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Šiandie Lietuvos Nepriklausomybės Šventė
Vienuoliktos Metinės Lietuvos

Nepriklausomybės Šventė
Masinis mitingas Chicagos Lietuvių 

Auditorijoje šį vakarą
[Smulkesnių žinių apie mitingą žiur. kitam puslapy L

Lygiai prieš vienuoliką metų, kaip šiandie, buvo 
priimtas sekantis

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO
AKTAS:

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. 
vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų 
valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo 
teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsė
jo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepri. 
klausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskiriant 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos 
valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybė
mis privalo galutinai nustatyti kiek galima greičiau su
šauktas Steigiamasis Seimas, demokratiniu budu visų 
jos gyventojų išrinktas.

(Po šiuo pareiškimu pasirašė visi 2.0 Tarybos narių.)

valandų savaitėje.
tai yra humbugas.

ą lygas orga-
Komunistai pabaigė 
savąjį dreSmeikerią nizuoli (Iresmeikei'iai jau buvo 

tdrpik‘1 Npw Vario laimėję anksčiau nei koniunis- 
n II vili u, llvvv 1 UI Ilv tai sumanė savo “visuotinio

-----------  streiko” humbugą.
Pamatę, kad nebegalės ilgiau x

prigaudinėti visuomenę, pasi- sadinamoji
skubino daryti “taiką” I teetive Assceiation.

_  komunistai padarė
NEW YORKAS, vas. 15. [F j.:

Skobi n ės komunistų Needle • 
'l'rades unijos paskelbtas vadi
namas “visuotinis” dresmeike- ‘ 
rių streikas New Yorke pasibai
gė greičiau, neką r kas tikėjos.

Drtss Pro
su kuria 

savo vadi- 
šeimyniška 
komunistu‘ | asociacija, su kuria 

vadai yra arti susigiminiavę, 
'l'os asociacijos pirmininkas, 
Mr. Press, yra komunistines 
Needle Prade unijos preziden- 

, ,. .. , ¥ to Louiso Hvmans svainius, oėr kelias dienas losę savo ... , . . ,„ l J r. j asociacijos sekretorius yra bu- 
vusis komunistų vado, Fosterio, 
vanidamos Trade Union Edu- 
cational lygos sekretorius.

Trečia, pačių komunistų skait- 
dresmeikeriai menimis, sutartis buvus pada- 

nors | ryta su 325 šapomis. Tai, ne- 
bendro. Jie pamatė, kad savo abejotinai, yra begalo perdėta, 
blofą turi juo greičiau baigti, Bet jei dagi ir taip butų, tai 
jei nenori susilaukti katastro- kokios reikšmės turi tas komu- 
f(xs. I nistų “susitaikymas” .su sau-

Ir pabaigė “susitaikymu.” jale šapų, kuomet, pasak pačių 
Bet jaji pats “streiko” baigi- komunistų, dresių siuvimo pra- 

mas ir vadinamas “susitaiky- monėje New Yorke yra daugiau 
mas” yra jiems katastrofingas. kaip 2,000 šapų?

Komunistai bando per spau- Ketvirta, ant rytojaus po sū
dą padaryti įspūdžio, busią strei- sitaikymo komunistų leiborga- 
ką jie laimėję, — laimėję visus nas Daily Worker kylėjo apie jį 
reikalavimus darbininkams, ausis suglaudęs... Tai geriausiai 
kaip antai: kad jie nebūtų at- parodo, kaip komunistų vadai 
leidžiami iš darbo ir kad butų jaučiasi po tokio “streiko lai

mėjimo.”
“Dar vienas toks ‘laimėji

mas,’ ir mes — žuvę,” — galė- 
tų, kaip Pyrrus, pasidžiaugti 

' komunistai.

“visuotinio streiko'' komediją, 
dagi patys komunistų avantiū
ristai pagaliau pamatė, kad il
giau jie negalės prigaudinėti 
visuomenę “dresmeikerių strei
ku,” su kuriuo 
iš viso atsisakė turėti ką

Chicagai ir apielinkei federa- Burmistras, pol i C i j O S 
linis oro biuras šiai dienai pra- viršininkas -_  bllt-
našauja: | . legerfai

Nenusistojęs oras-; kartais ga
li būt sniego; nedidelė tempera
tūros atliktina; vidutiniai 
stipresni pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 16° ir 33° F.

šiandie saulė teka 6:46, lei
džiasi 5:23. Mlhnire leidžiasi 
12:07 ryto.

EAIST ST. LOUIS, Ilk, vas. 
*’r 15. — Herrin“^ miestelio bur

mistras Mashall MoCormack, 
jo brolis Elmer, policininkas, ir 
policijos viršininkas J o h n 
Stamm tapo distrikto teismo 
pasmerkti dėl sąmokslo su but- 
legeriais.

MliMi h inlriM ■ ■

Sovietai patvirtino 
penkių valstybių tai- r 

kos protokolą
MASKVA, vas. 15 Komu

nistų partijos ccntralinio vyk
domojo komiteto prezidiumas 
šiandie ratifikavo Litvinovo 
prctckolą, kuriuo tuojau įgy-i 
vendinamas Kelloggo-Briando 
amžinos taikės paktas tarp So
vietų Rusijos, Lenkijos, Latvi-1 
jos, Estijos ir iRumanijos.

Lenkai areštavo vo 
kiečių mažumų sei 

mo atstovų
VARŠUVA, vas. 15. — Ijen- 

kų vyriausybė areštavo Silezi
jos- seimo vokiečių mažumų at
stovą Ulitzą, kaltinamą dėl 
priešvalstybįnių darbų.

Be kita, lenkai kaltina atsto
vą Ulitzą dėl padėjimo karei
viams pabėgti iš lenkų kariuo
menes.

Darbo Federacija 
nori referendumo 
'sausos’ klausimu
LANSING, Mich., vas. 15.

Michigano* Darbe) Federacija, 
kuri čia dabar laiko savo kon
venciją, priėmė rezoliuciją pra
šyti, kad valstijos legislatura 
darytų žingsnių, idant ateinan
čiais valstijos rinkimais prohi- 
•bicijos klausimas butų pastaty
tas visuotiniam balsavimui.

Rezoliucijoj sakoma, kad pro- 
hibicijos įstatymas ne 
sustabdė gėrimo, bet 
žmones girtuokliais.

tik ne-

uždą-Meksikos valdžia 
re vienuolių mokyklą
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

15. Vidaus reikalų departa
mento įsakymu, Meksikos Mies
te tapo uždaryta vienuolių Je- 
anne Chezard mokykla, o de
šimt seserų vienuolių, kurios 
mokyklos namuose buvo įsitai
siusios savo vienuolyną, tapo pa
šalintos. 'Meksikos konstituci
ja vienuolynai yra užginti.

Lenkai, Latviai pasira
šė prekybos sutartį

VARŠUVA, vas. 15. — Rygoj 
vakar buvo pasirašyta preky
bos sutartis tarp Lenkijos ir 
Latvijos. 1

Silezijos seimas paleistas
VARŠUVA, vas. 15. — Len

kijos prezidento dekretu lenkų 
Silezijos siemas tapo peleistas.

Sako, šalčiai Europoj.
— Mąine ^O0 below

FORT FAIRFIELD, Me., vas. 
15. - Šiandie čia buvo šalčiau
sia šią žiemą dieną. Termomet
ras rodė 40° žemiau zero.

Indų valdovai nenori 
laisvės Indijai

NEW DBLHI, Indija, vas. 15. 
Keturios dešimtys Indijos kara
lių karaliukų, suvažiavę į Ne\v 
Delbi, priėmė rezoliuciją, ku
ria pareiškia ištikimumą Angli-1 
jos karūnai ir pasmerkia viso
kį judėjimą už visišką Indijos 
nepri klausom ybę.

Lietuvos Nepriklausomybes Tėvas

Dr. JONAS BASANAVIČIUS 
Mirė Vilniuje 1927 m. Vaąario 16 d.

Trockis gabenamas 
j Mažąją Aziją?

Anglijos darbiečiai '
ir vėl laimėjo i

Milžiniška balsų dauguma 
Darbo partijos kandidatas 
rinktas i parlamentą

vėl
iš-

Europos nuvartytų 
nuo sostų valdovų 
“šventoji sąjunga”

LONDONAS, vas. 15. — Pa- 
! pildomuose rinkimuose Wans- 
beeko apskrity Anglijos Darbo 
partija vėl laimėjo milžinišką 
pergalę. Darbiečių kandidatas 
buvo išrinktas 10,786 balsų dau- 

Iguma, o tai yra truputį ma
žiau, nekad tame apskrity bu
vo paduota balsų už visus 
kandidatus.

Vietą parlamente, kurion da
bar buvo išrinktas Darbo par
tijos kandidatas, ir prieš tni 
laikė užėmęs darbietis, dėl ku
rio mirties dabar įvyko papil

domieji rinkimai, bet anas pra
eitais rinkimais tame apskrity 
buvo gavęs dar tik 2,284 bal
sus.

Organizaciją kuria “caras” Ki
rilas prarastiems sostams at
gauti Rusijoj, Vokietijoj ir 
Vengrijoj

BERLYNAS, vas. 15. — Ki- 
ril Vladimirovič Romanov, pre
tendentas į buvusių Rusijos ca
rų sostą, imasi darbo organi
zuoti Europos n u varly tų nuo 
sostų monarchų “šventąja są
jungą.”

Taip praneša iš Miuncheno, 
kur rusų monarchistai ką tik 
laikė slaptą konferenciją, ku
nigaikščiui Volkonskiui, didku- 
nigaikščio Kirilo atstovui, pir
mininkaujant.

"Savo kalboj40 čigonų prigėrė 
Upės ledui ĮluŽUS Meksikos prezide n t a s 

ZAGREBAS, Jugoslavija, vas.' demonstraciją
15. — Sunkiam čigonų kareiva- I 
nui kėliau ties ledu per Dravos 
upę, netoli nuo Toloveco, ledas 

rą Mudanijos linkui, Mažojoj įlūžo ir keturiasdešimt čigonų 
Azijoj, tai manoma, kad tuo prigėrė, 
laivu be nebus išgabentas ir 
Trockis. Einant Turkijos įsta-

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, vas. 15. 4- Kadangi šian
die vienas rupų garlaivis iš
plaukė iš čia per Marmoro ju-

tuŽ’.aiZ»S SiotL Austrų soc i a.l i s t ų ne«
* ■ J frA/Yl M F1F IZ4?

Kalinys sovietų konsulate
KONSTA NTI NOPf) IJ S, Tur

kija, vas. 15. — Nežiūrint griež
to sovietų neiginio, kad Leono 
Trockio nesą Konstantinopoly, 
gauta tikrų žinių, kad jis čia 
yra ir kad yra laikomas sovie
tų konsulate kaip tikras kali
nys. 7

Tuo tarpu Angoroj eina pri
siruošimai Trockini priimti. Va
kar sovietų ambasadorius turė
jo ilgą konferenciją su turkų 
užsienio reikalų m mis teriu 
Tevfiku Rušdi.

Anglijos bedarbių bū
riai žygiuoja į Londoną

LONDONAS, vas. 15. — Iš 
įvairių Anglijos ir Škotijos pra
monės centrų į Londoną atžy
giuoja šeši kontingentai bedar
bių, kurie vasario 24 dieną 
nuoja padaryti Londone 
monst raciją.

žygiuojantiems būriams 
keliui visur buvo teikiama 
sios pašalpos.

de-

da- 
gau-

6 metai kalėjimo 
pavogimą $53,488

ATLANTA, Ga./vas. 15.

UŽ

ginklinė suimta

MEKSIKOS LMIESTAS, vas. 
15. - Ateinantį sekmadienį bu
vo planuojamos Meksikos Mies
te didelės demonstracijos pro
testui dėl pasikėsinimo prieš 
prezidento Emilio Portes Gil’io 
gyvastį, beiį prezidentas tam 

, ir d^uionstracijų ne
beįvyko.

kn. Volkonskis 
dėl rietenų pa
parti joj Mask-čioj komunistų

sovietų valdžios eko- 
kčblumų ir dėl karo 

Rusijai, kylančio iš 
Raman i jos sąjungos,

VIENA, Austrija, vas. 15.—- 
Policija puolė darbininkų res- 
publikininkų unijos ir socialis
tų rsepUblikos apsaugos organi
zacijos centrus ir suėmė jų gin
klines, kuriose rado 30,000 pa
tronų, 300 šautuvų ir kulko
svaidžių ir armijos telefonų.

Maištininkai išvijo Ki 
nų nacionalistų kariuo 

menę

Prašo užtarti a 
kiojamus katalikus” 

Meksikoje
BUDAPEŠTAS, Vengrija,

15. Tam tikras senato
| rių komitetas kreipėsi j užsier 
nio reikalų ministeriją, prašy
damas; kad Vengrija diplomati
niais keliais i
prieš “persekiojimą katalikų” 
Mekiskoje.

Buvęs Community Bank of La- 
kewood kasierius P. W. Han
cock, prisipažino pavogęs $53,- 
488 banko pinigų ir tapo nuteis
tas 6 metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo. z

Sprogimas Bostone
BONSTON, Mass., vas. 15.— 

Vidųrmiesti šiandie įvyko dujų 
požeminiuose kanaluose spro
gimas, kurio 40 žmonių buvo 
sužeisti.

Nori Palestinos Britams
Anglijoj kilo judėjimas pa

daryti Palestiną Britų imperi
jos dalimi, kaip septinta jos do
minija-

ČĘFU, Kinai, vas. 15. — In
korporuoti į tautinę armiją bu
vusieji šiauriečių kareiviai Lun- 

jkove, Šantungo provincijoj, pa
kėlė. maištą ir išvijo lojalius 
tautinei valdžiai kareivius- lau- 

perse- kan iš Lunkovo. Laukiama su
sikirtimo tarp maištininkų ir 

| lojalios kariuomenės netoli nuo 
i Fušanhsieno, 
(vakarus nuo 

na | , Tuo tarpu susisiekimas 
Huanhsieno ir Tenčavo 
rauktas.

