabalėlių ir 20 ar
batinių šaukštukų druskos, štai-

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams
Pusei metų ...............
Kopija .........................

$1.50
$1.00

10c

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

---------.-re-----------------------------------------”— _ J— ' 1 i ■ | Wi.  -■*  ui ■
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Nedėlioję, Vasario 10, 1929 
Wicker Park Svetainėje, 2040 W. North Avė.
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Pradžia 5 vai. po pietų 
Jaunuolių Koncertas 

MAŽOJOJ SVETAINĖJ

Didysis Koncertas prasidės 5 vai. po pietų 
DIDŽIOJOJ SVETAINĖJ

Leonard Brunwald
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Nariai

Birutės Choras
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Aleksandr Bolšakov
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Povilas Stogis
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Valeria Čepukiutė

Draugija “Bijūnėlis” išpildys 
programą jaunuolių koncerte, 

Mažojoj Svetainėj

P-ma Čenenė 
.Vadovauja Pirmyn Mišrų Chorų

Gusarai,

Majak

Kliubo

K < ■ > ..# >

■ w       " > — >■■■■ >- 

Nuoširdžiai kviečiame visus naujieniečius, naujienietes, jaunus ir suaugusius, iš Chicagos ir kitų kolonijų, dalyvauti šiame , 
Jubilėjiniame “Naujienų” Koncerte.
Koncertui pasibaigus bus linksmus šokiai. Šokiams grieš šauni P. Sarpaliaus orkestrą. Kviečia NAUJIENOS
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Jaunieji kriminalistai

Reikia 
karto 
gerti.

kad ir senberniui kuo ji “pa
vaišinsi ?” žinoma, naminėje.

Čia jau toki mada: jeigu nu
ėjus svečiuotis šeimininkė “už- 
fundija” naminės, tai ir svečio a- 
kys juk kaktoje — jis fundija 
taip jau, ir dar su magaryčio
mis. šeimininkės vyras ir gi n& 
kelmas. O prie to, yra sūnūs 
arba du, ir dar duktė, 
ir tiems užfundyti. Iš 
jaunieji purtosi, nenori
Bet kada “mama” parodo rūs
čią miną, lai, nors ir nenoromis, 
vaikai “ragauja.” Kaipgi ma
mai biznį gadinsi? Negalima 

i nė tėvą užrūstinti. O vėliau — 
išgeriama kitą kartą, dar vė
liau — taippat, ir. užkaitus ner
vams, jau geriama tiek, kad vi
jai nusigeriama (kalbu apie 
paaugusį jaunimą).

Ant rytojaus vaikai nebegali 
eiti mokyklon. O jeigu dirba 
kur, tai turi išlikti iš darbo ir 
kartais visai netenka darbo.

lai, mat, kokių pasėkų susi
laukia nenorėdami gadinti “ma
mai” biznį. Gi netekę darbo 
jaunuoliai ir bastosi gatvėmis. 
Gatvėse jie susitinka daugiau 
tokio jau likimo aukų. z

Nu, žinoma, pratęs ragauti 
naminėlės, jaunuolis negali ap- 
seili be jos. Susitaręs vieną- 

nunalį psvcsiejinią is ievų. praeivi prašo kvoterio. O
sutinku su p. Žiliu, kad yra gi- kada to neištenka, tai parėję* 
musių žmonių su kriminaliais nani(> pasjjniu motinos bučer- 
palinkimais; tiksliau pasakius— knygelę, paima krautuvėj 
kad yra gimusių žmonių, kurių 'rejkinenų už kokius porą dole- 
atspara (resistance) krimma--r nune§ęS kur pas kaimv- 
lėms pagundoms silpnesnė, ne- pnl.duoda už viena dolerį, 
gu kitų. Bet visgi ir taip ap- T()kiu budlJ turi už ka 
sigimusį arba apsigimusią gali
ma atitraukti nuo 
stumti prie blogo 
tik bus tinkamai 
svarbiausia — tai 
stovose auginama 
su kuo ji draugauja, bet ne 
kaip apsigimusi. Kad ir geriau
sių tėvų vaikas, patekęs ištvir
kėlių tarpan jis pats ištvirksta.

Na tiek to. Dabar pažiūrė
kim, kaip nekurios motinos auk
lėja savo šeimyną ir kas krimi
nalistus gimdo.

Norėdamos sukrauti dides
nius turtus kai kurios molinos 
padaro kriminalistus iš savo 
kūdikių. Daug, daug namų ra
si, kur laikoma naminėle, o gal 
ir šutinama. Atėjus i namus 
svečiui arba kaimnmi — na J

aujienų
Per porą paskutinių savaičių 

beveik kiekvienoje 
laidoje eina diskusijos, kaip su
laikyti jaunimą nuo kriminalių 
nusižengimų, o išauklėti juos 
dorais ir naudingais piliečiais. 
Tam tikslui siūloma įvairių prie- 
monių.

Vieni sako, kad molinos yra
priverstos eiti į dirbtuvę dirbti 1 
ir deliai to neturėdamos laiko ir 
pasilsio iregali gerai išauklėt! 
šeimyną. Kiti vėl sako, kad mo
tinos, dirbdamos pačios išauk-i 
lėja dorą šeimyną, myliančią 
darbą ir dirbančią naudingą 
darbą draugi jai.

Ir kiekvienas savotiškai pata
ria motinoms šeimynos reika
luose, kaip kuris supranta. Bet 
p. J. .1. Žilis “N-nų” 24 numery 
tvirtina: “Vagis gimė, vagis ir 
mirs” - kad vaikai įgauna kri-

sigerti.
Dogo ar pa- Vėliau ir to jau nebeištenka.
< arbo, jeigu q-a(|a jflu mu8y jaunuolis eina 

i ir pastoja kelią praeiviui.
Ir ve dar vienas pavyzdis. Pe-

nurodyta. O 
kokiose apy- 
jaunuomenė, j

Auditoriją; rodos, kad buvo p 
Krasauskienės koncertas. Su
tinku tris vaikinus Halsted gat
vėj. Pakviečiau juos eiti i Au
ditoriją.

—O kas ten bus? — klausia 
jų. Atsakau, kad kon-■ vienas 

certas.
heli! Mes šį vakarą tu- 
“buz” parę — pareiškia 

Pas jį — nurodo,
rėsime 
vienas jų. 
pakreipdamas galvą į draugą.

Klausiu, iš kur jie gaus “bu- 
zės?”

—Gi pas jo mamą nusipirk-
i sime.

rkimninri nmirmr Kada motinos liausis biznį 
PATRICIA BEUTY dariusios iš naminėlės, liausis

SHOP 1 )>ačios ją gėrusios ir savo šei-
I myhą girdžiusios, tai tada, ma- 

Gabios nau, ne vienas jaunuolis pasuki 
_  I__! • __ _ 1...

Greitas patarnavimas. — Gabios • nau, ne vienas jaunuolis pasuki 
operuotojos. — Sanitarės metodos. — geresniais takais, negu tie, kll- 

jie šiandien kripsta.
Rautas

Permament Wa\e naujausiomis prie- Į I Icllo monėmis.

P. PETRAITIS, sav.
2515 West 69th St.

Tel. Hemlook 5825
Bridgeportas

nai esančiu čarteriu vardu “Lie
tuva Band”.

Benui priklauso: Janas Ra
kauskas, kornetistas ir saxofo- 
nistas; Jonas Petraitis groja 
klarnetą, smuiką ir saxafoną; 
Antanas Stanevičia— baritoną, 
tramboną ir koncertiną; Benis 
Stanevičia kornetą; Domas 
Dzinkus — tramboną; Kazys 
Kinderis—tramboną ir smuiką; 
Wm. Lopata—kornetų. Edis J. 
Grušas bubną, zelifonus, ir že
minus pasirašiusia.

Viršminėti žmonės sumokėjo 
metinį mokėsiu po $1.00 (kurie 
dar nesumokėjo, tų vardų nemi
nėsiu, nes jie dar nėra “Liet. 
Band” nariais). Išrinkta valdy
ba iš gerų ir energingų muzi
kantų.

Antroj praktikoj, sausio 25 
d., prisirašė Kazys Šidlauskas— 
bubną ir koncertiną, o trečioj 
prisirašė penki: Kazys Vidikas 

kornetą, Antanas Rup.šis sak- 
safoną, Kazys Kalozimas—klar
netą ir broliai Marozai (Alfons.

klarnetą, Petras—alto-korne- 
tą).

Taigi turime 15-ką pilnų L. 
B. narių. Atsilanko penki jau
nuoliai: Arthur Grušas—saxa- 
fonas, Alex Sliažas-saxafonas, 
Alex Tupis — kornetas, Stasis 
Slota—kornetas. Senis Slota— 
šaxafonas ir smuikas. Reikia 
pastebėti, kad ir Juozas Bala- 
kas net iš Cicero atvažiuoja. 
Tai paslankus žmogus. Jis šiuo 
laiku rodos veda “Vytauto” be- 
na Ciceroj. Laurynas Janušaus
kas ir Alex šimkaitis basistai.

Jei muzikantai tiek bus pa
lankus ir kantrus kaip dabar, 
tai į trumpą laiką Chicaga su
silauks gero lietuvių muzikan
tų beno, nes muzikantuose me
džiagos yra, o ir muzikantų ne- 
stoka. Reikia tik visiems gerai 
.uprasti tą paprastą paslaptį, 
kad norint gerai groti, reikii 
lavintis,-praktikuot ir lankyti 
muzikantų benų ar orkestrų pa- 
mokas-praktikas. šiuomi nuo
širdžiai kviečiu, prašau visus 
lietuvius muzikantus stoti ) 
‘Lietuva” beną ir punktualia; 
ankyti beno praktikas. Taipg 
patariu lankyti praktikas Vy 
auto beno ir Birutės orkestro, 

jei esate kviečiami ir į kitai 
muzikantų organizacijų prakti 
tas. Juo daugiau praktikų at- 
ankysit, tuo daugiau naudos j 
gysit.

Prašau paramos iš Chicagos 
netuvių visuomenės, draugys 
žiu, pavienių žmonių, kad rei
kalu muzikantų kreiptumėte 
i “Lietuvą beno” muzikantus 
kurie sutiks groti parodose, lai
dotuvėse, baliuose, piknikuose 
vestuvėse ir parių pasilinksmi
nimuose.

ganizacijas, idant jas palaikius. 
Bet kada prireikia muzikantų, 
tai visi nori, kad jie geri butų, 
kad gerai grotų ir t.t. žinoma, 
daugelis nori, kad muzikantai 
butų geri ir pigus. Bet yra sa
koma, kad pigios mėsos nei šuo 
ne ėda. Muzikantai tik tie gali 
atlikti gerai savo darbą, kurio 
tam yra daugiaus atsidavę-pa- 
sišventę,—kurie siekėsi, moki- 
nosn nesigailėjo nei laiko, nei 
lėšų, nei sveikatos. Toki muzi
kantai randami muzikantų orga
nizacijose. Taigi ir prašau 
kreiptis į jas, iš to bus nauda ir 
jums ir muzikantams.

—J. L. Grušas, L. B. vedėjas.

West Side
Ame-

Dr. Ona Dolly Oaks
LIETUVE NERVŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

3159 Southport Avė.
Tel. Buckingham 4899

“Lietuva” beno muzikantų 
darbuotė

Nesirūpink nė vienos 
minutės apie 

influenzą
Daugelis žmonių iki susirgimo 

sirupina delei to, kad jie turi 
prasta šaltį, galvos skaudėjimą, strė
nų skaudėjimą ar šiaip nesmagiai 
jaučiasi, o priežasties to nesupran
ta. Deviniuose iŠ dešimties atsitiki
mų būna, kad jūsų viduriai, inkstai 
ir kepenys yra pakrikę.

Taip kaip surūdijusi mašina, ar 
užsigrudęs laikrodis, kuris atsisako 
eiti ir rodyti teisingą laiką, 
jūsų užsikimšusi mašinerija 
jus liguistą. Nature’s 
švelniai veikia ant kepenų 
gelbsti inkstams 
filtravimo procesą; tuo pačiu laiku 
reguliuoja vidurius, tuo sutvarkant 
skilvi, taip kad jus gaunat pilną 
naudą iš jūsų suvalgyto maisto. Kai 
tai lieka atsiekta, tai jūsų kraujas, 
kuris yra gyvybė jūsų kūno, lieka 
riebus ir tyras.

Tūkstančiai vyru ir moterų, kurie 
kenčia nuo viduriu pakrikimo, galvos 
skaudėjimo, reumatizmo ir abelno 
nuovargio, gali susilaukti greitos pa- 
gelbos, jei jie pabandys Nature’s 
Lawlax, mokslinį liuosuojantj toniką. 
Tik kelios dozos parodys naudingu
mą šių p: Ikių vaistų.

Kodėl jus nepasakote sau: jei ga
lima padaryti, kad aš geriau miego
čiau, geriau išrodyčiau ir geriau 
jaučiuos, tai aš noriu apie tai žinoti.

Mes nuoširdžiai kviečiame jus pa
bandyti Nature’s Lawlax su musų as
menine garantija. Gaukit tikrą 
Nature’s Lawlax 25 ir 50 centų mo
linose dėžutėse iš jūsų artimiausio 
aptie^ininko.

Pasitarus su daugeliu lietuvių 
muzikantų ir gavus jų pritari
mo, paimta buvo p. Petro Wood- 
man’o svetainė, prie 33-čios ir 
Lime gatvių. Sausio 18 d. įvy
ko pirmas muzikantų susirinki
mas, kur vienbalsiai nutarta 
atgaivint “Lietuva” beną po se-

žinau iš patyrimo, kad pla
čioji lietuvių visuomene mažai 
domės kreipia į muzikantų or-

8U- 
pa-

DVIEJŲ KONTINENTŲ IDOLAS

ir grakštumas daugiausia
moterį žavėtiną. šios

taip ir 
padaro
Lawlax 
ir pa- 

atlikti reikalingą

Gracija 
ir padaro 
ypatybės ypač pasireiškia pas Ger- 
trude l4iwrence, žavingąją Anglijos 
muzikalių komedijų žvaigždę, kuri 
teisingai yra vadinamu “Dviejų 
Kontinentų Idolas”. 
dina Broadvvay pasisekime “Trea- 
sure 
kiekviename 
vėtą 
grakšti 
sideda 
kimo, 
nutuktų ir pasidarytų 
Todėl ji ruko Lucky vieton kram
tyti saldumynus. Jus pamatysite, 
kad pakepintame Luckies skonyj yra 
sveikata, kai perskaitysite ką p-lė 
Lavvrence sako apie Lucky Strike 
eiga retus.

“Atvirai sakant, man labai pa
tinka dabartinė mada, kuri reika
lauja lieknios figūros. Man taip
jau labai patinka Lucky Strike. Aš 
verčiau rūkyti Luckies, negu val
gyti nutukinančius saldumynus — 
mano figūra diktuoja tą pasirinki
mą. Aš. žinau skirtumą tarp pa- 
tenkiančio skonio ir dalykų, kuris 
gimdo nutukimą”.

Amerikos moterys supras tiesą 
p-lės I>awrence pareiškimo apie 
Lucky Strike cigaretus. Dabartinė 
mada reikalauja lieknios figūros »—- 
ir lengva yra būti madinga, jeigu 
jus rūkysite Lucky vieton kramtyti 
saldumynus.

vadinama
Dabar ji vai-

Giri”. Entuziastinga publika 
vaidinime lieka suža- 

grakštumo. Liekni, 
figūra labai daug pri- 
p-lčs lavvrence pasise- 

susmukusi.

jos
jos

prie
Ji negali prisileisti, kad ji

-.jAV .A

Susivienijimo Lietuvių 
riko j 109 kuopa laikė susirinki
mą vasario 1 dieną. Tai buvo 
reguliaria kuopos mėnesinis su
sirinkimas.

| susirinkimą atsilankyti bu
vo pakviestas generalis Susi
vienijimo organizatorius P. Žu
kas.

Narių susirinkime dalyvavo 
nedaug. Bet viskas buvo svars
toma rimtai ir tvarkiai. Susivie
nijimo 6-to apskričio delegatai 
išdavė raportus iš paskutinio 
apskričio suvažiavimo, paaiškin
dami, kad apskritis auga ir jau 
turi 15 kuopų.

Paskiau buvo pakviestas kal
bėti p. Žukas. Pirmiausia p. Žu
kas ragino narius, kad jie steng
tųsi prirašyti juo daugiau nau
jų narių pradėdami nuo savo 
šeimynų. Gi labiausia pageidau
jama pritraukti į Susivienijimą 
juo daugiau čiagimio ir čia au
gusio jaunimo. Toliau kalbėto
jas aiškino, kokią reikšmę Su
sivienijimas Lietuvių Amerikoj 
turi ir kokią naudą jisai neša 
lietuviams, o taipgi kokią nau
dą jisai neš šioje šaly augu
lėms lietuvių vaikams. Kalbė
tojas įrodinėjo, kad reikia se
nesniuosius veikėjus papildyti 
jaunesniais, energingais darbuo
tojais, kurie augintų paveldėtą 
milioną dolerių, kurį lietuviai 
sukrovė. P. Žukas nurodė, kad 
kuomet čia gimęs ir augęs lie
tuvių jaunimas skaitlingai pa
sirodys Susivienijime, tai bol-

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie- 

•a tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše- 
’iu ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai regpliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Reikalinga Žinia 
Lietuviams

Gal nevisiems yra žinoma, kad Bankos ofi
se turime visų Laivų Kompanijų Agentūrą ir 
parduodame laivakortes ant visų linijų, ypatin
gai į Lietuvą. Galima išvažiuoti iš New Yorko 
tiesiog į Klaipėdą (Mėmei), taipgi iš Philadel- 
phia, Baltimore ir per Kanadą. Važiuojantiems 
išduodame Bankers Trust Kompanijos Trave- 
llers Checks.

Siunčiam pinigus dėl išmokėjimo Lietuvoj 
ne tik litais, bet ir Amerikos doleriais, laišku, 
telegramų ir per Radio.

Reikalui esant nepamirškite atsilankyti į 
tikrą Lietuvių Banką, kur visados busite ma
loniai priimti ir gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą. • \

Universal Stale Bank
3252 South Halsted Street,

CHICAGO, ILL.

Šev i kiškas pavojus taps visiš
kai pašalintas iš SLA. Gi da
bar Susivienijimo nariai priva
lę išlaikyti ir apginti savo or
ganizaciją nuo visokių gresian
čių jai pavojų.

Ne taip tolimoj ateity Chica- 
goje jvpks Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj seimas. Reikalin
ga, kad stovinčios organizacijos 
sargyboje kuopos pasiųstų Sei
man. juo daugiau rimtų ir or
ganizacijai ištikimų narių.

Susivienijimo organizatorius, 
p. Žukas, savo kalba ir patari
mais padarė didelio įspūdžio į 
susirinkusius. Tarpe kita ko ji
sai patarė kuopai rengti šeimy
nišką vakarienę. Tatai ir buvo 
nutarta padaryti — būtent, su
rengti vakarienę ir šokius kovo 
9 dieną M. Meldažio svietainėje, 
2242 W. 23rd place. Taipjau nu
tarta pakviesti naujai susitvė
rusią jaunuolių kuopą dalyvau
ti kalbamo vakaro surengimo.

Tuojau pasitarta su minėtos 
jaunuolių kuopos pirmininku, 
kuris mielai sutiko, kad bendro
mis jėgomis butų surengtas va
karas. Nusamdyta jau ir svetai
nė ir darbas yra varomas pir
myn. |

Kalbamam vakare pasižadėjo' 
dalyvauti taipgi ir p. Žukas. Tai-j

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

1 m kitę be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose i

0AYER

gi Westsidės lietuviai turės pro
gos arčiau susipažinti su Susi
vienijimu Lietuvių Amerikoj.