šešias mylias į 
čefu.

ir Tenčavo

užprotestuotų Titulai Kanadoje.
laidoti amžinai

taip

voje, dėl 
neminiu 
pavojaus 
Lenkijos
dabartinis momentas esąs pats 
gerasis energingai monarchi- 
stinio judėjimo propagandos 
kampanijai pradėti.

Km Volkonskis perskaitė ne
seniai mirusio didkunigaikščio 
Nikclai Nikolajevičo testamen
tą, kuriuo nabašninkas palieka 
Kirilui 1 milioną frankų ir pa
veda jam visus savo politinius 
sekėjus. Pagaliau buvo nutar
ta balandžio mėnesį laikyti Bu
dapešte visuotinį emigrantų 
kongresą, o Romanovų ir Wit- 
telsbachų sąjungos organizavi
mo planui realizuoti, pakivesti 
buvusį Bavarijos kronprincą 
Ruprechtą, kad jis per ateinan
čias Velykas pasimatytų su 
didkn. Kirilu Biarice.

Tos sąjungos tikslas bus at- 
steigti monarchijas Vokietijoje, 
Rusijoje ir, Vengrijoje.

Tarp žymiausių rusų monar-
nu" chistų vadų konferencijoje da

lyvavo: Markov, rusų monar- 
chistų tarybos Vokietijoje pir
mininkas; Engeny Jesimovsky, 
asmeninis Nikolai Nikolajevačo 
adjutantas; gen. Lukomsky; 
gen. Davidov; gen. černoboro- 
dov; kunigaikštis Širnsky-Šika- 
tov ir kunigaikštis Sviatopolk- 
Mirsky.

BANKO TARNAUTOJAS
VOGĘS $36,628

pa-

OTTAWA, Kanada, vas. 15. 
Kanados parlamentas šian- 

PA- die 114 balsų prieš 60 galuti
nai palaidojo titulus.

EAST ST. LOU'IS, 111., vas. 
15. Suėmė vietos Union Trust 
Co. banko telerį Wm. Brjnkma- 
ną, kaltinamą dėl pavogimo 
$36,628 banko pinigų.

$700 DEIMANTAS TAUKUOSE

HUNTINGTON, W. Va., vas. 
15. Vietos gyventoja, Mrs. 
E. Young, šuliukėj taukų, kurią 
ji buvo pirkus, rado deimantą, 
vertą $700.

Mirė anglų archiologas
■ I -

Londone mirė žymus anglų 
archeolos Thoinaš Blakesley, 
81 m. amžiaus.

Suėmė pabėgusius kadetus
Indianapoly, Ind., suėmė ke

turis jaunus Culvert Military 
Academy kadetus, pabėgusius 
iš Akademijos. Jie pasisakė no
rėję. iškeliauti i /Santo Domin
go.

_________________ ■ ■ ■

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

\ Suteikia jums sekamą patarnavimą:
Pasiunčia pinigus Lietuvon telegramų ir 
pašto perlaidomis;
Pasiunčia
Parduoda 
tuvos; 
Parūpina 
jantiems;
Padaro įgaliojimus dėl pervedimo ir ieško
jimo turto Lietuvoje.

pinigus į visas pasaulio dalis; 
laivakortes i Lietuvą ar iš Lie-

ir sutvarko dokumentus kėliau-

naujienos
1739 So. Halsted St. Chicago, UI

■
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SENOVĖS IR DABARTINIAI GYDYTOJAI
NAUJIENOS, Chicago, UI.

■in.,— . .TSlr.Jg - _____
šeštadienis, vasario 16, 1929

Kartais yra įdomu pažvelgti la atsiskirti nuo kūno, jis grieb- 
į žmonijos gyvenimo praeiti, davosi įvairių galvų apkvaiši- 
mesti žvilgsnį gėlėti} tukstan- naneių priemonių. Dažnai tam

davo į juos vinis. Panašiai kan- 
kinamoj • įsikunijusioj daikto 
dvasioj užgimsta baisi vagies 
nėapykanta, ir ji keršydama už
leidžia jį kokia nors sunkia li
ga.

vis tik skaito save gudresniu, 
aukštesniu už kitus, tai, kai ki
ti tikės jo išmintingumu, jis bū
tinai save paskaitys dieviškos 
kilmės, Be. to, pačių žinių tam
sumas padėjo jiems nuolat pa-

koja. Kartais sužeidimas esti 
nevisai mažas, bet nežinai, nei 
kur nei kada esi susižeidęs, čia 
susidomėjimas darbu nustelbė

(Pabaiga pusi. 3-čiam)
 tčių metų atgal. Bet tie laikai 

senai žmonių užmiršti, net pa
sakose maža žinių apie juos te- 
užsilikę. O jie buvę ypatingi. 
Tuomet gimę pranašai, rodęsi 
stebuklai, dvasios slankiojusios 
tarp žmonių. Kiti dar ir dabar 
aukština senovės mokslą. Ma
noma, kad ir indų ir kitų seno
vės tikėjimų knygose surašyta 
svarbios gyvenimo tiesos ir gi
li išmintis.

Tad pažinę senovę, gal suži
notume ką nors nauja ir nepa
prasta.

Ypatingi buvo tų laikų gydy
tojai ir ypatingos pažiūros į li
gas. Dvasios buvo laikomos vi
sų ligų priežastim. Ir tai nepri
valo mus stebinti, nes ir musų 
laikais dar įvairiomis dvasiomis 
tikima. Na, o senovėje ligos bu
vo pats painiausias ir nesupran
tamiausias dalykas.

Dar ir krikščionybės pradžioj 
ir net iki paskutiniųjų laikų 
kai kur buvo užsilikę pažiūrų, 
kad liga tai piktos dvasio*s ap
sėdimas. Senovėje nieks neabe
jojo šios nuomonės teisingumu, 
ir ieškojo nuo piktų dvasių ap
sisaugoti būdų.

Senovėje buvo įvairių tautų 
įvairiais vardais vadinami ži-1 
iriai, kurie mokėję pažinti, ko-i 
kia dvasia sergančiame

laikyti apie save ir savo burtus 
klaidingą nuomonę.

Tik supratimui savo menku
mo reikalinga atydžios ir gud
rios galvos, o įsivaizduoti save 
išminčium bei stebukladariu 
kiekvienas asilas gali.

Kartais žiniai ne tik gelbėda
vo žmones nelaimėje, bet pa
dėdavo ir nelaimės išvengti.

Kai vakarinės Afrikos pirk
liai siųsdavo savo vergus su 
brangiomis prekėmis į turgų, 
tai pirma juos siųsdavo pas ži- 
nį, kuris prie jų akių kaldavo 
į užburtus daiktus vinis, vely
damas jų dvasioms atkeršyti 
tiems, kurie nusikals prieš šei
mininką, neteisingai atsiskaity- 

! darni su juo už parduotus tur- 
I tus.

žiniai būdavo net vedusiųjų 
sugyvenimo saugotojai, nes gra
sindavo dvasių kerštu toms 
žmonoms, kurios nusikals savo 
vyrams. .

Kad žmonės tikėjo tais žinių 
I šposais' mums netenka abejoti, 

pranešdavo bet sunkiau suprasti pačių ži- 
sakytus žo nių Pažiuros i savo amat* Pa’ 

Tie žodžiai buvo laikomi' vidutiniškai žiūrint, atrodytų.

tikslui 
ir todėl 
pasiliko

buvo mė- 
kramtyti 
iki šiam 
įkvėpimo

žinių buvo mėgin

tikslui vartodavo stiprų rūkymą 
arba čiulpimd tabako ar kitų 
jaudinančių ir svaiginančių au
galų lapų. Graikijoj 
giama tam 
laurų lapys 
laikui laurai 
ženklu.

Labiausiai
ma prieš įeinant į “ekstazės’ 
stovį laukinė muzika ir šokiai 
žinys darydavo įvairių judėji
mų, beprotiškai šokdavo ir 
trepsėdavo. O tuomet jau buvo 
manoma, kad su žinių kasžin! u 
kas stebuklinga yra atsitikę.! 
Jeigu apkvaišęs žinys dar ką 
nors murmėdavo, reiškia nusi
leidus ant jo dvasia jo lupomis 
kalba ir aplink stovintieji žmo
nės godžiai gaudydavo tuos žo
džius ir garsus. Kai žinys atsi
peikėdavo, jam 
“ekstazės” metu 
džius. '______
dvasios atsakymu interesuoja
mos ligos klausimu ir žinys jų 
reikšmę išaiškindavo. Jei žinys 
“įkvėpimo” stovy nieko nesaky-1 
davo, reiškia siela atsiskyrė 
nuo kūno nusidangino į tyru
mas ar i požeminį pasaulį rei- • * ' j
kalingo'atsakymo ieškoti.

Kai kurios šiaurinės Azijos 
tautos manydavo, kad apsirgu- 

apsigy- sjo žmogaus siela turi atsiskir- . 
veno ir žinoję, kaip apsėstų pik- tj su kunu, o žinys tam kunui i 
tų dvasių atsikratyti. 1 iš ano pasaulio atneša naują'

žiniams reikėjo išvyti pikto-; sveiką sielą, ir todėl pasveiku- 
sios dvasios iš žmonių ir patai- giam po sunkios ligos buvo 
pinti jos tokioj vietoj, iš kurių įprasta duoti naujas vardas, 
jos negalėtų sugrįžti.

žinys nešiodavosi su savim 
maišelį su akmenukais, kaulais, 
kaukolėmis, nagais, kartais su 
lėlėmis ir kitais panašiais daik
tais. Juose, tų laikų žmonių 
manymu, buvę įsikūnijusios į- 
vairios dvasios.

žinys, atėjęs prie ligonįo, vie
nur iššaukdavęs bent K .
šią iš su savimi turimų aaiHųj savo ^(Svaigintų stę-
kur jam vienam apreikšdavo Ii- 
gos priežastį, kitur pats žinys 
savo siela atsiskirdavo nuo kū
no, kad j 
sielos gyvenimą ir pažintų ko
kia dvasia jį yra apsėdus.

Tuo budu ligas gydydavo su | 
dvasių pagalba, 
nvs prie ligonio atėjęs, pirmiau-! *1^”^ nuruuyu va- j
šia įeidavo į “ekstazės” 1 gLmUkdavo. su įsiikum.iu- 
į “įkvėpimo” stovį, o tuomet iri 
išaiškindavo ligos paslaptis. , ~ . ~~ ' ~

Kai žinys norėdavo įeiti į ... h
“•kvėpimo” stovį arba savo šie-;

Kodėl šiais žinių gydymais 
tikėjo, o kai kur dar ir dabar 
tebetiki? Gal iš tikro jų gydy
mas gelbėdavo?

tu dvasių atsikratyti. iš ano pasaulio atneša naujų

kad žyniai žinodami, kad nei 
apsvaigusiems, nei sąmoningam 
stovy esantiems netenka su dva- 

i siomis pasimatyti, turėtų neti
kėti savo burtais, o juos daryti 
tik savo pasipelnijimui. Bet tuo
met jų atliekamos ceremonijos 
butų tik vaidinimas ir apgaudi
nėjimas. šiandien mums sunku 
rasti taip gabų apgaviką, kurio 

; kaltės dar jam begyvenant 
j anksčiau ajr vėliau neišeitų 
! aikštėn, o remiantis iš anksty- 
besnių daleidimų išeitų, kad ka
da tai buvo nepaprastų gudra^ 
galvių, kurie šimtais .ir tūkstan
čiais metų žmones sąmoningai 

I apgaudinėjo ir nieks jų nesuse
kė. Tiesa, tuo metu žmonės bu
vo tamsesni, lengviau buvo juos 

[ apgauti, bet jei radosi gudruo
lių, kurie sugebėjo gudriai ap-

Atsigavęs žinys spausdavo, 
trindavo ir čiulpdavo skaudamą 
vietą, kad ištrauktų piktąją 
dvasią ir išėjęs pro duris iš-, 
spiaudavo ir liepdavo nusidan-I 
gyti j tyrumas, kad ji neapsčs- j supranta? kad
u 1 ų žmonių. Į galėjo rastis ir tokių gudruolių,

Tuo metu žiniai turėdavo di-i kurie sugebėtų jų apgavimus 
j ’ (|va_ Katelės reikšmės ne vien ligų gy- atidengti, 

dvnin. ,Tk» savo ansvai trinta stn- Tik nat
1 vy galėdavę sužinoti, ar kuriam gamtiška galia, žiniai galėjo tu- 
nors blogam darbe apkaltintas rėti tą platų pasisekimą, nors 
žmogus yra tikrai kaltas, mo-

įsiskverbtų " j ‘ ligonio, kėdavę atidengti nežinomus nu- j

Tik patys tikėdami savo virš-

daugelį savo burtų jie galėjo 
vertinti savotiškai. Bet bendras 
tikėjimas dvasioms tuomet bu
vo pas visus žmones.

Bendras tikėjimas, kad žiniai 
yra kažkoki ypatingi žmonės, 
padėjo jiems susidaryti klaidin
gą apie save nuomonę. Jei ki- 

sioms dvasioms, daiktus ar kai- tas niekinamas ir pajuokiamas

sikaltėlius ir kita. Todėl dažnai 
prie nusikaltimų sprendime tek- 

, davo dalyvauti žiniams. Kai ku- 
ir ži- r*e žiniai, kai pas juos ateidavo 

apvogtasis prašyti nurodyti va- • vi • • 1 • •

Dalis pagijimų nuo žinių bur
tų įvykdavo visai pripuolamai. 
Pripuolamų pagijimų skaičių 
padidino kai kurios savotiškos 
ligos.

Pavyzdžiui, plaučių uždegi
mas tęsiasi savaitę, o vėliau, 
jei tuo metu neprisimes kuri 
nors kita liga, ir neįvyks orga
nizme kurių nors kombinacijų, 
staiga karštjs krinta ii\ ligonis 
pasitaiso. Pradžioj karštis daž
niausiai esti ne taip didelis, ir 
bendrai ligonis laukia keletą 
dienų gal be pagalbos pasitai
sys.

Praeina 5 ar 6 dienos, ligonis 
nusivilia, o čia dažnai sveikatos 
stovis dar labiau pablogėja, ir 
jis kreipiasi į to£į “gydytoją” 
ir po jo ceremonijų, atėjus 7 
dienai, liga staiga silpnėja ir li
gonis sveiksta,, čia žmonės ne
abejodavo, kad gydymas pagel
bėjo,

Yra ir daugiau ligų, kurios 
•panašiu budu padidino pasitikė
jimą stebuklingais gydymais. 

. Jeigu ligonį^ jaučia skaudėji
mą, tai po burtininko ceremo
nijų tie skausmai galėjo suma
žėti ar net išnykti.

Prieš pakviečiant burtininką, 
ligonio visos mintys sukasi tik 
apie save, jo jautrumas pakilęs 
ir visus savo kūno skausmus 
bei visokius, kad ir mažus ne
malonumus, j i^j žymiai padidin
tai pergyveną'r Bet atėjęs ži
nys, savo burtais nukreipia li
gonio dėmesį visai į kitą pusę, 
ir ligonis nustoja skausmų pa- 
jautimo. re

Kad susidom.ėjus kokiu nors 
dalyku galima nejausti skaus
mo, kuone kiekvienas yra turė
jęs progos įsitikinti. Dažnai 
bedirbant ir esant tik savo dar- 
bii susidomėjus po kiek laiko 
pastebi, kad kruvina ranka ar

Viešas Pranešimas

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatiniu ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmones, kurie nori ge
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą 
laiką ir studij u o j a 
tas ligas. Jie žino, 
kad specialistas su
pranta kaip tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

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

UŽSISENĖJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILĮ, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

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

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

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

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedėliomis nuo 10 iki 1. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metu £iame name.

FURNITURE C8.
1401-1409 So. Halsted Street

‘ Phone Ganai 030*0—0301

’ 37 metai toj pačioj vietoj ir 
po ta pačia vadovybe

Cohen Bros. Furniture Company yra at- 
sakominga ir užtikima ištaiga, kuri yra biz
nyje per pastaruosius 37 metus. Mes sutei- 
kėm musų rūpestingą ir patikimą patarna
vimą tūkstančiams žmonių. Mes kviečiame 
ir jus apsilankyti pas mus ir pačiam įsiti
kinti.

Mes parduodame savo rakandus už kai
nas, kokių nebuvo jau nuo daugelio metų. 
Pamatykit musų išdėtus rakandus ir jus 
sutiksite, kad tai yra geriausia proga dėl 
rakandų pirkėjų.

Kiekvienas šmotas rakandų yra didžiau
sios kokybės, gero darbo, gero skonio ir sti
liaus ir padarytas, kad kuoilgiausia laikytų.

Mes turime ant rankų viską, kas reika
linga aprūpinimui namų rakandais.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

DIDELIS KAIKOS 
NUMAZINIM 3

Naujutėles ViKtrolos-Radiolos
Dabar galima nusipirkti šitą nuostabią kombinuotę nauja 
žema kaina — labai-labai numažinta kaina. Šitoj nuosta
bioj Viktroloj-Radioloj turėsi muzikos pasauli kiekvienoj va
landoj. Ateik čia rytoj, ir nusipirk. Mes mielai pademons
truosime ją be jokios prievolės iš jūsų pusės.

mcldiiu kiekvieną (nu laikraščio 
1 skaitytoją, kurio kenčia nuo Sub- 

Acute arba Muskulų Reumatizmo. Strė
nų Skaudėjimo (Lumbagą). Padagros 

(Gout), parašyt man 
laišką, padedant sa
vo vardą ir aiškų 
adresą, o aš prisių
siu dykai Vieno Do
lerio Vertės Oonką 
išbandymui mano 
Rheuniatizmo Gyduo
lių. Aš noriu kiek
vieną kenčianti ju
kinti savo lėšomis 
apie tai. ką gbli pa
daryt Kuhn’s Rheu- 
matie Remedy. Aš 
esu tikras, kad bus

geros pasekmės ir jus patys j tai isiti- 
tikinsite pirma, negu duosite man bent 
vieną centą. Nebandykit atsikratyt Re
umatizmą per kojas ar Vidą su pagelba 
plaslerių ar kitokių dailaų. Nebandykit 
išvilisti jį su Linimentai\, elektra ar 
magnetizmu. Nebandykit Išiyti ji su už
kalbėjimu. Jus privalot Ji vrašalint. Jis 
yra kraujuje ir jus tunte vyti Ji laukan. 

Ir aš tikiu, tą darbą atliks Kuhn’s 
Rheumatic Remedy. Reumatizmas turi 
išeit, jei jus norite pasiliuosuoti nuo 
skausmo ir kentėjimo. Mano gyduolės 
panaikina skaudžius dieglius, muskulų 
gėlimą, gerklės sutinimą ir sąnarių su
stingimą.

Aš noriu parodyt 
Jums, jei tik jus man pavelysite. Aš 
galiu daug prirodyt j vieną savaite, jei 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti 
jums dykai vieno dolerio vertės buteliu
ką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas 
gyduoles jus vartojot. Jeigu jus nevarto
jo! mano gyduolių, jus nežinot ką jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų pasiū
lymą žemiau ir reikalaukite 
Vieno Dole- ’ 
s?”

$1.00" Bonka už'25c.
Išbandykite jus Kuhn’s Sub-Acute ar

ba muskulų Rheuinatic Remedy, l<ad ži
notumėt ir jus, kaip sužinojo tūkstan
čiai kitų, jog Reumatizmas gali būt 
prašalintas, ir mes nenorim uždirbt ant 
išbandymo. Išbandykit—tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas 
gelbsti jums, tuomet užsisakykite dau
giau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymus negelbės, 
tai ant to Ir užsibaigs. Mes nesiunčiamo 
mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet 
siunčiame pilnos mieros buteli, kokie 
parsiduoda aptickoso už vieną dolerį. Sis 
butelis sunkus ir mes turimu užmokėti 
Dėdei Šamui už. persiuntimą. Todėl Jus 
privalot prisiųsti ’J5r. persiuntimo ir su» 
pakavimo išlaidoms, o tuojąue aplaikysi. 
te Vieno Dolerio Vertės Buteli dykai. 
Priimant uertikės mokėti nieko.

Kuhn Remedy Co.,
Dept. N L

855 Milwaukeo Avė., ( lucuęo, III.
_____  . — . ■■ i •■■■■■

Šiuomi pranešu savo visiems kostumeriams ir draugams, kad aš, D. Ku
raiti?, palikau vienas biznyje nuo 1 d. sausio, 1929 metų. Per tą, trumpą lai
ką jau padariau permainų garaže, kaip tai: pabudavojau reguliarę “Repair 
Shop”, pabudavojau greasing outfit dėl gryzavimo karų ir gavau mechanR 
ką iš Studebaker kompanijos, dirbusį kompanijoj per 15 metų. Tiesiog ati
darau autorizuotą Service Station dėl Studebaker autų. Nuo šio laiko pas 
mane Studebaker savininkai gaus tinkąniesni patarnavimą ne kaip Stude
baker Ko., nes musų kainos prieinamos ir bus greitesnis patarnavimas. 
Taipgi sutvarkiau geniau ir išlaukinę sistemą: turiu porą nuolatinių sales- 
rrtanų ir pats galiu ištrukti iš ofiso ant bile pašaukimo, nes ofise turiu pa- 
gelbininkę. Tiesiog turiu organizaciją, kuria pilnai galiu suteikti patarnavi
mą kaip “service”, taip ir mainyme arba pirkime naujų autų. Užkviečiame 
atsilankyti pas mus ir pamatyti naujų modelių. '

Milda Aido Sales
806-8 W. 31 St. (prie Halsted St.) Telefonas Victory 1696 

1). Kuraitis, savininkas
• • ik .... 1 . . ..

Ortofoninė Kombinuotė

ViKtroIa- 
Radiola 

t

Sensacingas kainos numa
žinimas Viktrolos-Radio- 
los Modeliui 7-11. Tikroji 
ortofoninė Viktrola sudėta 
su gerai žinoma Radiola 18 
Atsarga nedidelė. Patarti

na pasirinkti išanksto.
Buvusioji kaina $250.00

d^ak
Visa, nieko kita pirkti 

Nereikia.
z*------------- -

Elektrola-Radiola 
No. 7-26.

Tik $322.50
1,-------------- -- >

Lengvas išmokėjimas

Ortofoninė Viktrola-Radiola šešiomis tubo’mis 
nustatomas rudios tankumas su perduodamaja 
vienute. Kabinetas apihaigtas riešuto medžių 

ar inahogenu.

su mažu primokčjimu už 
knygų vedimą. J

. Budri.
3417 So. Halsted Street Tel. Boulevard 1705
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Senovės ir dabarti 

niai gydytojai

Prescott, Ariz
Oras pas mus labai gražus, 

šiltas ir sausas—kaip pavasary. 
Tad yra smagus. Kas serga 
džiova, ar dusuliu, bei kas turi 
koki plaučių nesveikumą, patar
ti n važiuoti į Arizoną — galės 
greitai atgauti / sveikatą, nes 
šitokiems ligoniams čia oras yra 
labai sveikas—šiltas ir sausas.

—J. Marcinkus.

Pittsburgh, Pa
Lietuviai jaunieji veikėjai jun
giasi šeimyniniam gyvenimui

Malonu pranešti ir rašyti, joj 
praeitų metų pabaigoj ir šii 
metų pradžioj suėjo šeimyni
niam gyvenimui eilė pasižymė 
jusiu veikėjų. Jų tarpe yra 
Povilas Dargis, teisių studentas 
lankęs Lietuvos Universitetu 
dabar gyvenantis J. V. ir lau 
kas universitetą Pgh’e. P. Dar 
gis yra pasižymėjęs visuomeni 
niuir organizaciniu darbu n< 
tik ^Lietuvoje, bet ir J. V. Ji; 
apsivedė su p-le Gertrūda Pla 
takyte, pittsburgiečiams žinom: 
smuikininke, kuri savo muzika 
liais gabumais yra pasižymėju 
si lietuvių ir svetimtaučių tarpe 
Panelė PlataRytė-Dargienė yrr 
daug pasidarbavusi smuiko la 
vinimui musų jaunimo, teikda 
ma jiems privačias pamokas ii 
linksmindavo lietuvius jų paren 
gimuose. Kiek man teko girdėti 
p. Dargienė ir toliau žada teik 
ti smukio pamokas lietuvių jau
nimui, taip pat nepamirš ii 
musų liet, parengimų. P. Dargi: 
tęsia toliau mokslą. Mes pitts-
savo tarpe pirmo lietuvio advo 
kato Pittsburghe. Laimingo; 
kloties jaunavedžiams.

Praeitų metų pabaigoje apsi
vedė p-lč Lukoševičiutė su p 
Kaspučiu iš Bridgevilie, Penn 
P-lė Luk. pittsburghiečiams la
bai gerai žinoma kaipo talentin
ga solistė-dainininkė, kuri tan 
kiai mus linksmina liet, paren
gimuose. Ją pasekė kitos ta
lentingos dainininkės p.p. Lie- 
piutė ir Lelioniutė. Nuo jų neat
siliko Jonas Kazlauskas, plačiai 
žinomas real estate biznierius: 
jaunavedžių pavardžių nepame
nu, todėl ir nepažymėjau; ma
nau, jog gerbiamieji jaunave
džiai ir skaitytojai atleis man 
už tai. Mes, pittsburghiečiai, 
pasitikime, kad šie gabus ir ta
lentingi jaunuoliai ir apsivedę 
tęs pradėtą visuomeninį darbą. 
To mes iš širdies jiems linki
me.—Tautietis.

FLIT
IŠNAIKINA

Kaadis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

(Tąsa iš pusi. 2-ro) 
skausmo pajautimą. Taip se 
novės tikėjimas ir burtų cere 
hmonijos nustelbdavo skausmi 
pajautimą ir tas gimdė tikėjimu 
stebuklingais pagijimais.

Kai kurias ligas gydyti ga 
Įėjo padėti hipnozė ir visa ta 
palaikė žmonių tikėjimą burti 
ninkams—žiniams.

Toki “gydytojai” ir gydymą; 
buvo senovėje. Dabar kitokii 
kultūra, kitoks gydymas ir ki
tokia gydytojo reikšmė gyveni
me. Bet nežiūrint aukštai pa 
alusios kultūros, ir šiandie, 
tsiranda senoviškų gydytojų— 
ai įvairus šundaktariai ir bur 
jninkai. čia dar galutinai ne- 
šnykusios senovės tamsumo lie
kanos. Tik šių dienų burtinin 
;ai kiek gudresni. Jie ne-paty. 
kramto ir čiulpia lapelius, t 
.uodą ligoniui juos pakramtu 
;i. Ir dabartiniai burtininkai 
kuriais tamsesni žmonės pasiti 
<i, tai maldoms, tai rankų mo 
ravimais, tai druskoms ar lape 
jais, kurie tiktų tik gyvuliam, 
šerti, gydo žmones.

Tiesa, kartais pasitikėjimą; 
jais ir jų gydymo priemonėmi: 
panašiai, kaip senovės žinii 
‘stebuklais” nustelbia skausm 
pajautimą, bet laikino skausmi 
pajautimo sustabdymas, o neiš 
gydymas ligos ir nenustačiu. 
bei nepašalinus ligos priežastie 
r jos nepašalinus, nieko gert ) 
žmogui neduoda.