A. K.

IŠPILDOME 
Income Tax Blankas

Kaip sustabdyti 
tą kosulį

Niekad neleiskite kosuliui tiek 
toli nueiti, kad ji« pasiektų 
pnvojinirą vietą. Sustabdykit 
ji dabar su Sovora’s Courh 

l Balsam. Jis sustabdo ku
lk tcnlmą. nuramina rerklp. <

Sis kosulio balzamas bu-
. v<> inAgiamas Aelmininls 
k vaistas per 50 metų. i

Jusi) aptiekininkas tu- Ą 
ri jt). 25 ir 50 cen- 4 

k tih

W. F. 4 F. VERA 
co.

Cedar Kaplda, 
1owa

.SEVERAS.
CplIGH BALSĄ m

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

pildyti blankas?
nevedęs asmuo, 
pajamų $1500.00 
ir kiekvienas ve-

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

Kas privalo
Kiekvienas 

turįs metinių 
ar daugiau;
dęs asmuo, turįs metinių paja

unu $3500.00 ar daugiau. Blan- 
v kos turi būt išpildytos ir taksai 
1 sumokėti iki 15 d. kovo šių me

tų.
Naujienų raštinė atdara kas

dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p.

/.................... 11
GEBB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Radiola 18
i iiTnp.i

Visa elektrinė
Šitame gražiame rie
šuto medžio kabinete. 
Visiškai įtaisyta, ga- 

gata vartojimui už

$169.00
Lengvais išmokėji
mais su mažu priedi- 
niu primokėjimu už 

knygų vedimą.

thenca/lU
Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus“ 

ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos*

Kiekvienas neikardytas “Bayer” pa- ; 
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- Į 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tęs iš 24 ir 100 plyskelių.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo, i

\.

RCA. Radiola 18 su tūbomis $115.00. Šitas 
naujas apdirbimas tik už $169.00 susideda iš 
pilnos RCA. Radiolos 18, riešuto medžio kabi
nete su įdėtu spykeriu, Nepaprastai didelė ver
tė. Ateik šiandien pamatyti ir paklausyti.

Duosime geras kainas už jūsų senus radios 
ir fonografus.

Be to mes įgalioti pardavinėti ir kitų iš- 
dirbysčių radios: Zenith, Majestic, Atvvater 
Kent, Freshman, Sparton, Bosch, Colonial, 
Eveready, Victor ir Eiseman. Didelis pasirinki
mas.

Jos. F. Budrik,
3417-21 S. Halsted St., Tol. Boulevard 4705
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Saugokitės Influenzos

1
*‘r •
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7

NEKUOMET nerizikuokite. Sušlapę kojos šiuo metų 
zonų yra labai pavojingas dalykas. Net ir paprastas

se- 
ne-

didelis peršalimas, jeigu apleidžiamas, gali privesti prie pavo
jingos ligos. Influenzą ir plaučių uždegimas šiais laikais pla
čiai siaučia. Todėl ypatingai dabar privalote būti savo svei
katos sargyboje.

Kuomet pareinate namo šlapiomis kojomis ir perdėm per
šalę, tad išsitrinkite su PAIN-EXPELLERIU. Trinkite iki 
oda pradės raudonuoti. Taip pat nepamirškite vikriai ištrinti 
kojų padus. Jūsų kraujas pradės smarkiau tekėti. Jus jausi
tės visai nauju žmogumi.

PAIN - EXPELLERIU ištrynimas yra Gamtos geriausis 
vaistas. Jis pagelbsti sunaikinti paprastus peršalimus ir kosu

lius. Jis taipgi yra neįkainuojama 
pagalba gydymui paprasto gerklės 
skaudėjimo. Jus negalite rasti 

t tinkamesnio ir saugesnio trynimui 
sutaisymo apsisaugojimui nuo In- 
fluenzos, Reumatiškų Skausmų, 
Strėndieglio, Peršalimų Krutinėję, 
Sustingusio Sprando ir t.,t.

Naudojamas Visame Pasauly.
PAIN-EXPELLERIS teikė pagalbą ir apsaugojimą 

nčms visuose kraštuose per suvirs 60 metų. Muskulų gėlimas 
ir skaudėjimas urnai pranyksta po vieno ar dviejų išsitrynimų 
su PAIN-EXPELLERIU. Išvaro lauk visą sustingimą ir 
skaudėjimą — tinkantis jauniems ir seniems, silpniems ir tvir
tiems.
Persitikrinkit kad gaunat tikrąjį — su INKARU ant Pakelio, 

i Dvejopo didumo — 35 ir 70 centų bonkutės.
I Galite gauti vaistinėje, arba rašykite stačiau į
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Ketvirtadienis, vas, 7, 1929 naujienos, CMago, m

CHICAGOS 
ŽINIOS

Prapuolė 13 metų 
mergaitė

P-nia Andrew su reikalais iš
ėji) iš namų. Kai ji sugrįžo, tai 
pamatė, kad jos duktė, 13 metų 
mergaitė, dingo. Taipjau dingo 
daimontinis- žiedas 300 dolerių 
vertės. Policija ieško pėdsakų 
dingusios mergaitės. Nužiūri
ma, kad rasi mergaitės tėvas jų 
|>aėmęs pas save, nes p-nia An- 
d<lrews yra gavusi divorsų. lš- 
rei^įkiama abejonė, ar nebus 
mergaitė pavogta. Mergaitė gy
veno adresu 401 North Central 
Park Avė.

Chicago Peoples 
Symphony Orchestra

Chicago Peoples Symphony 
Orchestra, vadovaujama Mari
nus Paulseno, duos puikų pro- 

I gramą ateinantį sekmadienį va
sario 10 dieną, Eighth Street 
teatre, 741 So. Wahash Avė. 
Koncertas prasidės 2:45 vai. po 
pietų.

Siame koncerte išpildys nu
merius dvi pasižymėjusios so
listės — llariet Mason, pianistė, 
ir Sara Mosi įeik, soprano.

Orkestrus koncertas susidės iš 
grojimo kurinių Bethoveno, 
Chopino, llalevy, Dvorako, Mo
carto, (iounodo ir Rossini.

Tikėtai, kaip ir dera liaudies 
gymi unijos koncertams, laibai 
prieinami — nuo 50 centų iki 
$1.50 ypatai.

“Naujienų” skaitytojai tur 
būt pastebėjo jau, kad nebe pir-

mą kartą garsinama šios orkes
trus koncertai dienraštyj. Rei
kia pasakyti, kad jie garsina
mi todėl, jogei šie koncertai 
priklauso, išsakysiu tyrai dai
lei. Ir, antri} vertus, lodei, kad 
biletai ir darbininko žmogaus 
kišenini pakenčiami. Sutiksiu, 
kad Chicagos Simfonijos orkes
tro koncertai duos daugiau ma
lonumo. Bet juos lankyti* kaš
tuoja brangiau. —Rep.

Jūsų saugumui
Saugokitės kišenvagių!
Nesinešiokite daugjau pinigų, 

kaip kad būtinai reikalinga yra 
neštis. Moteriškės, kurios ne-

Nori pašalinti Mulksą 
nuo baro

Vakar tajM) paduota peticija 
Cook County Bar Association 
(Cook pavieto advokatų asocia
cijos) Valstijos Aukščiausiam 
teismui su prašymu pašalinti 
nuo baro aštuonius Cook pavie
to advokatus. Septyni tų advo
katų yra kaltinami nelegaliu 
panaudojimu klijentų pinigų sa
vo naudai, o vienas, būtent 
Henry M. Ashton, yra kaltina
mas tuo, kad jis kolek tavęs už
mokesti (fees) iš šėrininkų j- 
vairių kompanijų, kuomet jisai 
tarnavęs kaip advokatas toms 
korporacijoms.

Šiuos advokatus norima paša
linti nuo Laro: Joseph P. Burke, 
Charles L. Daly, liūgo T. Kios
ką, Francis X. Lecin, Harold 
L. Mulks, Jarold Svaboda ir 
Lcster E. \Villiams.

Harold L. Mulks, kaip žinia, 
buvo nabašninko K. Jamonto 
advokatas byloje prieš .“Naujie
nų” bendrovę.

JURGIS ANDRULAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 5 diena, 9 valanda va
kare, 1929 m., nelaiminga mir- 
čia tapo automobilio užmuštas, 
sulaukęs 26 metu amžiaus, gi
męs Lewiston, Maine, gruodžio 
4 d., 1902 met. Paliko didelia
me nubudime motina Marcelę 
Andrulaitienę, broli Francišku 
ir dvi seseris — Marcelę ir Zo
fiją. Kūnas pašarvotas randa
si Masalskio koplyčioje, 3307 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks subatoje 
vasario 9 diena, 8 vai. ryte 
iš koplyčios j šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jurgio Andrulai- 
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvečiami 
dayvaut ladotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Brolis ir Seserys.

Speclaltotaa jrydyme chroniškų Ir naujų Ii- 
nj. Jei kilt negalėjo jumin išgydyti, atoilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas iAegzaminavl- 
nias atidengs jūsų tikrų ligr* Ir jei aA apsi- 
tmsiu jus gydyti, sveikata jums HiigryS. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iAoęzarninaviino—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ryt* ’ki 1 po pietų.

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

šioja su savim didesnes pini
gų sumas, teisybę sakant, ugdo 
vagius. Daugiau kaip 9b nuo
šimčių atsitikimų, kuomet va
giliai ištraukia ranki n uis krep
šius, yra paseka moterų neat- 
sangiumo.

Važiuodamos elevat oriais 
moterys privalo laikyti ranki
nius krepšius tvirtai suūmusios 
abiemis rankomis, taip kad jų 
negalima butų atidaryti. Vi
suomet vengkite susigrūdimų.

Vyrai privalo būti labai at
sargus, kai jie neša su savimi 
dideles pinigų suams. Kai jie 
laiko šernoles užpakalinėje kel
nių kišenėje, jie tampa lengva 
auka vagilių pirštams.

Dabokitės nepažįstamų, ku
rie išskečia laikraštį prieš jus. 
Aštrių replelių paspaudimas, ir 
jūsų daimantinis žiedas ar laik
rodžio retežėlis dingęs!

Turėkite susižymėję aprašy
mų savo branigmenų. Jeigu kar
tais dingtų jos, jus galėsite 
duoti policijai tinkamų jų iš
vaizdų.