Skausmas susirgime kartai 
yra labai brangus dalykas. Vi 
sos ligos, kurias lydi skausmas 
yra mažiau išsiplatinę, už tas 
kurios neturi skausmo. Nė vie 
ia liga tiek daug neserga kai) 
džiova, nes ji be skausmo, i 
nežinia, kada ji pas tave ateis 
Jos dažnai nesuspėjama laiki 
pradėti gydytis. Gi skausmai 
nurodo, kada ir, dažnai kaip rei 
kia savo organizmą taisyti.

Skausmus mažinti arba pa 
naikinti vienokiomis ar kitokio 
mis priemonėmis gali tik gydy 
tojas, kuomet tas skausmas Ii 
gai nustatyti jau yra nereikalin
gas.

Susipažinus su senovės “gy 
dytojais”, rodos, jų visai nega 
Įima lyginti su šių dienų gy 
dytojais.

Tuomet žinių žinios buvo sle 
piamos, dabar medicinos moks
las visiems aiškinamas. Tuomet 
gydyta dvasių, o dabar medžia
gos pagalba.

Bet negalima sakyti, kad tarp 
dabartinių gydytojų ir tų laikų 
žinių nieko bendra nebūta.

Pirmiausia vienų ir antrų pa
grindinis tikslas yra vienodas.

Prigimtis neapdovanojo žmo
gaus tokia didele galia, kad pats 
galėtų nugalėti visas gyvenimo 
kliūtis ir gyventi, kol yra noro.

Nelaiminguos atsitikimus ar 
sužalojus kūną iš paviršiaus, ar 
įsiskverbus bakterijoms į vidų 
ir sukėlus ligą, žmogus pasi
junta, kad vien savo jėgomis 
negali nelaimės nugalėti.

Kartu su fiziniu sužalojimu 
puola ir žmogaus dvasia. Silp
nėjant kunui, keičiasi ūpas, 
gimsta nusivylimas ir nepaken
čiamas neramumas, čia reika-

[linga kartu sustiprinti kūnas ir 
I nuraminti dvasia, pakelti viltis.

Senovės žiniai tik sustiprinda- 
I vo dvasią, o nieko nepadėdavo 
Į kunui, todėl visas gydymas lik- 
I davo be pagrindo. Dabartinis 

gydytojas stiprina ir žmogaus 
I organizmą ir kartu jo dvasią.

Dabar jau atidengtos ir tos 
I stebuklingos “dvasios”, kurios 
I apsėsdavo sergančius žmones.

Tai yra bakterijos.
Kai bakterijos pirmą kartą 

I buvo atrastos, tai net tų laikų 
I didelis gamtininkas Linėjus 
Llraudė jas tyrinėti, nes manė, 

tad jas tokias mažas Dievas su
tvėrė savo žiniai, o ne žmonių 
akims ir žmonėms negalima 
lysti į Dievo sau susitvertą pa
saulį. Bet dabar nieks neklau
sia, keno ir kam tos sutvertos 
bakterijos, o kiekvienas jas ga- 
.i pro mikroskopą pamatyti. 
Daktarai tyrinėja ir ieško ke
lių, kaip geriau ir greičiau jų 
tpsėstą žmogų iš nelaimės iš
gelbėti.

Bet nežiūrint aukšto dabarti
no medicinos mokslo ištobulini- 
no, šiandieninė gydytojų vi- 
įuomeninė reikšmė yra mažes- 
lė, už anų žinių reikšmę.

Tiesa, ir dabartiniu metu 
tartais gydytojai lošia lemiamą 
•olę teismo spčendime, dažnai 
pradeda surasti nusikaltėlį, 
taip ir senovės žiniai, bet ben- 
irai jų visuomeninė rolė yra 
lar daug siauresnė:

Mat, dabar daugiaušia, kaip 
•eikia gyventi moko kunigija. 
Vet kam ir su kuo galima ap
sivesti, o kam ne—nurodo dva- 
siškija. Yra dar daug daug pa
tašių sričių, kur vadovauja toj 
sirtyj nenusimaną žmones, o tik 
tą teisę paveldėję einant žmo
nių papročiais. Bet gyvenimas 
neišvengiamai laužo senus pa
pročius. Jau yra vietų, kur be 
gydytojo apžiūrėjimo nelaidoja
mu. ne vienas žmogus*), I<nr 

vedybas reguliuoja daktrai ii’ 
t.t. Panaši tvarka turėsj to
lau visus įsigalėti. Mokslo ^per
galė gyvenime* žmotiėms bus 
daug naudingesnė už senovės 
burtus.—Iz.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Septyni gengstenai 
nušauti

Ketvirtadieni, 11:30 vai. prieš 
pietus, garaže, kuris randasi ad
resu 2122 North Clark St., tapo 
nušauti septyni vyrai, žinomi 
policijai kaip Morano gęngės 
nariai.

Kas papildė tą galvažudystę, 
policija tikrai nežino; ji tik nu
žiūri ir spėja. Vienas tų septy
nių vyrų prieš mirtį buvo at
gavęs sąmonę, bet atsisakė duo
ti policijai kokių nors informa
cijų. Taigi policija savo spėji
mus remia žiniomis, gautomis 
iš kitokių šaltinių.

Anot jos, visi nušautieji pri
klausę gengei, kuriai vadovavo 
George Moran, paveldėtojas 
O’Baniono gengės. šigengė tu
rėjusi kivirčų jau senai su Al. 
Capone gonge. Pastaruoju lai
ku, kovai prieš Cajione gengę, 
ji buk susidėjusi su Aiello bro
lių, gonge.

Ir kadangi dabartiniu laiku 
patsai Capone esą Floridoj, tai 
manoma, jogei Morano gengė 
mėginusi užkovoti alaus ir al
koholio pedliavojimo rinką te
ritorijoj, kuri priklausanti Ca- 
ponės gengei (ypač 20-toj var- 
doj). Dėl to šie septyni Mora
no gengės vyrai ir buvę nu
šauti.

Kitas spėjimas yra daugmaž 
tokis: Paskutiniuoju laiku Mo
ram* gengė jautėsi labai suvar
žyta stoka pinigų. Nuolatiniai 
policijos puolimai užeigų ir į- 
vairių restoracijų, o taip jau 
vietų, kur buvo laikomos vadi
namos “slot”' mašinos, fakti- 
nai kuone išvariusios Moraną iš 
biznio. Kad papildžius iždą, 
Murano gengė pradėjusi daryti 
puolimus ant transportų degti
nės, gabenamos iš Detroito. O 
Detroitiečiai butlegeriai esan
tys vyrai, kurie nepakenčia to
kių puolimų. Dar, girdi, nese
nai keletas jų buvę atvykę Chi- 
eagon daryti tyrinėjimą, kas y- 
ra kaltininkai to, kad jų trans
portai užpuolami kelyje iš Det
roito į Chicagą. Taigi, gal būt, 
kad tuos septynius Morano gen* 
gės vyrus nužudę detroitiečiai

biltlegeriai. Išreikšta net nuo
monė, kad pats Moran, gengės 
vaidas, norėdamas sumažinti 
“ekspensus” palaikymui savo 
gengės, išdavęs “kaltininkus” 
detroitiečiams.

Bet pas Užmuštuosius rasta 
nemažai pinigų. O tai liudytų, 
kad jie nebuvo taip nubiednė- 
ję, kaip manoma. Pavyzdžiui, 
Peter Gusenbergo kišeninį e rau
sta $ 447, Heyerio (Hayeso)— 
$1,899, James Clarko — 681.

Kitas klausimas, kuriuo įdo
mavo policija, yra tokis: kaip 
galėjo keturi galvažudžiai su
šaudyti septynias, kuomet tie 
septyni buvo patys gengsteriai, 
mokantys naudoti revolverius? 
Siilyg liūdni inkų nurodymu, pa
aiškėjo, kad bent pora užpuo
likų buvo pasirėdę policininkų 
uniformomis. Nužiūrima, kad 
t i e galvai tulžia i, pas irėdžiusic- 
ji policininkų uniforma, įėję 
gai-ažan, pareiškę, kad jie esan
tys policininkai, liepę buvu
siems garaže sustoti prie sie
nos ir nusigrįžti veidu į sieną. 
Šie išpildę jų, kaip policininkų, 
paliepimą. Tuo laiku garažan 
suėję kiti du ir pradėję šaudy
ti Morano gengės vyrus.

Ir kad tbliau pamėgdžioti po
liciją ir nuduoti policininkus, 
vienos moteriškės lindynių, po 
šaudymo garaže du policininkai 
išvarę iš garažo du vyrus pa
keltomis rankomis, o policinin
kai ginklais rankose sekę pas
kui. Visi perėję gatvę, susėdę 
Cadillac automobiliun, panar 
šiam tiems, kuriais važinėja po
licija, ir nuvažiavę.
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Maj. Fred D. Silloway, pro- 
hibicijos administratoriaus pa
dėjėjas, išreiškia nuomonę, kad 
galvažudystę papildė Chicagos 
policininkai.

Kaip pasitaikė, kad net sep
tyni Morano gengės vyrai buvo 
susirinkę kartu? Į tai policija 
atsako, kad buvusieji garaže 
trokai ir kitokie dalykai liuidja, 

važiuoti 
ten

jogei gengė ruošėsi 
Detroitan p&rgaibenti iš 
keletą vežimų dagtinės.

Ciceroje policijai pavyko 
griebti Cadillac automobilių,
našų tam, kuriuo galvažudžiai 
pabėgo.

ųz- 
pu-

Imtinės legislaturoj dėl 
taksų ant gasolino

Chicago Motor Club, Illinois 
League of Municipalities, Illi
nois Petroleum Marketing As- 
sociation ir kai kurios kitos įs
taigos pareiškė, priešingumo gu
bernatoriaus Emmersono Liliui, 
kuris taikosi uždėti po 3 centus 
ant kiekvieno galiono perkamo 
gaisolno. šių įstaigų atstovai 
sutinka, kad reikalinga yra dau
giau pajamų keliams taisyti. 
Bet jie nori, kad sukeltos šio
mis taksomis pajamos butų pa
skirstytos taip, jog Cjh.ic.aga tu
rėtų daugiau naudos iš jų. Chi- 
caga sumokėtų vieną trečdali 
visų gasolino taksij, o tuo tar
pu Chicagos gatvių taisymui 
miesto neskiriama; visos paja
mos eitų vieškeliams taisyti, jei 
bilius butų priimtas, koks jis 
yra dabar.

Irgi “didvyris”

Jaunuolių užlaikymo name 
randasi šiuo laiku Joe Do\v- 
ling, 12 melų bernaitis. Ji
sai giriasi mokąs šaudyti, tu
rėjęs gengę ir jau spėjęs pa
pildyti 150 vagysčių per pasku
tinius trejus metus. Bernaitis 
jaučiasi savo rūšies didvyriu 
esąs. Jisai pabėgo iš tėvų na
mų 1025 East 79th St.
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Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad imu 

pa v e i k s 1
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, [ 
kilius ir tam panašiai

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicajco, III.

(1 M
o
1

$

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

f ei nori išmokti 
•erai rašyti — 
’usipirk typewriteri

*) Mirusio apžiūrėjimas reikalin
gas nustatyti mirties priežastį, su 
/Įsomis jos smulkmenomis, o tikros 
•nirties priežasties pažinimas leng
vina tolimesnę kovą su ligomis ir 
mirtingumu. Jz.

Nauja 8 Tūbų Elektriškai Dinamiška

ATWATER KENT RADIO
Naujų 8 tūbų elektriškai dina
miškų Atwater Kent Radio Mo
delis 46, galima gauti Karaliaus 
Jokūbo mados kabinete, parody
tam kairėj pusėj, visa su įtaisy
tu Atwater Kent elektriškai di
namišku kalbėtuvu, antena ir ne
mokamu įtaisymu už,

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3 MORGICIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

L F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

$136.25
Be tūbų.

$10 įmokėjus ir mažą sumą pridėjus už kny
gų vedimą, pristatom į namus Modelį 40 ar
ba Modelį 46.

Likusiai sumai sąlygos sulig išgalės.

1929 metų Modelis 40, 7 tūbų, visa elektrinė Atwater 
Kent, galima gauti Karaliaus Jokūbo mados kabinete, 
parodytam augščiau, su viskuo, įtaisytu kalbėtuvu, tū
bomis, antena ir nemokamu įtaisymu už

$129.00

Nemokamas Demonstravimas Namuose.
Jei^ nori pasiklausyti savo namuose, telefonuok Boulevard 4705. Jums bus 
malonu pasiklausyti naujos elektriškai dinamiškos Atwater Kent Radios be 
jokios prievolės iš jūsų puses.

Mes taipgi įgalioti pardavinėti: Majestic, Bosch, Ever- 
ready, R. A. C. Radiolas, Zenith, Freshman, Sparton, 
Colonial, Freed Eisemann.
Musų krautuvė vakarais kasdien atdara iki 9 valandos

Jos. F. BudriK, inc
3417 So. Halsted St. Tel. Boulevard 4705
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Šiandie sukanka lygiai 11 metų nuo Lietuvos nepri
klausomybes paskelbimo. Galima pasidžiaugti, kad lie
tuvių tautos, ypatingai josios liaudies, troškimas gyven
ti nepriklausomu valstybiniu gyvenimu jau yra išsipil
dęs. Ir galima pasidžiaugti tuo, kad iš didžiojo karo 
audrų gimusi Nepriklausoma Lietuva sugebėjo atsilai
kyti prieš visas kliūtis ir visus savo priešus.

Bet yra liūdna, kad žymi dalis Lietuvos teritorijos, 
su istorine Lietuvos sostine Vilnium, pateko į Lenkijos 
imperialistų rankas ir iki šiol dar tebėra lenkų okupuo
ta. Dar liūdniau yra, kad Nepriklausomos Lietuvos gy
ventojams tapo atimta laisvė, kurią jie tikėjosi turėti, 
pasiliuosavę nuo svetimo jungo. Tą laisvę jiems išplėšė 
savieji žmonės, savosios armijos karininkai, kuriems 
buvo duota į rankas ginklas ginti kraštą nuo išorinių 
priešų.