Tokių patarimų duoda šios 
savaitės hiuleteno policijos ko- 
misionieirus William F. Russell.

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠIMAI
Pagal įsakymą didžio perkūno 

šiuom skelbiu, kad Vaidilos renkasi 
rytuose, vasario 7 d., saulei nusilei
dus. Kriviai renkasi prieš durių už
darymą. —Sargas.

Liet. Ryt. žvaigždės Paš. ir Pas. 
Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą, 
vasario 7 d., 1929 m. Kliubauzėj, 
1652 Noith Damen Avė., 8 vai. vak. 
Draugai malonėkite atsilankyti ant 
šio susirinkimo ir atsivesti naujų na
rių, nes yra daug svarbių reikalų.

Rašt. M. Chcpui.

Vilniaus Vadavimo Komitetas tu
rės savo susirinkimą ketverge, va
sario 7 d., 8 vai. vakare, “Sanda
ros” svet., 3331 S. Halsted St. 
Kviečiami visi nariai būtinai susi
rinkti, nes šiame susirinkime bus 
renkama nauja valdyba.

Komitetas.

* Roseland. — Vasario 8 d., 7:30 v. 
vakare, buvusioj šedvilo svet., 341 
Kensington avė., įvyks Roselando 
Lietuvių Kttubų ir Draugijų Savi
tarpinės Pašalpos Susivienijimo su
sirinkimas. Bus svarstomi svarbus 
reikalai. Nariai ir kurie ar kurios 
norite prisirašyti j susivienijimą at
silankykite. —J. Tamašauskas, sek.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos :

nuo • iki 11 vah ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukea Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 8 po pietų, 6 iki a vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairus gydytojai

nS?HECTAN
- Iš RUSIJOS -

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

Gydo staigas ir chroniškas ligas 
Znj, moterų ir vaikų pagal naujau- 

it metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Cannl 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolnb 6800

Ofiso ir Rea. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Ras. 8201 South Wallace Street

DR. J.J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Keistučio Pašelpinio Kliubo Dra
mos Skyriaus repeticija įvyks ket
verge, vasario 7 d., lygiai 7:30 vai. 
vakare, pas draugą M. Kasparaitį, 
2100 W. 23rd St., kampas Hoyne 
Avė. Canal 5065. Pirmas flatas už
pakalyje. Visi dramatiečiai ir no
rintieji dalyvauti dramos skyriuje 
kviečiami atsilankyti. —Dramietis.

Rea. 8660 South Artesian Avenue 
Phone Prosjject 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

vhlcago, IH.

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

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Lietuves Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seirdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DANIELIUS A. JOGMINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

vasario 4 diena, 8:30 valanda 
vakare, 1929 m., sulaukęs 61 
metu amžiaus, gimęs Kauno 
rėdybos, Raseinių apskr., Kalti
nėnų parapijos, Butkaičių dva
ro. Amerikoj išgyveno 38 me
tus. Paliko dideliame nubudi
me brolį Petrą A. Jogminą, se
seris — Viktorija Rusgis, Ona 
Rusgis ir Juzefą Metrikienę, o 
Lietuvoj Zofiją Žieringienę. 
Kūnas pašarvotas randasi 1411 
VVentworth Avenue, Chicago 
Heigts, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
vasario 8 dieną. 9 vai. ryto iš 
namu j švento Kazimiero para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Danieliaus Jogmi- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė ir Seserys.

<1

MIKOLAS ŠEMEN1S

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuviu urrahorius 

ri ir balsamuotojaa 
Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAV1CZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 3 dieną, 9 valandą va
kare, 1929 m., sulaukęs 36 met. 
amžiaus, gimęs Zubiškių kaime, 
Svedesų parapijoj, Rokiškio ap. 
Paliko dideliame nuliudirrte mo
terį Uršulę, 1 dukterį Oną 13 
m. ir sūnų Antaną 9 met., 1 
brolį Napalijoną ir švogerką 
Domicėlę ir jų dukterį Zofiją 
ir visi giminės, o Lietuvoj 2 
broliu —• Antaną ir Julijoną, 4 
seseris — Marijoną, Marcijoną, 
Veroniką ir Oną. Kūnas pa
šarvotas randasi 6729 South 
Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks vasario 9 
dieną, 8 vai. ryto iš namų į 
Apveizdos Dievo parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mikolo šemenio/ 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs , 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grą- 
borius J. F. Kadžius, Telefonas 
Victory 4088.

Lietuvis Graboriu* ir 
BaUamuotojaa

2314 W. 23rd Pi. 
Chicugo, III.

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

JUOZAPAS JOCIUS *

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

Akių Gydytojai
Tol. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M

________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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS „ 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res« 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Vnlandos 2-4. 6-H Medelio] tO-12

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adam* St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-t 

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

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. Maplevvood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

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

1579 Milwaukee Avė.
kambarys 206

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V <i k a ra i s
1241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio 1> 

Pėtnyčios

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

IGNACAS KAZLAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 31 dieną, 9 valandą ry
te, 1929 m., sulaukęs apie 50 
metu amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Šiaulių auskr.. Kauno rėd.. Li- 
gurnų parapijos, Armanaičių 
kaime. Paliko dideliame nu
liūdime 3 brolius — Kazimierą, 
Adomą ir Joną ir pusbrolį Sta
nislovą Dominauską Amerikoje, 
Lietuvoje paliko seserį Rozali
ją. Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioje, 3307 Au
burn Avė.

Laidotuvės bus praneštos vė
liau.

Visi A. A. Ignaco Kuzlaus- 
kio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutnį patarnavimą ii* 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Broliai ir Visi Gimines.

faiiiptųvėse r patarnauja <rą- 
borius A. Masalskis, Tel. Bou
levard 1139.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 5 dieną, 2:30 valandą 
po pietų, 1929 m., sulaukęs 
apie 46 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Kauno rėd., Raseinių 
apskr., Nemakščių parapijos, 
Ligonsis kaimo. Paliko dide
liame nubudime brolį Antaną 
Jocių Amerikoje, Lietuvoje pa
liko dvi seseris — Veroniką 
Sandarienę ir Oną JarmuŠkienę 
ir du brolius — Francišku ir 
Konstantą Jocius. Kūnas pa
šarvotas randasi Masalskio ko
plyčioje, 3307 Auburn Avė. \

Laidotuvės įvyks pėtnyčioje', 
vasario 8 dieną, 10 vai. ryte iš 
koplyčios i Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Jociaus 
Kiininės, draugui ir pažjstami 
eaat nuožirdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Antanas Jocius ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja grą- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Yra taip datikatnas 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 djjią egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

Phone Kenwood J 752

Įvairus Gydytojai
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 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak 
Nerišliomis ir šventad. 10—12 dieną

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St 
Hemlock 4080

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rea. Telephone Plaza 3200

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Ž9 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4-

Rezidencija 6158 S. Tahnan At
Tel. Prospect 8525.

Martinas Oslapis
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 3 dieną, 8:10 vai. vakare, 

1929 m., 'nelaiminga mirčia — tapo gatvokario užmuštas, su 
laukęs apie 31 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskričio, 
Smilgių parapijos, Celkių kaimo. Paliko dideliame nubudime se
serį Amilią ir švogerį Aleksandrą Žemaičiunus ir Žcmaičiunų duk
teris Francišku 20 metų ir švogerį Albertą Stris§ęl ir Amiliją 13 
metų Amerikoje. Lietuvoje paliko seną motinėlę ir 3 seseris — 
Marijoną ir Elzbietą Dalnaravičiene ir Oną. Kūnas pašarvotus 
randasi Masalskio koplyčioje 3pO7 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, vasario 7 dieną, 8:30 vai. ryte, iš 
koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines. •'*

Visi A. A. Martino Otdapio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisvetiemintb.

Nubudę bekame, i
, ‘ ’ UJO, ŠVOGEIUS IR VISI GIMINES’.

I.■ ddotuviLc pa’.’ graborius A. Ma> alsius, Tel. Blvd. 4J.39.

Lietuviai Gydytojai

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

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

DR. CHARLES SEGA! 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubo» 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIdway 2880

Phone Franklin* 2460 
Leonas S. Mikelonis 

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo G iki 9 vai. 

3315 So. Halsted Street

n -A*--

. IMPERFECT IN ORIGINAL

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

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

Phone Boulevard 8483
Dr. Margelis

Gydytojas ir Chirurgas 1

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1724 So. LooroL Street 
Kampas 18th St.

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

Eesideuce Tol. Fairfax 6352

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisus

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefoną* Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8323 South Ilalated St.
Tel. Boulevard 1310

VaL: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vaksią, išskyrus ketvpigą 

Nedėlioiuts nuo 9 iki 12 r>tų



NAUJIENOS, ChfcKgO, UI Ketvirtadienis, vas. 7, 1929

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Andriulaitis gimęs Amerikoj, 
LewistonH Maine.

Paliko motina, brolis ir sese
rys. Kūnas pašarvotas Masals
kio koplyčioj, 3307 Auburn avė.

Rep.

8 Financial
Finansai-Paakoloa

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Jau 15 Metų “Nau 
j ienos” Gyvuoja

Marquette Park

Kiekvienais metais savo gy
vavimo “Naujienos” rengė kon
certą, ir visi praėjo su dideliu 
pasisekimu. Labiausia pažymė
tini koncertai tai buvo apvaikš- 
ėiojimai 5 metų ir 10 metų. 
Ateinantį nedėldienj “Naujie
nos” apvaikščios 15 metų jubi
liejų, ir dėl to komitetas rūpi
nasi, kad šis koncertas turėtų 
ypatingą pasisekimą ir kad at
silankiusiems koncertas pasi
liktų atmintinas ilgam laikui.

Kadangi koncertas bus pilno
je to žodžio prasmėje, tai vi
sos pastangos yra dedamos, kad 
programas butų įdomus, gyvas 
ir nevarginantis publikos. Tatai 
atsiekti yra kviečiamos geriau
sios spėkos, kokias Chicagoje 
galima surasti.