Sunkia širdžia todėl tenka šias nepriklausomybės 
sukaktuves švęsti ir Lietuvos žmonėms, ir mums, Lietu
vos išeiviams. Daugelį yra apėmusi apatija ir nusimini
mas; ne vienas gal ir visiškai numojo ranka j Lietuvos 
ateitį, nustojęs vilties, kad tenai kada nors bus kas ge
ro. Bet mes kviečiame visuomenę nepasiduoti šitai pe
simizmo nuotaikai! Atsiminkime, kad tokių arba pana
šių nelaimių teko pergyventi beveik kiekvienai 'tąutai, 
tik-ką nutraukusiai vergijos pančius, ne tik Lietuvai.

Kelias į laisvę pavergtoms tautoms — taip, k>ųp ir 
pavergtoms visuomenės klasėms — yra ne rožėmis nu
klotas. Jisai yra sunkių kovų, skaudžių nelaimių ir ne
pasisekimų kelias. Bet juo tolyn tuo keliu eina tauta, 
kuri yra pasiryžusi nusikratyti vergijos, juo geriau ji 
išmoksta gintis nuo savo priešų ir apgalėti kliūtis, ir 
jos žengimas priekyn galų gale darosi nebesulaikomas.

Mes tikime, kad Lietuvos tautos masės, jos dirban
čioji liaudis, sugebės išsitiesti ir numesti nuo savo pe
čių tuos diktatorius, kurie šiandie bando atgaivinti Lie
tuvoje atgyvenusią savo amžių despotizmo tvarką. Mes 
esame giliai įsitikinę, kad Lietuvos žmonės jau yra pri
brendę valdyti savo kraštą patys, kaipo tauta ir kaipo 
valstybės piliečiai. Ir ši diena mums, kaip ir visiems tik
riems Lietuvos nepriklausomybės gynėjams, duoda nau
jos progos pareikšti savo tvirtą viltį, kad Lietuvos de
mokratija laimės.

Tad — tegyvuoja laisva demokratinė Lietuvos res
publika, nusikračiusi svetimųjų ir savųjų despotų!

BANKRUTAVIMAI 
LIETUVOJE

“L^žinios” paduoda iš “Sa- 
godnS” tokią žinią:

“Pagal autoritetingas ži
nias, 'bankrutavimų skaičius 
paskutiniais metais Lietuvoje 
žymiai padidėjo, palyginus su 
1927 m. Per paskutinius tris 
mėnesius subankrutavo 30 fir
mų 12 milijonų litų sumai. 
Daugumas firmų tariasi su 
kreditoriais, tenkindamos jų 
pretenzijas nuo 30 iki 70 pro
centų ribose.”
Kad ir darbininkai Lietuvoje 

labai išnaudojami, bet vistiek 
bizniui nesiseka.

“POKLONAS” Už DYKĄ

Lietuvos valdžia buvo įsakiu
si per apskričių viršininkus vi
soms partijoms iki sausio 15 d. 
pakeisti savo įstatus tąja pra
sme, kad partijų nariais gali 
būt tiktai asmens ne mažiau 
kaip 21 metų amžiaus. šituo 
tikslu trys didžiausios partijos 
—vai. liaudininkai, socialdemo

kratai ir kr. demokratai — 
skubiai sušaukė savo konferen- į 
ei jas.

Liaudininkų ir klerikalų kon
ferencijos nutarė pildyti apskri

Užsisakymo kaina:
Chicago Je — paštu:

Metams ......-..................   $8.00
Pusei metų .................  4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesiam __ _______ 1.50
Vienam mėnesiui .... .......  ,75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .....................   8c
Savaitei ----------------   18c
Mėnesiui .........................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paštui

Metams .... .............. $7.00
Pusei metų ............ ;.______ 8.50
Trims mėnesiams _________ 1.75
Dviem mėnesiams __________ 1.25
Vienam mėnesiui ..............  J5

* Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ....................  $8.00
Pusei metų ___________  4.00
Trims mėnesiams ___________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

čių viršininkų įsakymą, bet so
cialdemokratų partijos konfe
rencija vienbalsiai jį atmetė, 
rasdama, kad toks apskričių 
viršininkų įsakymas prieštarau
ja įstatymui apie draugijas ir 
todėl yra neteisėtas. Socialde
mokratų konferencija pareiškė, 
kad geriau tegu valdžia visai 
uždaro partiją, negu klausyti 
jos neteisėtų patvarkymų.

Bet štai “L. Aidas” rašo, kad 
vidaus reikalų ministerijos ap
linkraštis, kuriuo reikalaujama 
pakeisti partinių organizacijų 
statutus, yra “sustabdytas”, nes 
busiąs netrukus išleistas įstaty
mas, “kuris aiškiau suhormuos 
draugijų teises”. Taigi pati 
valdžia susigriebė padariusi ne
teisėtą žinksnį ir jį atšaukė.

Vai. liaudininkai ir kr. demo
kratai, skubindamiesi išpildyti 
neteisėtą valdžios reikalavimą, 
pasiliko su ilgomis nosimis 
“Poklonas” diktatoriams nuėjo 
niekais.

DEL ŽINIŲ APIE “PUČĄ” 
KAUNE

Iš tik-ką atėjusių iš Europos 
laikraščįų galima dabar šiek- 
tiek patikrinti tas prieštarau
jančias žinias apie menamą 
Plechavičiaus “sąmokslą” prieš 
Voldemaro diktatūrą, kurių bu
vo tiek pasklidę Amerikoje pra
džioje vasario. Lietuvos spau
doje, žinoma, sunku tikėtis, 
rasti ką nors aiškaus—taip pat, 

kaip sunku butų tikėtis, kad 
tiksliai informuotų savo skai
tytojus Rusijos spauda apie 
Trockio likimą.

Kauno dienraščiuose randame 
tik įdėtą, sausio 29 d., “Eltos” 
pranešimą apie pulk. Plechavi
čiaus “atsistatydinimą dėl li
gos”. Jis skamba taip:

“Gen. štabo v-kas pulk. 
Plechavičius, kuris paskuti
niuoju metu sunkiai sirgo, dėl 
savo sveikatos stovio nebega
lėdamas grįžti į savo seną
sias pareigas, įteikė atsistaty
dinimo prašymą, kuris p. Res
publikos Prezidento priimtas.

“Kokias pareigas pulk. 
Plechavičius ateity galės už
imti, pareis nuo to, kiek pa
sitaisys jo sveikata.” 
Vėlesniuose Lietuvos laikraš

čių numeriuose, kurie gauti 
Chicagoje, nieko daugiaus apie 
tai dar nėra.

Bet vasario m. 1 d. pradėjo 
rodytis daug telegramų apie 
Kauno įvykius Vokietijos laik
raščiuose. Dauguma jų labai 
sensacingos ir viena kitai prieš
taraujančios. Vasario 3l d. te- 
čiaus tilpo Berlyno ‘^rorwa- 
erts’e” įdomus nuosavo kores
pondento pranešimas iš Kauno.

Voldemaras nugalėjęs 
Plechavičių

Berlyno laikraščio korespon
dentas rašo ne apie kokį ten są
mokslą, bet apie kovą tarpe Vol
demaro frakcijos ir Plechavi
čiaus frakcijos—kovą, kuri tuo 
tarpu pasibaigė Voldemaro lai
mėjimu ir Plechavičiaus pašali
nimu iš generalib štabo. Kores
pondento pranešimas yra toks:

“Kaunas. Vasario 2 d.— 
Ministeris pirmininkas ir karo 
ministeris Voldemaras įsakė 
sustiprinti valstybinę apsau
gą. Šitas patvarkymas yra 
sąryšyje su generalio štabo 
viršininko pulk. Plechavičiaus 
pasitraukimu.

“Jau nuo kurio laiko vieš
pataujančioje Tautininkų par
tijoje eina smarkus kivirčai, 
ypatingai stiprus nuomonių 
skirtumai reiškiasi tarp Vol
demaro ir valstybės preziden
to Smetonos. Kuomet Sme
tona stoja už nuosaikesnę po
litiką ir taikymąsi su krikš
čionimis demokratais, tai Vol
demaras yra aštriausio fa
šizmo ir griežtos diktatūros 
šalininkas. Tautininkai yra 
labai nepatenkinti Voldemaro 
taktika, kadangi nematyt 
praktiškų rezultatų ir au
ganti ‘mažiuko profesoriaus’ 
autokratija grasina pavojum 
partijai ir kraštui.

“Pastaruoju laiku paaštrė
jo Voldemaro santykiai su vi
daus reikalų ministeriu, su 
finansų ministeriu ir su ki
tais vadovaujančiais tautinin
kų žmonėmis, taip kad, gali-’ 
ma sakyt, buvo viešai reika
laujama Voldemaro pasitrau
kimo. Opozicijai pavyko su
rasti šalininkų ir armijos ka
rininkuose, kurie yra svar
biausias diktatūros ramstis, 
ir jų priešakyje Plechavičiu
je, gruodžio parversmo did
vyryje.

“Ši kova tuo tarpu pasibai
gė Voldemaro laimėjimu: jis 
buvo stipresnis, Plechavičiui 
teko pasitraukti. Bet mano
ma, kad opozicijos eilės nėra 
nugąsdintos. Artimiausioj at
eityje todėl gali būti netikė
tų įvykių Jr viešų susirėmi
mų. Kaipo įpėdinis atleistam 
‘dėl ligos’ generalio štabo vir
šininkui, minima pulk. Kubi
liaus vardas.

“Plechavičiaus asmenyje iš
nyksta nuo politikos arenos 
paskutinis perversmo vadų. 
Pirm jo jau turėjo pasišalin
ti pulk. Skorupskis, apsaugos 
ministeris Daukantas, pulk. 
Petruitis, gen. Žukauskas ir 
kiti.”

KEISTA “KLAIDA” 

Vilniečių Kultūros švietimo 
draugijos valdyba atsiuntė p. 
Rodžio vardu pasveikinimą per 
Vilniaus Vadavimo Komitetą 
“tikrajai Amerikos demokrati

jai” dėl Lietuvos 11 metų ne
priklausomybės sukaktuvių. Bet 
“Sandaroje” pranešama, kad tai 
esąs pasveikinimas Sandarai,— 
nors pačioje telegramoje mini
ma ne Sandara, bet V. V. Ko
mitetas.

Sveikinimų sandariečiams nie
kas nepavydi, bet monopolizuot 
tą, kas ne jiems vieniems pri
klauso, nepritinka. P-as Kodis, 
kaipo V. V. Komiteto pirminin
kas, ypač neturėtų neigti savo 
organizacijos vardą.

Skaitytojų Balsai
Atėjo svarbi 

valanda!
Šiandie minėsime vienuolikos 

metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuves,, ir tai bus tre
čios iš eilės, kurias prisieis 
minėti su skaudančia širdžia. 
Kaip kartais pavasarį sugryžu- 
sį paukštelį užpuola pūgos ir 
audros, bet kantriai jis kenčia 
alkį ir šaltį, laukdamas švieses
nių dienų, taip lygiai musų tė
vynėj Lietuvoj šėlsta gauja 
smurtininkų, kol Lietuvos de
mokratija nėra gana stipri pa
trempti juos.

Kada teisėta Lietuvos valdžia 
buvo pradėjusi sėkmingai dar
buotis vadavimui Vilniaus ir 
laisve džiaugėsi kiekvienas pi
lietis, tai netikėtai gauja nak
tinių banditų, su ginklais ran
kose, pasigrobė valdžią į savo 
rankas ir gražiai pradėtą darbą 
apvertė aukštyn kojomis. Pir
mas žinksnis vadavime Vilniaus 
yra gauti pačių žmonių prie- 
lankumjLjr tą galima atsiekti 
tiktai pavyzdinga demokratiška 
tvarka viduje ir pilnai garan
tuota laisve kiekvienam jos pi
liečiui. Bet musų gudragalvis 
Voldemaras Turbūt mano, kad 
tą viską galima atsiekti su Var
niais ir gauja jam paklusnią 
šnipų, sužvejotų iš požemio 
dumblyno. Taipgi reikalinga 
visos tautos pritarimas, bet mu
sų smurtininkai bijosi kreiptis į 
savo žmones labiaus, negu bau- 
kštus šunelis perkūno. Tad aiš
ku įdekvienam, kad dabartiniai 
smurtininkai yra tiek tikę Vil
niui vaduoti, kiek paprasta kiau- 
.ČL bulvėms kaupti.

Teisėta Lietuvos valdžia butų 
galėjusi lengvai gauti paskolą 
užsieny j, ir per dvejus metus 
butų žymiai pakėlusi viso kraš
to gerovę. O ką davė Lietuvai 
“naujosios eros” didvyriai? Pri
pildė Varnius politiška^ prasi
kaltėliais, kurie dryso priešin
tis šiam biauriam smurtui; be 
pasigailėjimo naikina Lietuvos 
miškus— mat, reikia litų sam
dytis gaujas šnipų, kad prail
ginus savo begėdiško smurto 
dienas; įstūmė visą kraštą į 
skurdą ir žmonės netenka vil
ties dėl šviesesnes ateitis; žiau
riai persekioja kiekvieną kovo
toją už Lietuvos demokratiją, 
bet pačių rankos yra aptaškytos 
nekaltų žmonių krauju. Tad 
kiekvienas iš musų yra pilnai į- 
sitikinęs, kad kiekvienas iš tų 
smurtininkų jau seniai užsitar
navo po didžiausi vilbarį.

Už mėnesio, kito prasidės mu
sų Lietuvoj pavasaris, visa gam
ta linksmai prabils, ant upių 
kranto linksmai lakštingala 
čiulbės. Tiktai Lietuvos demo- 
kra’tija, tarp pavasario puikaus 
žydėjimo vaikštinės verkdama. 
Bet ne, tūkstantį kartų ne! 
Amerikos progresyvių lietuvių 
visuomenės tyrasis nuoširduma's 
išjudins Lietuvos liaudį, kuri 
vienu užsimojimu nublokš gau
ją naktinių apuokų, ir viduram
žių rūkas, slėgęs Lietuvą per 
dvejus metus, greitai pranyks 
iš Lietuvos padangės. Kiekvie
na musų pastanga, kiekvienas 
musų padrąsinimas, kiekviena 
musų auka bus vienas iš tų siū
lų, iš kurių nuausime skaraitę, 
su kuria nušluostysime griau-| 
dingas Lietuvos demokratijos 
ašaras. Kada šimtai kovotojų 
už Lietuvos demokratiją kanki
nasi kalėjimuose, jų šeimynos

[o)oųj o„u«uv

Thomas D. Campbell, pagar
sėjęs Campell Farming korpo
racijos prezidentas, kuris šio
mis dienomis išvyko į Rusiją 
mokyti žmones, kaip reikia že
mę dirbti.

kenčia vargą ir skurdą, tai,.ma-. 
nau, kad kiekvienas iš musų ga>- 
Ii lengvai paaukoti vienos die
nos uždarbį, nes tai bus nuo 
širdi užuojauta kovotojams ir 
pagaliaus sutrumpins jų kentė*- 
jimo dienas. 1

Visi atsilankykit į Lietuvių 
Auditoriją, kur kalbėtojai aiš
kiai nušvies tą apgailėtiną pa
dėtį, kurioj atsidūrė musų tė
vyne Lietuva. Priimsime pro
testo rezoliuciją prieš dabarti
nius smurtininkus, taipogi pa
siųsime užuojautos ir padrąsini
mo žodį kovotojams už Lietu
vos demokratiją. Su tikru nuo
širdumu atsišauksime į visą Lie
tuvos visuomenę, kad vardan 
tėvynės meilės, vardan palaiky
mo tamprių ryšių su savo bro
liais už jūrių, vardan tos gau
sios pašelpos, kurią Amerikos 
lietuviai pasiunčia į Lietuvą kas 
metas, vardan tos nebepakelia
mos širdgėlos, matant savo 
brangią tėvynę žengiant į pra
pultį,—kuogreičiausiai, kad bu
tų atsteigta demokratinė tvar
ka Lietuvoj. Priminsime Lie
tuvos kareiviams, kad nėra nu
sidėjimas padaryti klaidą, bet 
tikrai sarmata nesistengti ati
taisyti tų klaidą pamačius, — 
kad toj tėvynėj, už kurios laisvę 
yra pasiryžę aukoti savo gyvas
tį, daleidžia gaujai pakvaišusių 
smurtininkų laikyti visos tos 
šalies piliečius belaisviais. Kad 
ta brangi tų tėvynė per pasku
tinius dvejus metus tapo pajuo
kos dalyku viso civilizuoto pa
saulio akyse ir nepaliaus buvus, 
kol Lietuvą atstovaus naktinių 
banditų atstovas Voldemaras, 
ar jam panašus. Ir ant galo pa
klausime jų: Brangus Lietuvos 
kareiviai, ar ilgai dar manote 
ramiai gyventi toj užnuodytoj 
atmosferoj, kur gauja naktinių 
banditų, su ginklais rankose, 
išveržė dvidešimtame amžiuje 
laisvę jūsų tėvams, broliams ir 
sesėms? Ar ilgai?..

Skaitykime sau už nedovano
tiną apsileidimą neparašyti laiš
ką į Lietuvą, aprašydami tą 
ūpą, kuris reiškėsi tarp lietu
vių minint vienuolikos metų 
sukaktuves.

Tad į darbą visi, dėl labo 
brangios tėvynės, tes tėvynės, 
kurios padangėj pasklido musų 
pirmasis klyksmas, ant kurios 
krutinės nuriedėjo musų pirmo
ji ašara ir kur patyrėme pirmą
jį džiaugsmą. —A. K.

Paaišikinimas 
Visuomenei

Viešai pranešu, kad aš nelei
dau mano pavardes skelbti kai-, 
po “seminarijos” mokytojaus. 
Prie katalikų Bažnyčios Ameri
koje nepriguliu, ir ateityje prie 
jokių religinių darbų neprisidė
siu. Aš jokiais man netinka
mais titulais nesipuošiau ir ki
tiems neleisiu save apjuokimui 
išstatyti. Su kun. S. A. Ge- 
niočiu, Dr. A. J. Karalium ir 
Juozu Laukiu jokių idėjinių ry
šių neturiu. Lai jiems laimė 
geriausiai gelbėja ; aš jiems lin
kiu kloties, bet su jais kartu 
dirbti negaliu.
Antanas K. Rutkauskas, M. D.

ĮVAIRENYBĖS
PAŠTAS GILIOJE SENOVĖJE

1902 m. El-Amarnoje buvo 
rastos vazos su parašais, kurie 
liudija, kad senovės Egipte bu
vo taisyklingai organizuotas 
pašto susisiekimas dar prieš 
3,000 metų prieš Kristaus gi
mimą. Egiptas buvo sujungtas 
su Azija gerais keliais. Iš pra
džių paštas tarnavo tik farao
nams, perduodamas jų įsaky
mus. Vėliau paštas jau per
duoda karo įsakymus ir komer- 
ciniuš laiškus. Laiškai buvo 
rašyti ant papiruso. Prieš iš
leidžiant paštą buvo atliekami 
užsikeikimai, kurie turėjo ap
saugoti paštininką nuo plėšikų 
žvėrių ir klajoklių užpuolimo.

Istorikas Herodotas pašto 
įsteigėju laiko Persijos karalių 
Kyrą ir pasakoja, kad jis pa
statęs daug pašto stočių, tarp 
kurių atstumas * buvęs lygus. 
Pasiuntinys atvykęs į vieną to
kią stotį perduodavo įsakymą 
kitam pasiuntiniui ,kuris važia
vo toliau ir t.t.

Graikų pasiuntiniai paštinin
kai eidavo pėsti. Romėnai tu
rėjo gerus pašto kelius. Jų 
pašto įstaigos buvo ir viešbu
čiai, kuriuose keleiviai ilsėda- 
vos. Ant pašto stoties sienų 
buvo pakabinti žemėlapiai. Pir
mais romėnų paštininkais buvo 
vergai, o vėliau kareiviai. Laiš
kai buvo rašomi ant yąškuotų 
toblyčių. Laiškus romėnai ap
vyniodavo medžiaga ir statyda
vo ant jos antspaudą.

IV ir V amžiuje prasidėjus 
barbarų antplūdžiui, romėnų 
paštas išnyko. Amerikoje dar 
prieš europiečių atėjimą taip 
pat buvo pašto susisiekimas. 
Istorikas Garčilazo de la Vega 
pasakoja apie Perų gyventojų 
paštą.

Indi jonai nemokėjo rašyti 
ir todėl laiškai buvo perduodami 
žodžiu. Kartais laiškais buvo 
įvairiaspalvės surištos virvu
tės. Laiškų siuntėjai iš anksto 
susitardavo, ką reiškia taip ar 
kitaip surištos virvutės. Indi- 
jonų paštininkais buvo skiriami 
patikimi žmonės, kurie turėjo 
specialų kostiumą—uniformą.

Meksikoje laike karo su Kor
tesu karalius Montezuma nau 
dojo ugninę signalizaciją. Iš 
anksto susitarus dėl signalo 
ant kalnų pasirodė ugnis ir ug
nies pagalba naujienos buvo 
perduodamos už šimto kilomet
rų.

KETURIOLIKA SVEIKATOS 
TAISYKLIŲ

Kada Dr. Shirley R. Wynne 
buvo paskirtas New Yorko svei
katos komisionierium, jis išlei
do sveikatos taisykles, kuriose 
tėvams nurodo, kaip apsaugoti 
savo vaikus nuo ,paralyžiaus. 
Dr. Wynne parašė ten, kad 
švarumas yra vienas iš didžiau
sių ligos priešų ir pasiūlė se
kančius švarumo patarimus.

1. Labai švariai užlaikyk na
mus arba butą.

2. Kasdien drėgnu skuduru 
pašluostyk visus medinius ra
kandus.

3. Sausai nešluok, pirm šluo
jant išbarstyk kambarį drėg
nais arbatos lapeliais arba laik
raščio šmoteliais.

4. Apdenk langus nuo musių 
ir kiek galint išnaikink muses.

5. Neleisk išmatoms puti, lai
kyk jas inde ir uždengtas.

6. Išnaikink blakes, bainba- 
tierius ir utėles.

7 Ypatingai švariai užlaikyk 
kūną. Kasdien išmaudyk vai
kus ir prižiūrėk , kad jų visi 
nešiojami drabužiai butų šva
rus.

8. Laikyk vaikus kiek tik 
gali prie savęs.

9. Atsimink, kad Vaikai rei
kalauja tyro oro vasaros laiku 
ir jeigu juos laikysi lauke — 
bus sveiki.

10. Jeigu randasi vieša mau
dynė mokykloje, tavo aplinkėj, 
pasiųsk vyresnius vaikus tenai 
kasdien pasimaudyti, nes tai 3 ra 

smagu ir pagelbės juos užlaikyti 
geroj sveikatoj.

11. Duok vaikams gero, pa
prasto maisto ir užtektinai pie
no ir daržovių.

12. Laikyk pieną švariai, už
dengtą ir šaltai.

13. Neleisk pienui nė kitam 
maistui būti atidengtam, kad 
musės galėtų suteršti.

14 Labai gerai nuplauk val
gomą žalią maistą. “T.”

JUOKAI

KAIP ŽYDAS NENORĖJO 
PIRKTI RABINO

(Lietuviškas anekdotas)

Du vagiliai sutikę važiuojan
tį keliu žydelį, sumanė a^i+nti 
jo arklį. Bet nenorėdami da
ryti triukšmo ir matydamf, kad 
žydelis snaudžia ir tik tarpais 
suniųkia arklį, sumanė savo 
grobį gudrumu paimti. Vienas 
vagilis turėjo.rabino lapserdoką. 
Pasekę paskui žydelį, kol šis vi
sai užmigo ir arklys visai su
stojo, iškinkė arklį, kuri vienas 
vagilis tuojau ir nusivedė. Ki
tas vagilis apsivilkęs lapserdo- 
ku, atsistojo ienose, žydelis, 
kiek pasnaudęs pajuto, kad jo 
arklys stovi ir akis trindamas 
suniukę.

Naujas jo arklys, vagilis lap- 
serdoku apsivilkęs, ir sako:

—Ne, dabar jau neisiu. Aš 
dabar jau rabinas. Savo paku 
tą, kurią man Dievas už grie- 
kus buvo uždėjęs arkliu 10 me
tų būti, atlikau.

Persigandęs žydelis, atsipra
šinėja arklį rabinu atvirtusį, 
girdi, dovanok, gal kai kada ir 
per skaudžiai mušiau, mat, na- 
ravą turėjai, bet dovanok, ne
žinojau, kad esi rabinas.

Atvirięs rabinu arklys sako
si viską dovanojęs, girdi, su 
arkliu kitaip ir elgtis negalima 
esą.

žydelis atsisveikina su rabinu 
ir jau pats savo jėgomis šiaip 
taip parsitempia vežimą namo.

Po kelių dienų žydelis eina į 
turgų kito arklio nusipirkti. 
Ogi žiuri, kad tarp pastatytų 
parduoti arklių, pastatytas ir 
jo bėris,, kuris aną dieną buvo 
rabinu pavirtęs.

žydelis nusiima kepurę, pri
eina prie savo bėrio ir sako jam 
į ausį.

—Tu, rebe, jau vėl sugrieši- 
jai. Bet dabar aš tavęs jau 
nebepirksiu.

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

V. MISZEIKA
Naujienom

1739 So. Haleted St.
Tel. Roosp 'eit 8500

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

NAUJIENA! Nuo 
vasario mėnesio “Gy
venime” telpa žingei
dus “Kasdieniniai už
rašai”. čia telpa ap
rašymai iš tikro gy
venimo. Reikalaukit 
“Gyvenimo’.

P Kone Virgima *20 5 4

JOSEPII VILIMAS
■' N am it S t a t y m o

KONTR AKTORIUS
455.8-S: VV.ię’htrnav* A ye Chicago. UI
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Marųuette Park
Pereitą sekmadienį buvo pp. 

Radminų dukters krikštynos. 
Kūdikiui duotas vardas Birutės. 
Krikštynų bankietas buvo iškel
tas pp. Radminų rezidencijoje, 
7118 S. Washtenaw avė. Svečių 
suvažiavo daug.

Krikšto tėvai buvo p-ia Over- 
lingienė, gyvenanti tame pačia
me name kur ir pp. Radminai 
gyvena, tik antrame aukšte, ir 
p. Juodra, iš Town of Lake.

Tai jau yra antra pp. Ęad- 
minų duktė. Pirmoji bus dabar 
kokių 5—6 metų amžiaus.

Bankieto šeimininkė buvo p-ia 
Klungienė, gyvenanti Marųuette 
Parke, Rockvvell gatvėje. —Rp.

Jaunesnis už 
“Naujienas”

Būdamas vienais metais “jau-! 
nesnis“ už “Naujienas“, neturė
jau drąsos rašyti apie “Naujie
nų“ krikštynas, kurių penkioli
kos metų sukaktuvėms dauge
lis turėjo ką nors pasakyti. Da
bar, kuomet visos jubilejaus ce
remonijos užsibaigė ir, galima 
sakyti, hNaujienos“ įžengė į še
šioliktus metus, o aš į penkio
liktus, tai noriu parašyti jau 
nebe apie “Naujienų“ gimimo 
dieną, bet apie savo paties. 
Nors tai nemalonu daryti, bet 
žinodamas iš anksto, kad niekas 
apie mane nerašys, pats turiu 
pasirūpinti tuo.