I^eonardas Brunwaldas, atsi
lankęs į “Naujienas”, padarė 
repeticiją sudainuodamas “Kal
vį”. Reikia pasakyti, kad yra 
ko paklausyti. Taip pat ir kitos 
dainelės jam dainuojant pasida
ro labai įspūdingos.

Ponia Seųualonce taipgi žade 
pasirodyti pilname savo gražu
me.

Chorai pasirodys su naujomis 
dainelėmis, kas publiką tikrai 
sužavės.

Komitetas buvo manęs didįjį 
programą pradėti 6:30 vai., bet 
permainė laiką ir nutarė abudu 
nrogramus pradėti 5 vai. po pie
tų sharp.

Todėl nesivėluokite, katrie 
norite girdėti ir pamatyti, ką 
“Naujienos” duos savo jubilie
jiniame koncerte VVicker 
svetainėje, 2040 VV. North

Hold ūpas lietuvių gasolino 
stoty.

Antradienio vakare, apie 8 v., 
atvažiavo automobilius su 3 vy
rais ir sustojo prie 70 ir Wes- 
tern Avė. Vienas vyras išlipo 
iš automobilio ir įėjo į Baltru- 
no-Segdy gasolino stotį, prie 70 
ir Western Avė. Paprašė duoti 
galioną gasolino. Kai Baltrūnas 
nusisuko paimti gasoliną ir vėl 
atsigryžo, jis pamatė atkištus 
du revolverius. Banditas palie
pė iškelti rankas. Iškritęs ki
šenių* ir paėmęs $28, banditas 
uždarė Baltrūną vošniimy ir pa- 

min., 
su 3

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių,kiu 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 ; musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

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

Bridgeportas

Park
Avė.

3228 
kom- 
busu

banditas išbėgo ir autas 
vyrais nuvažiavo.

Kaip policija nužiūri, 
vyrai į valandų laiko pavogė au
tomobilių' ir padarė 4 hold-npus.

Rep.

Business Service
Biznio Patarnavimas

tie 3
GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio itaisos. American Sjove 
Repai r Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634

Trys laikomi šaltojoj

------- O--------
10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir biie kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.Trys asmenys, anot kalbų, 

buvusieji Šaltis leitenantai, yra 
laikomi kalėjime. Vienas jų tai 
Eddie Piech, kitas — VVilliam 
Niemoth, o trečias — Joe Swi- 
talski. Svvitalski kaltinamas ne- nedideliais kaštais. 2 metai • išmokė- 
šiojitnu ginklo. Kiti areštuotųjų jimuiįEx CONSTRUCTION CO. 
nužiūrimi kitokiuose nusikalti 
muose.

PRIDEK vieną ekstrą kambarį 
Uždaryk atdarus 

porčius arba pnbudavok naujus su

1608 W. 35th St., 
Lafayette 7150 

-- O-------

Tikisi geresnių laikų
Charles J. Boyd, superinten

dentas Illinois Free Employ- 
ment Bureau, praneša, kad dau
giau darbų atsiranda darbinin
kams. Anot jo, toks gerėjimas 
darbų žiemos laiku, matyt, liu
dija albelną pramonės gaivėji- 
mą.

----- o-----
GENERAL1S KONTKAKTORIUS IR

REAL ESTATE
Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai 

' Nuramins

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

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

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą

$150 Seklyčios setas ................ $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $89.00
$60 VVillon karpetas ............... $17.00,
$25 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island

Atdara vakarais ir nedėliomis

DEL LIGOS
Parduoda Meat Marketą ir Gro- 

semę. Geras atakas, fixtures kaip 
nauji. Labai geras ir turtingas biz
nis. Yra 3-5 pagyvenimo flatai ir 
storas. Guru šildomi, kampinis na
mas. Vienas biznis arba su namu. 
Nebrangiai už cash, agentų nereikia.

Klauskit Mr. Groves,
Tel. Prospect 0582

Real Estate For Sale
 . Namai-Žemė Par^

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

Jurgis Andriulaitis, gyv. 
So. Halsted st., dirbo busų 
panijai. Parvažiavo savo 
j garažą ir išlipo. Jo draugas
tuo laiku parvažiavo su kitu bu- 
su. Pastarasis varė busą atgal. 
Andriulaitis norėjo pasitraukti, 
bet paslydo ir suklupo. Tuo lai
ku busas užvažiavo ant jo ir 
sutriušk’no. Nelaimė atsitiko 8 
vai. vakare pereitą antradienį.

' Phone V « r g i n > u 2 05*4

JOSEPH VIEIMAS
N a m u S t a t y m o 
KONTRAKTORIUS

4558 S. Wa*htėn®v» A-m 'II

1 DRESIŲ 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

N. State St. cor. Lake 
10 augštaa

F. KASNICKA, principalas

St,190

JOS.

Pilna Fizine 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jusu kū
no. Ąš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 VV. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Neleiskite rūgščiam skilviui, 
gasams, nevirškinimui jus kan
kinti. Ir nevertokite šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra 
verta tai daryti, kuomet milio- 
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Milk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra alkali geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kiekį rūgščių perviršio 
— ir atlieka tai tubjaus. Jis 
galbūt pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryti sekamą kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi
lios.

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš
kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų--- ir net
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pataria daktarai; kurį vartoja 
ligoninės. Per penkias dešimt 
metų jis vyriau ja.

Kad sužinoti daugelį svarbių 
vartojimų Phillips Milk of Mag
nesia, reikia visuomet namuose 
laikyti jo bonka. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrojo. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m. •

CLASSIFIED ADS.
- . .

Educattonal
Mokyklon

IMPERFECT IN

Paskolos suteikiama, 
j vien$ dieną2- RI MORGICIAI3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

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

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 Lake Street 

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

PARSIDUODA grosernė. Geras 
biznis, parduosiu pigiai. Priežastis 
— paršunku vienam apsidirbti. 4434 
So. Fairfield avė.

PIGIAI parduosiu murini 5 kam
barių modemišką bungalovv, fumasu 
apšildomas, gatvė ištaisyta, $5,800; 
lengvais išmokėjimais. Pamatyk na
mą 3519 W. 38th PI. Tel. Belmont 
2738.

PARSIDUODA grosernė, saldai
nių, cigarų ir laip visokių smulkių 
dalykų. Parduosiu pigiai. Randasi 
Brighton Parke, arti lietuvių mo
kyklos. 4458 S. Fdirfield avė.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Mes paskolinsime jums pinigų 
. $100 iki $2,000 
ant mažų mėnesinių išmokėjimų.

PETRZILEK BROTHERS 
1647 West 47th Street

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^6 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St., “upstairs”

Tel. Armitage 1199 ,

Furnished Rooms
TURIU paranduot vieną kambarį 

dėl vaikino, 6803 S. Rockwell St. 2nd 
i floor.

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartmentinių budinkų 
katilus, fornisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose. Visi orderiai atlieka
mi kuogreičiausia. šauk

H. GADEKE, Kedzie 1393.

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Visas darbas garantuotas. Mes einam 
visur Chicagoj ir priemiesčiuose.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

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.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Visokius pata
rimus apie statymą ir taisymą nh- 
mų suteikiu dykai. Duodu morgi- 
čius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

KRIAUČIŠKA firma sUkirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė, Tel. Ho- 
llyct. 0506.

Financial
Finansai-Paskolos

ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St
MOKINKIS BARBERYSTfiS AMATO 
Dienomis ar vakarais. I>el informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

For Rent
FLATAS rendon. 4 šviesus garų 

šildomi kambariai, elektra, gazas, pa
togioj vietoj, 2640 W. 69 St.

RENDAI 3 flatai po 6 kambarius 
$30 i mėnesį, taipgi 4 kambarių fla- 

' tai po $20, pečiais apšildomi, elek- 
' tra, maudynės ir toiletai. — Dova- 
1 nai renda iki balandžio l-mai.

.1626 W. 14th St.,
Kreipkitės

1011 N. Ashland Avė. 
Tel. Humboldt 4441

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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 )Vacker 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.4 konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

1721 Union avė. Reikalingas duon
kepis prie lietuviškos duonos ir ki
tokios, saldžių keksų ir bisketų. 
Pirmarankis ir antrarankis. Turi būt 
patyręs.

MUMS yra reikalingas geras Real 
Estate pardavėjas. Mes duosime 
riausią propoziciją. Atsišaukit 
dieną prieš piet tarpe 10—12 
Klausk manadžeriaus.

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

ge
bi te 
vai.

REIKALINGAS jaunas barberis. 
Darbas ant visados. Gera proga ir 
nusipirkti. 805 W. 18 St;"

Darbininkų Reikia
PAIEŠKAU ženotoH poros, kur 

moteris nedirba, kad prižiūrėtų na
mus f 
kitę: 6525 So. VVhipple st. Tel. Re- 
P

PARSIDUODA rakandai visai pi
giai, 3 pieces parlor setas, karpetas, 
dišės ir gesinis pečius, 2862 W. 38 
Street.

PARSIDUODA restauracijos fix- 
tures ir visi kiti reikalingi įrankiai 
prie restauranto. Arba mes sutin
kam parenduoti savo vietą ir visus 
fixtures varimui biznio. George Pu
poms, 6600 So. Lowe Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU HADIO DIKBTUVfi
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 Kadio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Westem 
Avė., Chicago, 111. Hemlock 914”.

Radios
EXPERTAI Radio aptarnautojai. 

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

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northwest Town Radio 
3812VŽS VV. North Avė. 
Telephone Capitol 1361

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

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes Nutaisysime jūsų 

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

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Park 8296

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

RADIOS, STALAI IR KONSOLES 
PILNAI — $25 ir augščiau

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

10 E. Oak St., 
Sup. 8741

Automobiles
SPECIALIS BARGENAS

’28 Studebaker Dict. sėd. geram 
stovy ...................................... $595

’28 Pontiac Landau sėd., mažai
vartotas .................................... $595

’27 Chandler sėd., big six, geram
padėjime .................................. $595

’28 Essex sėd. kaip naujas ........ $595
’26 Buick sėd. 2 durų mast ........  $450
’27 Hudson brougham, geram

stovy .......................................... $495
’27 Dodge sėd, velouru išmuštas $325
’26 Chandler special 6 ............... $295
’26 Jewett Coach su naujais ta-

jerais, bargenas ......................  $250
’24 Hudson Coach bėga gerai, 

bargenas ...........................   $95
50 kitu karų pasirinkimui.