Didelė dalis musų brolių lie
tuviu buvo, yra ir nežinia kaip 
ilgai bus turintys gabumų iš
reikšti mintis spaudoje apie sa
vo nuotikius, patyrimus; jie ne
šioja pilnas galvas minčių, ku
rios butų labai naudingos visuo
menei, bet savo ir kitų nelaimei 
jie nežino, kaip pradėti rašyti. 
Neturėdami progos prasilavinti,! 
jie jaučiasi silpni. Tokiems tai 
ir savo rašinėlį taikau.

Nuo jaunų dienų galvą visuo-j 
met laužiau, kaip čia parašyti i 
“gazietą”. Skaitydavau redakci-.

respondeneijoa tilpsta, tai galiu 
ir aš rašyti.“

Bet ve bėda: nežinau kaip 
pradėti. Važiuoju į Kokomo, In
diana. Kaip tik koją įkėliau, 
tuoj visi mane užpuolė: “Na, 
dabar matai, kaip mes gyvena
me, aprašyk mumis ir musų gy
venimą... aprašyk!“

Nustebau. Buvau nepapratęs 
rašyti, nežinojau kaip pradėti. 
“Sušildžiau kojas“, o Kazlaus
kas išaiškino paslaptis, kaip 
korespondencijas rašyti. Para
šiau pjrmą. Parašiau apie ko
kius ten latrus ir pasirašiau 
“Gvaizdikas“, o turėjo būti 
“Gvazdikas“, nes bent šaduvie- 
čiai tą gėlę taip vadina. Taigi 
jau keturiolika metų, kaip 
“Gvaizdikas“ gyvuoja ir, su ma
žomis išimtimis, vis “Naujieno
se“.

Beje, toje pirmoje korespon
dencijoje pasakiau apie ką ten, 
kad neapsimoka rašyti. Redak
cija pastebėjo kodėl, girdi, ne
apsimoka, tik rašyk. Man to ir 
reikėjo. Vėliau susikibau su 
Kazlausku už “čempionatą“. 
Viename name gyvenome. Aš 
jam užvežiau gerai, ir jei redak
cija nebūtų sutvarkiusi, tai bū
tumėm susipykę gal.

Tai toki buvo pradžia mano 
rašymo “Naujienoms“. Manau, 
kad ne vien mano buvo toki ar
ba panaši pradžia. —Gvaizdikas.

šinų ir varys darbą didesne ska
le. Bet jis yra tame biznyje jau 
dešimtį metų, ir tie žmonės, ku
rie turėjo su juo reikalo, pasi
darė nuolatiniais jo kostume- 
riais. Norintiems gero ir priei
nama kaina megstinio tavoro 
patartina atlankyti p. Selemo- 
navičiaus dirbtuvę.

P-as Selemonayičius parduo
da savo tavorą krautuvėms, 
siunčia paštu jį į kitus mies
tus, atlieka užsakymus sulyg 
paduota miera ir tokia mada, 
kokios nori kostumeriai. Užsa
kymus galimu siųsti jam ir paš
tu.

Paminėsiu dar kartą: jo dirb
tuvė randasi adresu 504 W. 33rd 
St. Įėjimas iš gatvės. —Report.

Pranešimas

S p 0RTAs
Golfininkai

Per paskutinus du mėnesius 
golfas buvo' lyg ir užmirštas 
daiktas. Tai nuobodus žiemos 
sezonas. Bet su pradžia šio mė
nesio visame mieste prasidėjo 
“Indoor“ golfo čempionatai ir 
kontestai. Rengia miestas, įvai
rios draugijos. Lietuviai turė
dami savo Golfo Kliubą taipgi 
neatsilieka nuo svetimtaučių. Ir 
štai pradedant nuo šiandie kož- 
ną šeštadienį turės savo kon- 
testus.

Šiandie Liet. Golfo Kliube į- 
vyksta “Indood“ golfo kontes- 
tas, o j j paseks kožnas šeštadie
nis iki gegužės mėnesio, kada 
pradėsime lošti ant žaliuojančių 
pievų laukuose, šios dienos lo
šimas: kvalifikavimas “Medai 
18 holes“ prasideda nuo 3 vai.

p.p . iki 9 vai. vakaro, .tada lo
šiama “Match 18 holes“;. fina
linis lošimas reikalauja 36 
holes. Laimėtojui ir runner-up 
bus suteikta gražus prizai. 
Course įrengtas gražiai ir tvar
kiai. Dalyvaukite visi.

L.G.K. Rep.

Roseland
Rytoj po pietų Strumilos sve

tainėj Golden Star Kliubą abu- 
du jauktai loš basket bąli su 
Chicago Hawks. Pradžia 2 vai. 
po piet.—A. N.

Bridgeportas
Lietuvių fabrikėlis

Susirinkimas reikalu įrengti 
vaikučiams vasarnamį tapo ati
dėtas vasario 21 dienai. Tas 
susirinkimas įvyks Lietuvių Au
ditorijos svetainėje ir prasidės 
kiap 8 vai. vakaro.

IS'usirintkiime bus organizavi
mas draugijos arba rinkimas 
valdybos, kuri rūpinsis sutvar
kymu ir valdymu vasarnamių.

Turėtų visiems rūpėti gerovė 
musų mažyčių vaikučių, jų at
eitis, nes tai jaunoji karta grei
tu laiku bus lietuvių visuome
nė ir gerb savo protėvius, ku
rie jais rūpinosi-

Tokis sumanymas yra labda
ringas ir vertas paramos. Visi 
dalyvaukite susirinkime vasa
rio 21 dieną, 8 vai. vakare.

Tautietė.

Nėra prasmės kentėt
nuo

Sustirusių Sąnarių 
Skaudančių Muskulų 
Skaudančių Strėnų . 
Lumbago 
Reumatizmo

Rodosi, kad visur išsibalado- 
ju, o ypatingai gerai pažįstu 
Bridgeportą. Bet turiu prisipa
žinti, kad tik šiomis dienomis 
užėjau lietuvių fabriką, kurio 
gaminiai lietuviams gali būti 
labai naudingi, bet apie kurį 
bent “Naujienose“, kiek pame
nu, nebuvo rašyta.

Tasai fabrikas tai p. Selemo- 
navičiaus dirbtuvė švederiams, 
pančiakoms, kepurėms ir ki
toms reikmenims mėgsti. Jisai 
randasi šiuo adresu: 504 West 
33rd St.

P-as Selemonavičius turi rei
kalingas mezgimui mašinas, ku
rių pagalba darbas atliekamas 
greitai, gerai ir gražiai. Mede- 
gą mezgimui jisai ima patsai 
ir todėl gali garantuoti savo

Neuritis

Greitą ir Nuolatinę 
Pagelbą Suteikia

Skaitykit ką jo vartotojai sako:—
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Reumatizmas 
Sausgelė

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlipiu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEL h 

KATOS,” augalais , gydyties, * 
kaina 50 centų. m

JUSTIN KULIS ?
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL. C
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXr

“Aš turėjau pereitais metais taip 
skaudančius sąnarius, kad per visą 
mėnesi negalėjau dirbti geležies lie- 
jikloje ir aš pilnai tikiu, kad aš esu
išgydytas, nes išgėręs antrą bonką 
aš pastebėjau, kad skausmas aplei
do mano sąnarius ir kaulus. Man
tikrai bus smagų patarti kiekvienam 
kenčiančiam nuo reumatizmo paban
dyti Dr. ff’ripps Liųuor Rheumatica, 
jei jie >ffori pagelbos”. — Jflhn N. 
Backus, 760 Connecticut Avė., nary, 
Indiana.

“Aš sunaudojau dvi bonkas jūsų 
Liųuor Rheumatica pereitą pavasa
ri. kada aš negalėjau vaigščioti per 
aštuonius mėnesius. Aš esu dabar 
pilnai išgydytas ir jaučiuos gerai. 
Ačiū jums už šluos vaistus.” — 
Charles Opitz, 6212 Wentworth Av., 
Chicago, III.

“Gerbiamas Tamsta; aš negaliu 
daug ką pasakyti, bet jus galite pa
sakyti visam pasauliui kaip aš vos 
su vargu galėjau vaikščioti. Aš ne
būčiau atidavęs už šimtą doleriu dvi 
bonkas, kai aš pamačiau, kad aš ga
liu dirbti ir kad daugiau reumatiz
mo nebepasiliko.” — C. W. Keisser, 
Route No. 1, Hinsdale, III.

Sveikatos Dalykai
Daktarai pataria 

KŪNO IŠVALYMĄ 
Nesirūpinkit jei tiek daug skaito

te ar girdite apie influenzą.
Nėra verta rūpintis kiekvieną kar

tą kai atsikvepiate.
Prastos mintys ir baimė padarė 

daugeli žmonių pusiau ligoniais, 
besirūpinant apie tuos baisius daly
kus, kurie niekad neatsitinka. Pa
prasti šalčiai gali būti lengvai iš
plauti iš sistemos su keliomis do- 
zomis Nature’s Lawlax, tikru toni
kų, veikiančiu kaipo laxativas. Tūk
stančiai žmonių vadina Nature’s 
Lawlax savo sveikatos apdrauda, 
prie pirmo ženklo kūno paįrimo jie 
tuojaus ima Nature’s Lawlax, kad 
išvalyti ir sureguliuoti jų skilvį, ink
stus, kepenis ir vidurius, tuo susta- 
bdant ligą pirm jai įsigalint. Leng
va, ar ne?

šalčiai, galvos skaudėjimas, vidu
rių paįrimai, strėnų skaudėjimas 
veik visados paeina nuo susirinku
sių jūsų kūne nuodų.

Pradėkit šiandie budavoti savo ap
sigynimą prieš ligą su šiais gerais 
vaistais.

Ši tikra senovinė angliška gyduo
lė, Nature’s Lawlax, parsiduoda ap- 
tiekose tik mėlinose dėžutėse po 25c 
ir 50 centų, su pinigų grąžinimo ga
rantija.

Jeigu jus gyvenate kaime ir ne
galite gauti Nature’s Lawlax, šei
minio daktaro $1.00 dydžio dėžu
tė bus greitai pasiųsta uždarytu lai
šku tiesiai jums iš John H. Wilcox 
Co„ 4718 North St. Louis Avė., 
Chicagb.

dėl skai

Šlifu 4i Akiniai 
DYKAI Išhandymijj

Puikus
Zylo-ShelI ™ 
rėmai pagra 
žiną veidą

Ar jums reikia 
tymo arba dėl arti žiurS- SJ
jimo akinių ? Saugok 
sveikatą, prižiūrėk gerai 
akis, o nereikės niekuo- 
met gailėtis.

Paprastąjį matymą, kreivas, ir kliutin- 
gas akis galima dažnai atitaisyti su aki
niais. \

* .Mano ŠVELNIOS ŠVIESOS' akiniai su 
gražiais, paauksuotais ZYLO-SHELL rė

mais yrJ labai geras pirkinys už penkis dolerius.
Jie apsaugos jūsų akis, prašalins akių nuovargį ir galvos skaudėjimą. 

Jus galėsite su jais skaityti, siūti ir aiškiai arti matyti.
Išbandyk juos dešimtį dienų. Jei jums jie nepatiks, tuomet sugrąžinkit 

juos ir jums nieko nekainuos.
DR. G. SERNER

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ
3265 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams). <

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. Chicago, III.

) Telephone Victory 1266

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

jų atsakymus, kuriuose užtikda-, 
vau tokių “pamokslų”: “Neįs-I 
kaitoma, netilps“ arba “Tamsta 
gerai rašai, tik reikia aiškiau 
rašyti” ir t. p.

Nagi, manydavau, aš savo 
raštą paskaitau gerai; kitiems 
duodu — ir jie įskaito ir dagi 
pasako, kad gerai. Kartą, nuėjęs 
bažnyčion, Plymouth, Pa., pa
mačiau, kad mergina valgo ro- 
berį. Na, sakau, juk tai grie- 
kas. Parašiau apie tai “Saulės“ 
“gazietai”. ši patalpino tik kai 
kurias vietas. Todėl ir nesi-i 
džiaugiau.

1915 metais gyvenau West- 
villėje, III. Neturėjau darbo. 
“Naujienose” pastebėjau K. M. 
Kazlausko korespondenciją, kad 
Kokomoj, Indiana, darbymetė. 
Buvo paduotas informacijoms 
gauti ir adresas. Parašiau laiš
ką nurodytu adresu. Atsakymą 
gavau ir nustebau: laiškas iš
rodė lyg “short hand“ butų bu
vęs parašytas — po dvi tris 
raides žodyje, nežiūrint kaip il
gas žodis. Tatai mane dar la
biau suįdomino. Tariau sau: 
“Jei parašytos tokiu raštu ko-

kostumeriams tavorą, kurį par
duoda. Be to, kadangi jisai ne
samdo ofisų, darbininkų ir ne
turi kitokių didelių išlaidų, ku
rias turi didesnės dirbtuvės, tai 
jis gali parduoti savo dirbinius 
pigiau, neguAiti.

Ir matyti, 4&ad bent kai ku
rie žmonės jau pastebėjo ir tų 
dirbinių „ kokybę (gerumą) ir 
pigumą, nes man tik keletą mi
nučių pabuvus p. Selemonavi- 
čiaus dirbtuvėlėje, ją atlankė 
net keletas kostumerių.

Nuo šių metų pradžios p. Se
lemonavičius įtaisė daugiau ma-

Dr. Ona Dolly Oaks
LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

3159 Southport Avė.
Tel. Buckingham 4899,

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Jus išbandėt visus kitus, 
dabar pabandykit geriausi
Pasiklauskit savo aptiekininko — 

Jis žino.

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

Šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau
ti į Lietuvą aplankymui savo giminių/ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekskursijų 
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Sol Kilis & 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 
TeJ Cicero 130

18

Ką tik sugrįžo iš Lie 
tuvos Naprapatas 

r Dr. P. ?. Šimaitis 
Lietuvoje per
mėnesių turėjo 2000 
ligonių, davė 8000 
Naprapatiškų gydy
mu, ypatingai su ge
romis pasekmėmis 
gydė: mirštamas li
gas, vidurių ligas, 
reumatizmą, silpną

regėjimą, galvos, nugaros, strėnų 
gėlimą, širdies, kraujo, nervų ligas. 
Daktaras Lietuvoje surado naujus 
budus tas ligas gydyti.
2346 W. 69 St., kamp. S. Western av. 

Tel. Hethlock 1881
Valandos: nuo 9 iki 11 v. r., nuo 2 
iki 4 v, p. p., nuo 6 iki^ v. vakare.

' DRESIV DEZAInInIMAS
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Vedame dritui 1 
naujas ir senas šlu
bas pigiau negu ki
ti. Parduodam fix- 
torius ir viską ele
ktrišką.

4104 Archer A v. 
Lafayette 3533

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTR AKTORIAI

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

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas 11,111 , --------- u

U. S. Lines Laivu

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

von ir norite turėti smagią, kelionę, kreipkitės tuo- 
jaus į “Naujienas” ir paveskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
nius musų pranešimus.

N
M
N
M
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1739 So. Halsted St. Chicago, III

NAUJIENŲ SPAUSTUVĘ

NAUJI ENO

Kai Jums ar jusą draugystei reikės ką nors 
spauzdiiiti visuomet kreipkitės į šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur

Su Ženkleliu

Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys. 
Pranešimų ir pakvietimų laiškai
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.
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Tarp Chicagos
Lietuviuv

Dalyvauja Šiandie Vakare Lietuvos Nepriklau
somybės Iškilmėje

Šiandie Lietuvos Ne
priklausomybės 

šventė

no kam kitam, kaip vien Lie
tuvai priklausyti tegali, nes jis 
yra Lietuvos sostinę, Lietuvos 
širdis ir jo niekas Lietuvai iš
plėšti negali. Kartu visi pa
kartosim, kad “be Vilniaus mes 
nenurimsim.”

Tad visi šiandie bukime Lie
tuvių Auditorijoj. —Bk.

Roseland
Didelis šios šventės apvaikščio- 

jimas bus šįvakar Lietuvių 
Auditorjijoe. Sekmadieny bus nepaprastas 

vakaras.

šiandie visa Lietuva švenčia 
didžiąją Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę, švenčia ją Lie- j 
t u vos išeivija, švenčia ją ir. 
Chicagos lietuviai. Chicagos lie- j 
tuvių šios šventės apvaikščioji-1 
mas bus šįvakar, vasario 16 d., 
7:30 v. vak., Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

Sąrišy su apvaikščiojimu yra 
ruošiamas didelis programas, 
kurį išpildys didysis ‘ Birutės” 
choras, artistas S. Pilka, daini
ninkė Ona Biežienė, S. čerienė 
ir S. Staniuliutė ir jauna piani
stė Birute Sarpaliutė.
gančioji musų gontkartė — Jau 
noji Birutė — duos šiai šven 
tei pritaikintą programą. Iš

Salome čerienė, kuri su savo se- 
Staniuliute dalyvaus didžiajame

Dainininke 
šute Stella 
11 metų Lietuvos Nepriklausomybes sukaktu
vių apvaikščiojime šiandie vakare, Lietuvių 
Auditorijoj. Visi bukite šioj iškilmėj!

Lietuviškas Ma- dnr kartą garsiai paskelbsime
105 m. žemaitis Jurgis pasauliui musų nusistatymą Vil

niaus klausimu, kad Vilnius

Priau-' kilmėje bus ir
tuzelis 
Skinderis.

Kalbės musų žymiausi kalbė-j

’ ’ ’ . " nų” Redaktorius P. Grigaitis ir
Naudokitės Proga! SLA. Generalis Organizatorius1 

A. Žukas, kurie papasakos'Lie-; 
tuvos vargus ir džiaugsmus, 
laimėjimus ir pralaimėjimus, ko
vas ir pergales ir Lietuvos vil
tis i skaisčią ateitį.

šis apvaikščiojimas, rengia-' 
mas Vilniaus Vadavimo Komi- j 
ti lo, yra visų demokratiniai nu
simačiusių 'C.hi'cagos lietuvių ap- 
vaikščiojimas ir todėl visi lie
tuviai, lietuvės ir lietuvaitės 
kviečiami jame dalyvauti, čia 
ne tik paminėsime Lietuvos Ne
priklausomybes sukaktuves, bet 
taipjau pareikšime, kokią Lie
tuva mes norėtumėm matyti ir

Specialis išpardavimas 
ginta kaina

$3.95, $4.95,

nu pi

Universal Shoe Store 
3265 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

MALTTONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

fmmikick
,f ^yj-.24^įį.i

Del zindamn moti-
i

nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

ŠOKIS, DIDELIS ŠOKIS
— Rengia —

Tautiška Draugystė Lietuvos Dukterų
Nedėlioj, Vasario-Feb. 17 d., 1929

Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
3133 So. Halsted Street

Pradžia 7:00 vai. vakare
GERBIAMA PUBLIKA:—

Malonėkite atsilankyti į ši balių, busite užganėdinti, seni ir jauni 
prie geros muzikos. Kviečia KOMITETAS.Extra Pale Alaus

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNiolioIas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

B. Liutkevičius

šį sekmadienį, vasario 17 d., 
roseland iečiai susilauks nepa
prasto ir labai margo vakaro, 
kokio savo įvairumu ir progra
mų turtingumu gal dar čia ir 
nebuvo. Rengia jį Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelis bendrai su 
rusų Puškino mokykla Pullma- 
ne. Vakaras bus Strumilo sve
tainėj. Prasidės lygiai 6 vai. 
vakare.

Pats L. S. M. (Ratelis suvai
dins vieno veiksmo labai juo
kingą komediją “Abejotina 
Ypata.” Be to dar dainuos ro- 
selandiečiai K. Požatrskis ir p- 
lė H. Stasiuliutė-

Likusiąją gi dalį margojo 
programo išpildys rusai, čia 
bus ir dainininke Maksakova, 
kuri duos ypatingą programą, 
ir šokėja Gribova ir daininin
kas T. Karablinov su savo gar
siais “Juodaisiais Gusarais,” 
kurie visiems labai patinka, čia 
bus ir didelis Puškino mokyk
los balalaikų orkestras ir k. 
Pasku gi bus šokiai.

Nors Pullmane rusų tegyve
na tik keliolika šeimynų, tc- 
čiaus jos palaiko savo mokyk
lą, kurioj vaikus mokina rusų 
kalbos, taipjau turi iš vaikų su
darę didelį ir gerai išlavintą 
balalaikų orkestrą. Be to savo 
mokykloj veik kas sekmadienis 
rengia mokslines paskaitas. Mch 
kytojauja ir orkestrą veda lie
tuviams labai draugingas p. Vo- 
ronko, buvęs keliose Lietuvos 
ministerijose baltugdžių reika
lų ministeriu.

J šitokį vakarą vertai atsilan
kyti ne tik patiems roselandie- 
čiains, bet ir chicagiečiams, nes 
ir Chicagoje niekas tokio į- 
vairaus ir gero programo ne
duoda, ypač tokią žemą įžan
gą (65c — prie durų, perkant 
tikietą iškalno 50c). —Ros.

Moderninė Laidojimo 
Įstaiga

Kuomet jūsų giminaitis, drau
gas arba pažystamas persiskiria 
su šiuo pasauliu, atsiminkite, “kad 
aš užlaikau moderninę laidojimo 
įstaigą, Turiu įrengęs puikią kop
lyčią; automobilius teikiu kiek
vienam pareikalavimui. Grabus 
parduodu labai pigiomis kainomis. 
Mano patarnavimas yra visuomet 
mandagus ir tinkamas, o laidoji
mo kainos nebrangios.

Ign. J. Zolp, Graborius
1646 W. 46th St.

Tel. Boulevard 5203
1327 S. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

JUS NEGALITE SUSTABDYTI 
ŠALTA ORĄ

Bet jus galite užmiršti savo apšildymo 
nesmagumus ir palaikyti savo namą šiltą, 
vienodos temperatūros visą žiemą, kurui 
vartojant Consumers Garantuotus Anglis 
ar Koksus.

“Kiekvienas tonas turi patenkinti, ar-4 
ba mes juos atsiimsime ir sugrąžinsime 
jums pinigus.”

PIRKIT SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI! |

(onsiįjįiĮgrs (ompany
<G> | elephone

FRANKU N
N-' pHOPuC

COAL-COKE- ICE 
BUILDING MAT E Rl A L

3-jų Aktų Komedija

Užburtas Kunigaikštis
— Rengia —

Liet. Vakarinės žvaigždės Pašelp. Kliubas
Nedėlioję,, Vasario-February 17,1929

Lietuvių Liuosybės Svetainėje'
1401-03 So. 49th Ct., Cicero, III.

Durys atdaros 6:00 vai. vak. Perstatymas prasidės 7:00 lygiai 
Tikietai prie durių 65c, nuo nario po 50c.

Kviečiame visus lietuvius be skirtumo pažiūrų. Bus geriausi 
lošėjai chicagieČiai ir ciceriečiai. Kviečia KOMITETAS.

Koncertas ir
Rengiamas Bendromis Jėgomis

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio ir 
Rusų Mokyklos

NEDĖLIO J, VASARIO-FEBRUARY17 d., 1929
Pradžia lygiai 6 vai. vakare

Strumilo Svetainėj z
158 E. 107th St., kampas Indiana Avė., Roseland

L. S. M. Ratelis suvaidins vieno veiksmo labai juokingą komedi
ją “ABEJOTINA YPATA”. Programe taipjau dalyvauja daini
ninkė H. STASIULIUTĖ,/dainininkas K. POŽARSKIS, šokėja 
GRIBOVA, dainininkė MaILSAKOVĄ, dainininkas T. KARAB- 
LINOV ir jo garsieji “JUODIEJI GUSARAI”, Puškino Mokyk
los BALALAIKŲ ORKESTRAS ir daug kitų.

Tokio linksmaus, įvairaus ir gražaus programo dar niekad 
čia nebuvo. Po programo ŠOKIAI iki vėlumos. Tikietai tik 50c 
perkant iš kalno, prie durų gi 65c. Visi ir visos kviečiami atsi- 
lankyti. ‘ RENGIMO KOMITETAS.

Suolelis Dovanai
Su Puikiomis Elektrinėmis

Steinite, Freshman ar Atwater Kent
R a d i o m i s

s99
. c

—- -
Operuojamos 

tiesiog iš 
elektrinės 
žibinamos 

lempos 
įsodos

L_______________ :_____ /

< a
Visa su 7 

tūbomis ir 
visu įtaisymu 
tik už $99. 

, Nieko daugiaus 
nereikia pirkti 
_____________________________ J

Čia Tamsta nerizikuoji nei cento. Bet kuri šitų puikių elek- 
trikinių radijų bus pasiųsta į jūsų namus išbandymui ir 
ištyrimui, tąja sąlyga, kad po 10 dienų visi tamstos pinigai 
bus sugrųžinti, jei tamsta nebusi pilnai patenkintas.

steimte, Freshman 
' Atwater Kent, Fada

S99.00
su viskuo

Visas itai

$10
įmokėti už
Nieko daugiau

kia pirkti

viską, 
nerei-

Tnkstančiai šitų radijų buvo parduota daug 
augštesnėmis kainomis pirmiau ir jos vi
sos duoda pilnų patenkinimų. Ir net šita 
special numažinta kaina tik už $99 kelioms 
dienoms išbandyti, mes pridedame gražų 
suolelį. Instrumentai 7 tūbomis padaro

gilų, aiškų ir grynų balsų. Setai yra operuojami iš žibina
mos lempos įsodos ir elektros suvartojama labai mažai.

Mes taipgi įgalioti pardavinėti: Brunswick, RCA Radi
olas, Majestic, Sparton, Victor, Zenith, Bosch, Eveready, Co- 
lonial, Freed Eisemann. • 

% t* ’ i* * ■

Musy krautuvė kasdien vakarais atdara iki 9 vai.

JosuF. BudriK, Ine
3417 So. Halsted St Tel. Boulevard 4705



šeštadienis, vasario 16,1929

Tarp Chicagos
Lietuvių

Cicero
Ateinantis sekmadienis musų, 

kolonijoj tikrai bus minėtinas,; 
kadangi p. Baltuškos dirbtuvė 
pačiam ryte “mufinasi” tiesiai 
į Lietuvių Liuosybės svetainę. 
Kodėl tai daroma, visiems aiš
ku.

$ * ♦ j
1-mą valandą po pietų Drau

gystė Lietuvos Kareivių turės 
susirinkimą mažojoj svetainėj 
antrame aukšte. Bus priimami 
nauji nariai. Rodosi, jų atsiras i 
apie tuzinas. Nesivėluokite, bu
kite visi punktualiai 1-mą va
landą, idant butų galima sutvar- Į 
kyti visus naujokus, o po to ei- Į 
ti prie tarimų, kurių reikės pa
daryti gyvos galybės, kaip tai: 
reng imas vakaro draugijos Van
dai, raportas uniformų sky
riaus, klausimas sergančių drau
gų, organizavimas vaikų drau
gijėlės, rengimas koncerto. Šiuo 
koncerto rengimu turėtų susi
dėmėti visos vietos draugijos 
ir kliubai, nes tai yra bendras 
lietuvių reikalas, ba visi žino 
kas buvo rašytojas šernas. Vie
nok yra gaivalų, kurie sako: 
“Ką gera davė darbininkams 
(suprask — bolševikams) Šer
nas?” Aš sakau, kad dėka šer
no raštams ne vienas lietuvis 
suprato, kas yra pasaulis ir pa
galios kas yra patys lietuviai, 
ir jeigu ne