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 So. Halsted St. Triangle 9330

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 1086

Business Chances

GROSERNS, bučernė, fruktų ir 
daržovių krautuvė, parsiduoda grei
tai, augančioj apiefinkėj, piet-vaka- 
rių daly miesto. Turi būt parduota 
tuojaus iš priežasties ligos šeimy
noje. Uždėta 10 metų atgal. Par
duosiu su namu ar be namo. Daro
me $10,000 biznio i mėnesi. Namas 
$75,000, o biznis $15,000. Galėčiau 
imti ką nors į mainus ir pinigais. 
Atsišauk it peb laiškus tiktai, 
manot daryt bizni.

J. DARGI S, 
7643 So. Honore St. 

Chicago, III.

ns neuiroa, kuo piiziurecų na- oaį 
ir 10 metu mergaitę. Atsišau- A
CKOK Tnl fle ”

lic 5497. I’pn 
So.

jeigu

PĄRDAVIMUI bučernė ir groser- 
r U<H|sh” biznis — renda pigi, 

^bariai pagyvenimui, 2901 
Avė.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. Biznis geras. Renda pigi 
ir ilgas lysas. Geras pasiūlymas ne
bus atmestus. 6530 So. Robey St.

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

NOJMOOD PARK
Didelis bargenas, viskas įrengta 

ir išmokėta. 6 kamb. bungalovv šiltu 
vandeniu apšildoma, garažas; $9250. 
Taipgi 5 kambarių mūrinis $9300; 
5 kamb. bungalovv, lotas 50x165 pė
dos, kaina $7300; 2 flatai, 2 karų 
garažas $9500. Visi yra 2 ir 3 blo
kus nuo stoties. H. J. THORSEN, 
6015 Nina Avė., Nevvcastle 0571.

PARDAVIMUI pgiai restoranas j 
ir soft drinks parloris. Priežastis, 
pardavimo — turiu du bizniu, todėl i 
priverstas greitai parduoti. 2513 S.1 
Halsted St.

TURIU parduoti tuojaus L pavi
dalo 4 flatų—4-4 kambarių, verta 
daug daugiau. Modemiškas namas 
unt Marųuette Bulvaro, J bloko 
į vakarus nuo Western Avė. Visi 
iŠrenduoti — garu apšildomi, arti 
lietuvių bažnyčios ir mokyklos, ofi
sų, krautuvių ir t.t. Lotas 35x125. 
šauk tuojaus M r. Sorenson. EN- 
EVOLD REALTY CO., 3211 West

! 63 rd Street.
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui
PUIKIAUSIA proga. Geriausia 

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

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

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Western Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

----- o-----
MODERNIŠKA 5-kių kambarių; 

$50—$52.50; 4448 So. Homan. M r. 
__ ____  Saulės I ‘___ , \ 

----------------------  j tos maudynės, lašų maudynės 
-j gražiausi pečiai, 
i Arti Archer ir 

- į I/ake
44 AKERIŲ arti Elgin, prie 

bulvaro, gera žemė, visi budin-1 
kai, sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi- 
giai, tik $5,000 įmokėti.

kambarys, įmury-
i ir

Kedzie avės. Phone
5418.

HELBERG BROS.
192 N. Clark St. 

Dearborn 4020 
-- O-------

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

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

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir 

įtaisyta taip ir kitos farmos.

EXTRA MAINAI
m.

$100 ĮMOKĖTI
Nupirks 80 akrų farmą ir miško j 

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

2627 N. Washtenaw Avė.
Armitage 1349

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

DIDELIS BARGENAS

kambarių, presuotų plytų re
zidencija, puikiai ištaisytas vidus, 
tile maudynės kambarys; 4 karų 
garažas, side drive, lotas 37 ir pu
sės pėdų pločio, daug didelių me
džių — žodžiu, rezidencija gera ir 
patogi iš visų pusių. Verta apie 
$12,000, parsiduoda už pirmus mor- 
gičius ir kaštus — $7,500; įmokėti 
reikia $1500 ar daugiau. Šis namas 
turi būt parduotas greitai ir kas ( A n ... ....n
proga, 
ir

12

uždirbti, tam yra i 
Randasi prie Garfield Blvd. i 

Halsted. Pamatykit tuojaus!
EDW. BAKS, 

4392 Archer Avė. 
Tel. Virginia 0055.

IŠSIMAINO puikus bizniavas kam
pinis niuro namas, namo parankumai 

j vėliausios mados, parduosiu pigiai, 
arba mainysiu ant didelio apartment 
namo, bungalow, bizniavų lotų, fumi- 
ture štoro, hardware štoro, arba kas 
ką turit.

IŠSIMAINO kampinis bungalow, 
furniso šiluma, parduosiu už $8,500 
arba mainysiu ant seno namo senoj 
apielinkėj, arba ant lotų, nepaisant 
vietos, arba priimsiu buČernę kaipo 
pirmą imokėjimą.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas biz
niavus namas, antras private namas, 
namų kaina už abudu $11,500, mainy- 

j siu ant farmos ne toliaus nuo Chi- 
cagos kaip 50 ar 70 myliu,

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na
mas, 4 ir 5 kambariai su garažų, 
namo kaina nužeminta, priimsiu lo- 

Į tus, bučernę, restaurantą, automobi
lių kaipo pirmą imokėjimą.

IŠSIMAINO 2jų flatų muro namas 
Brighton Parke, mainysiu ant biznia
vo namo su bizniu, nepaisant apielin- 
kės.

IŠSIMAINO 4rių flatų naujas mu
ro namas su 4 karų garažu, Chicago 
Uwn, namo kaina labai nužeminta, 
mainysiu ant nedidelio bizniavo na
mo su bizniu, arba 2jų flatų ar bun- 
galow.

IŠSIMAINO puikus lotas Aurora,
?®r*aas*,a UI., 55x155, mainysiu ant automohi-

■ lio.
PROGA farmeriams, įsigyti pui

kią farmą, 40 akerių VVisconsino val-
■ stijoj, priimsiu nedideli namą arba 
lotus kaipo pirmą imokėjimą.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

’ SU $500.00
Galite nupirkti naują — dai’ bai

giamą bungalovv, viskas modemiš
kai įtaisyta, karštu vandeniu šildo
ma, platus lotas. Kaina $8,500, — 
lengviausios išmokėjimo sąlygos. 
Randasi Brighton Park. Kam reika
linga tokio «5 kambariu bungalow, 
kreipkitės tuojaus. Ed. Baks ir Rev. 
Bartz, 4892 Archer avė. Tel. Virgi
nia 0055.

TIK UŽ PUSĖ KAINOS
Bizniavi lotai ant Archer avė. 

prie Kedzie, 100 pėdų pločio arba 
4 lotai parsiduoda po $250 pėda — 
verta $500. šalip stovi Buick Sales 
Room už $750,000. Si proga tik 
trumpam laikui. Kas nori uždirbti 
pinigų, kreipkitės tuojaus. Ed. Baks- 
Rev. Bartz, 4392 Archer avė. Tel. 
Virginia 0055. \

BUNGALOVV naujas mūrinis, karš
tu vandeniu šildomas, 5 ruimai, lo
tas 33X125, randasi SouthsidCj. Iš
mainysiu ar parduosiu savo eųully 
$1500. Pašaukit Lafayette 7193.

$6500.00 CASH gali nupirkti 2 
metų senumo 6 flatu kampini na
mą. Rendos neša $4600.00, 7543 S. 
Honore St. Tel. Triangle 5973.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

BUKITE BIZNIERIAIS
Aš parduodu namą gražioj vietoj, 

arti Marcjuette Parko, Ši vieta 
yra tinkama dėl hardware štoro, tai 
yra vienas iš geriausių biznių, jei 
nenusimanote apie tą bizni aš pagel
bėsiu pradėti. šičia yra tinkamas 
namas ir vieta kur iš pat pradžių ga
lima daryti dideli bizni. Priimsiu 
nedideli mainą. Matykite savininką,

John PakeI (Pakalni)
2547 W. 71st St.

Hemlock 0367
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Tarp Chicagosį
Lietuvių į

Andriulaitis gimęs Amerikoj, 
Lewiston„ Maine.

Paliko motina, brolis ir sese
rys. Kūnas pašarvotas Masals
kio koplyčioj, 3307 Auburn avė.

Rep.

Miscellaneous Financial
Finansai-Paskoloa

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Jau 15 Metų “Nau 
jienos” Gyvuoja

Marąuette Park

Kiekvienais metais savo gy
vavimo “Naujienos” rengė kon
certą, ir visi praėjo su dideliu į 
pasisekimu. Labiausia pažymė
tini koncertai tai buvo apvaikš- 
čiojimai 5 metų ir 10 metų.

« Hold ūpas lietuvių gasolino 
stoty.

nos” apvaikščios 15 metų jubi
liejų, ir dėl to komitetas rūpi
nasi, kad šis koncertas turėtų

Antradienio vakare, apie 8 v., 
atvažiavo uutomoJuilius su 3 vy
rais ir sustojo prie 70 ir Wes- 
tern Avė. Vienas vyras išlipo 
iš automobilio ir įėjo į Baltru- 
no-Segdy gasolino stotį, prie 70 j 
ir AVestern Avė. Paprašė duoti 
galioną gasolino. Kai Baltrūnas 
nusisuko paimti gasoliną ir vėl

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas Įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre-

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8835 So. Halsted Sk

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą

$150 Seklyčios setas ............... $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $89.00
$60 VVilton karpetas ............... $17.00 Į
$25 Breakfast setas ..................  $8.00'

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedaliomis

DEL LIGOS GRAŽUS kampas — 3 flatų, garuKampas — natų, garu
Parduoda Meat Marketą ir Gro- j šildomas — 2 karų garažas, visi fla- 

sernę. 
nauji, 
nis.

| storas.
mas.
Nebrangiai už cash, agentų nereikia.

Klauskit M r. Groves,
Tel. Prospect 0582

Geras stakas, fixtures kaip tai išrenduoti—2061 Birchvvood kam- 
Labai geras ir turtingas biz-• pas Hoyne Ave. Tel. Hollycourt 

Yra 8-o pagyvenimo flatai ir 1913.
Garu šildomi, kampinis na- 

Vienas biznis arba su namu.

ypatingą pasisekimą ir kad at- atsigryžo, jis pamate atkištus 
slankiusiems koncertas pasi- (|u revolverius. Banditas palie
liktų atmintinas ilgam laikui.

Kadangi koncertas bus pilno- ^nius ir paėmęs $28, banditas 
je to žodžio prasmėje, tai vi- uždarė Baltrūną vošruimy ir pa
šos pastangos yra dedamos, kad liepęs nesijudinti bent 20 nūn., 
programas butų įdomus, gyvas, banditas išbėgo ir autas su 3 
ir nevarginantis publikos. Tatai vyrais nuvažiavo, 
atsiekti yra kviečiamos geriau
sios spėkos, kokias Chicagoje 
galima surasti.

I^eonardas Brunwaldas, atsi
lankęs į “Naujienas”, padarė 
repeticiją sudainuodamas “Kal
vį”. Reikia pasakyti, kad yra 
ko paklausyti. Taip pat ir kitos 
dainelės jam dainuojant pasida
ro labai įspūdingos.

Ponia Seųualence taipgi žade 
pasirodyti pilname savo gražu
me.

Chorai pasirodys su naujomis 
dainelėmis, kas publiką tikrai 
sužavės.

Komitetas buvo manęs didįjį 
programą pradėti 6:30 vai., bet 
permainė laiką ir nutarė abudu 
programus pradėti 5 vai. po pie
tų sharp.

Todėl nesivėluokite, katrie 
norite girdėti ir pamatyti, ką' 
“Naujienos” duos savo jubilie
jiniame koncerte VVicker 
svetainėje, 2040 W. North

pė iškelti rankas. Iškratęs ki-

Kaip policija nužiūri, tie 3 
vyrai į valandą laiko pavogė au
tomobilių ir padarė 4 hold-upus.

Rep.

Trys laikomi šaltojoj

Park

Bridgeportas
3228 
kom- 
busu

Jurgis Andriulaitis, gyv. 
So. Halsted st., dirbo busų 
panijai. Parvažiavo savo 
į garažą ir išlipo. Jo draugas
tuo laiku parvažiavo su kitu bu- 
su. Pastarasis varė busą atgal. 
Andriulaitis norėjo pasitraukti, 
bet paslydo ir suklupo. Tuo lai
ku busas užvažiavo ant jo ir 
sutriušk’no. Nelaimė atsitiko 8 
vai. vakare pereitą antradienį.

Phone Virginia 2 O 5 4

JOSEPH VILIMAS
N a m u Stoty m o
KONTRAKTORIUS

558 S? Wr.»htenė’ v» A m C!•»< 'I!

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

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, princlpalas

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. ĄŠ prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katų. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 VV. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 8 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

ktu pasirinki mas, kaip tai: karolių.' 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretėms, pyp
kių, branzalietų ir kitų Įvairenybių iŠ 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 

j knygų ir gintarų atsilankyti j musų 
i krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

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

Paskolos suteikiama 
i vieną dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gražus seklyčios setus $67.00. Riešuto 

valgomojo kambario setas $57. Rie
šuto miegruimio setas 3 kavalkų 
$79. Bargenai šimtuose kavalkų. At
sinešk ši apgarsinimų su savim, bus 
vertas jums $5.00.

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 Lake Street 

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

PARSIDUODA grosęrnč. Geras 
biznis, parduosiu pigiai. Priežastis 
— persunkti vienam apsidirbti. 4434 
So. Fairfield avė.

PIGIAI parduosiu murini 5 kam
barių modemiška bungalow, fumasu 
apšildomas, gatvė ištaisyta, $5,800; 
lengvais išmokėjimais. Pamatyk na
mų 3519 W. 38th PI. Tel. Belmont 
2738.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Tel. Victorv 9634

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzię/Avė.
Tel. Lafayette 6708-6716

PARSIDUODA rakandai visai pi
giai, 3 pieces parlor setas, karpetas, 
dišės ir gesinis pečius, 2862 W. 38 
Street.

NORWOOD PARK
Didelis bargenas, viskas įrengta 

ir išmokėta. 6 kamb. bungalovv šiltu 
vandeniu apšildoma, garažas; $9250. 

.....-.........Taipgi 5 kambarių mūrinis $9300; 
Randasi 5 kamb. bungalow, lotas 50x165 pė- 

arti lietuvių mo- dos, kaina $7300; 2 flatai, 2 karų 
' —• garažas $9500. Visi yra 2 ir 3 blo- 

. - kus nuo stoties. H. J. THORSEN, 
PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 6015 Ninu Ave- Newcastle 0571.

grosernė. Biznis geras. Renda pigi 
ir ilgas lysas. Geras pasiūlymas ne
bus atmestus. 6530 So. Robey St. 

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

PARSIDUODA grosernė, saldai
nių, cigarų ir taip visokių smulkių 
dalykti. Parduosiu pigiai. p<.«a.>D;1 
Brighton Parke, i 
kyklos. 4458 S. Fdirfield avė.

------- O--------
10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

------- O------
Trys asmenys, anot kalbų,, 

buvusieji Šaltis leitenantai, yra 
laikomi kalėjime. Vienas jų tai 
Eddie Piech, kitas — William 
Niemoth, o trečias - Joe Swi-: ^“^“Tabudavok nauju, .u 
talski. Svvitalski kaltinamas ne-' nedideliais kaštais. 2 metai* išmokė- 
šioj imu ginklo. Kiti areštuotųjų i Jimu,REx CONSTRUCTION CO. 
nužiūrimi kitokiuose nusikalti- 1608 W. 35th St.,
muose. . . Į lafayette 71W

Mes paskolinsime jums pinigų 
. $100 iki $2,000 
ant mažų mėnesinių išmokėjimų.

PETRZILEK BROTHERS 
1647 Wcst 47th Street

PARSIDUODA restauracijos fix- 
tures ir visi kiti reikalingi įrankiai 
prie restauranto. Arba mes sutin
kam parenduoti savo vietų ir visus 
fixtures varimui biznio. George Pu
poms, 6600 So. Lowe Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Tikisi geresnių laikų
Charles J. Boyd, superinten

dentas Illinois Free Employ- 
ment Bureau, praneša, kad dau
giau darbų atsiranda darbinin
kams. Anot jo, toks gerėjimas 
darbų žiemos laiku, matyt, liu
dija aibelną pramones gaivėji- 
ma.

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai 

' Nuramins
Neteiskite rūgščiam skilviui, 

gasams, nevirškinimui jus kan
kinti. Ir nevertokite šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra 
verta tai daryti, kuomet milio- 
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą Phillips 
Milk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra alkali geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kiekį rūgščių perviršio 
— ir atlieka tai tuojaus. Jis 
galbūt pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryti sekamą kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi
lios.

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš- 

I kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų — ir net 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pataria daktarai; kurį vartoja 
ligoninės. Per penkias dešimt 
metų jis vyriau ja.

Kad sužinoti daugelį svarbių 
vartojimų Phillips Milk of Mag
nesia, reikia visuomet namuose 
laikyti jo bonką. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrojo. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m. »

CLASSIFIED ADS.
Educatronal

Mokyklon

MOKINKIS BARBERYSTfiS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBĖK COLLEGE. 678 W. Madisoa

"tn——     — 1 M'p IMI K.' — ■ ■ I

IMPERFECT IN

PRIDĖK vieną ekstrų kambarį 
Uždaryk atdarus

----- o-----
GENERALIS KONTKAKTORIUS IR

REAL ESTATE
Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio 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 farmų. 
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,

ŠUTAI SOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartmentinių budinkų 
katilus, fornisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose. Visi orderiai atlieka
mi kuogreičiausia. šauk

H. GADEKE, Kedzie 1393.

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Visas darbas garantuotas. Mes einam 
visur Chicagoj ir priemiesčiuose.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

Bridgeport Painting 
and Hardware Co. 

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

v GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Visokius pata
rimus apie statymą ir taisymą nh- 
mų suteikiu dykai. Duodu morgi
čius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė, Tel. Ho- 
llyct. 0506.

Financial
Finansai-Paskoloa

LIETUVIU HADIO DIRBTUVE 
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 

i radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 

Į Electrical and Radio Engineering 
arba $300, imame legali nuoMmti. Chiėlgo?“ii'f. ' HemlMk" Ou’-'.*1 
Minimio (Foiiaitn i 1*2 volondn ’ ” *

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200. Laboratories, Ine., 6819 S.°Western

Pinigus gausite į 12 valandų.
Inaustrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

------- O-------
MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 

Eighteen Bond & Mortgage Co.
1618 West 18th Street
I. F. Dankovvski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

Radios

TURIU parduoti tuojaus L pavi
dalo 4 flatų—4-4 kambarių, verta 
daug daugiau. Modemiškas namas 
ant Marquette Bulvaro, 1 x/z bloko 

ri vakarus nuo Western Avė. Visi 
PARDAVIMUI ųgiai restoranas į išrenduoti — garu apšildomi, arti 

ir soft drinks parloris. Priežastis lietuvių bažnyčios ir mokyklos, ofi- 
pardavimo — turiu du bizniu, todėl Sų, krautuvių ir t.t. Lotas 35x125. 
priverstas greitai parduoti. 2513 S.1 Sauk tuojaus Mr. Sorenson. EN- 
Hnlsted St. EVOLD REALTY CO., 3211 West

■ i i 63 r d Street.

EXPERTA1 Radio aptarnautojai.
' Radios taikom visų iŠdirbisčių, agen
tūra dėl Crossley ir Hovvard Rndios. ■ 
Lengvi išmokėjimai. Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmore 3873.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

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

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Westem Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

------- O-------
MODERNIŠKA 5-kių kambarių; 

$50—$52.50; 4448 So. Homan. M r. 
Yahraus. Saulės 
tos maudynės, 
gražiausi pečiai.

Arti Archer ir 
Lake

kambarys, įmury- 
lašų maudynės ir

Kedzie avės. Phone
RADIO aptarnavimas $2; pataisy

mas garantuojamas.
Northwest Town Radio 
3812’Zs W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2*4 nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24I 
valandas. Be jokio komiŠo.

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

Tel. Armitage 1199

MES mokame $1 už jūsų seną A.C. 
tube į mainus ant naujo A.C. tubo. 

i Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St. 
kamb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Webstei 
7339.

44 AKERIŲ arti Elgin, prie 
bulvaro, gera žemė, viki budin-1 
kai, sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi
giai, tik $5,000 įmokėti.

5418.
HELBERG BROS.
192 N. Clark St.

Dearborn 4020
----- o-----

Furnished Rooms
TURIU paranduot vieną kambarį I 

dėl vaikino, (<803 S. Rockwell St. 2nd 
i floor.

For Rent
FLATAS rendon. 4 šviesus garų 

šildomi kambariai, elektra, gazas, pa
togioj vietoj, 2640 W. 69 St.

------- ,--------------------8---------------------FABRIKO APTARNAVIMAS i
Už $1.50 mes Sutaisysime jūsų 

Radio jūsų namuose, kada tik nore-1 
site per fabriko inžinierius, su fab
riko garantija.

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Park 8296

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, 

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai iri 

įtaisyta taip ir kitos farmos.

EXTRA MAINAI
III

RENDAI 3 flatai po 6 kambarius 
$30 j menesi, taipgi 4 kambarių fla- 

' tai po $20, pečiais apšildomi, elek- 
' tra, maudynės ir toiletai. — 
nai renda iki balandžio 1-mai.

. 1626 W. 14th St.,
Kreipkitės

1011 N. Ashland Avė. 
Tel. Humboldt 4441

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio už 
$89 pridedant A.C. Tubaa ir kalbetuvą 
demonstravimas dovanai. Už pinigus j 

Dova- arba ant išmokėjimo. Duodama gerai 
kaina ant įus seno seto. Phantom Radio Y . . ....
Mfg. Co. 6440 Cottage Grove Ave. j Jiaurimame Wisconsine. 
Tel. Midway 6312. !na S?0?’ \ nuo miesto.

____________ ra vieta žuvauti, medžioti, gaudyti 
j žvėris, nedirbama žemė. Turiu par- 

RADTOS, STALAI IR CONSOLES duoti tuojaus. Didelis bargenas. 
PILNAI — $25 ir augščiau i 2627 N. Washtenaw Ave.

Ateikite dėl nemokamos demone- Armitage 1349
tracijos ant naujo Allėlec D. C.' 
Hovvard, Zenith ir Brunsvvick. Atsi
nešk šį apgarsinimą, jis vertas jums 
$5.00. Lengvi išmokėjimai, 

10 E. Oak St., 
Sup. 8741

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dyka4 konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų Juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

Automobiles

to
ry

SPECIALIS BARGENAS 
'28 Studebaker Dict. sėd. geram 

stovy ...................................... $595
’28 Pontiac Landau sėd., mažai 

vartotas ................................  $595
’27 Chandler sėd., big six, geram 

padėjime .............................. $595
’28 Essex sėd. kaip naujas ..........  $595
’26 Buick sėd. 2 durų mast ........  $450
’27 Hudson brougham, geram

stovy .......................................... $495
’27 Dodge sėd, velourų išmuštas $325 
’26 Chandler special 6 ............... $295
’26 Jevvett Coach su naujais ta- 

jerais, bargenas ................... $250
’24 Hudson Coach bėga gerai, 

bargenas ...........................   $95
50 kitu karų pasirinkimui.

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 So. Halsted St. Triangle 9330

$100 ĮMOKĖTI 
Nupirks 80 akru farmą ir miško.

Kai-
Ge-

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

DIDELIS BARGENAS

kambarių, presuotų plytų re
zidencija, puikiai ištaisytas vidus, 
tile maudynės kambarys; 4 karų 
garažas, side drive, lotas 37 ir pu
sės pėdų pločio, daug didelių me
džių — žodžiu, rezidencija gera ir 
patogi iš visų pusių. Verta apie 
$12,000, parsiduoda už pirmus mor
gičius ir kaštus — $7,500; įmokėti 
reikia $1500 ar daugiau, šis namas 
turi būt parduotas greitai ir kas 
nori uždirbti, tam yra geriausia 
proga. Randasi prie Garfield Blvd. 
ir - - .........................

12

Halsted. Pamatykit tuo jaus!
EDW. BAKS, 

4392 Archer Avė. 
Tel. Virginia 0055.

IŠSIMAINO puikus bizniavas kam
pinis muro namas, namo parankumai 
vėliausios mados, parduosiu pigiai, 
arba mainysiu ant didelio apartment 
namo, bungalow, bizniavų lotų, fumi
ture storo, hardvvare štoro, arba kas 
ką turit.

IŠSIMAINO kampinis bungalow, 
furniso šiluma, parduosiu už $8,500 
arba mainysiu ant seno namo senoj 
apielinkėj, arba ant lotų, nepaisant 
vietos, arba priimsiu bučernę kaipo 
pirmą įmokėjimų.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas biz
niavas namas, antras private namas, 
namų kaina už abudu $11,500, mainy
siu ant farmos ne toliaus nuo Chi- 
cagos kaip 50 ar 70 myliu,

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na
mas, 4 ir 5 kambariai su garažų, 
namo kaina nužeminta, priimsiu lo- 

1 tus, bučerne, restaurantą, automobi
lių kaipo pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO 2jų flatų muro namas 
Brighton Parke, mainysiu ant biznia
vo namo su bizniu, nepaisant apielin- 
kės.

IŠSIMAINO 4rių flatų naujas mu
ro namas su 4 karų garažu, Chicago 
Lavvn, namo kaina labai nužeminta, 
mainysiu ant nedidelio bizniavo na
mo su bizniu, arba 2jų flatų ar bun- 
galovv.

IŠSIMAINO puikus lotas Aurora, 
III., 55x155, mainysiu ant automobi
lio.

PROGA farmeriams, įsigyti pui
kią farmą, 40 akerių Wisconsino val
stijoj, priimsiu nedidelį namą arba 
lotus kaipo pirmą įmokėjimą.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės

1721 Union avė. Reikalingas duon
kepis prie lietuviškos duonos ir ki
tokios, saldžių keksų ir bisketų. 
Pirmarankis ir ant t arankis. Turi būt 
patyręs.

MUMS yra reikalingas geras Real 
Estate pardavėjas. Mes duosime 
riausią propoziciją. Atsišaukit 
dieną prieš piet tarpe 10—12 
Klausk manadžeriaus.

JANOVSKY & CO., 
’ 1824 W. 47th St.

ge
bi le 
vai.

REIKALINGAS jaunas barberis. 
Darbas ant visados. Gera proga ir 
nusipirkti. 805 W. 18 St.

Help Wanted—Mąlq-
Darbininkų Reikia

Female

PAIESKAU ženotoa poros, fcti 
moteris nedirba, kad prižiūrėtų na 
mus ir 10 metu mergaite. Atsišau 
kitę: 6525 So. Whipple at. Tęl. Re 
puhlic 5497.

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 1086

Business Chances

* SU $500.00
Galite nupirkti naują — dar bai

giamą bungalow, viskas modemiš
kai įtaisyta, karštu vandeniu šildo
ma, platus lotas. Kaina $8,500, — 
lengviausios išmokėjimo sąlygos. 
Randasi Brighton Park. Kam reika
linga tokio «5 kambarių bungalow, 
kreipkitės tuojaus. Ed. Baks ir Rev. 
Bartz, 4892 Archer avė. Tel. Virgi
nia 0055.

pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

GROSERNĖ, bučernė, fruktų ir 
daržovių krautuvė, parsiduoda grei
tai, augančioj apielinkėj, piet-vaka- 
rių daly miesto. Turi būt parduota 
tuojaus iš priežasties ligos šeimy
noje. Uždėta 10 metų atgal. Par
duosiu su namu ar be namo. Daro
me $10,000 biznio į mėnesį. Namas 
$75,000, o biznis $15,000. Galėčiau 

,imti ką nors į mainus ir pinigais.
Atsišaukit pet laiškus tiktai, 
manot daryt biznį.

J. DARGIS, 
7643 So. Honore St.

Chicago, III

jeigu

PARDAVIMUI bučernė ir groser 
i” biznis — renda pigi 
arini pagyvenimui, 2901 

Avė.

TIK UŽ PUSĖ KAINOS  
Bizniavi lotai ant Archer avė. 

prie Kedzie, 100 pėdų pločio arba 
4 lotai parsiduoda po $250 pėda — —---------------------- -----------------------
verta $500. šalip stovi Buick Sales ■oTTTZTmTi T^TmkTTTrnT a ttn 
Room už $760,000. Si proga tik BUKITE BIZNIERIAIS 
trumpam laikui. Kas nori uždirbti 
pinigų, kreipkitės tuojaus. Ed. Baks- 
Rev. Bartz, 4392 Archer avė. Tel. 
Virginia 0055. \

BUNGALOVV naujas mūrinis, karš-
tu vandeniu šildomas, 5 ruimai, lo- j 
tas 33Y125, randasi Southsidėj. Iš- .................... *
mainysiu ar parduosiu savo eųuity 
$1500. Pašaukit Lafayette 7193.

$6500.00 CASH gali nupirkti 2 
metų senumo 6 flatų kampinį na
mų. Rendos neša $4600.00, 7543 S. 
Honorc St. Tel. Triangle 5973.

Aš parduodu namų gražioj vietoj, 
arti Marquette Parko, ši vieta 
yra tinkama dėl hardvvare Storo, tai 
yra vienas uš geriausių biznių, jei 
nenusimanote apie tą biznį aš pagel- 

k šičia yra tinkamas 
namas ir vieta kur iš pat pradžių ga
lima daryti didelį biznį. Priimsiu 
nedidelį mainų. Matykite savininkų,

John Pakel (Pakalnį)
2547 W. 71st St.
Hemlock 0367




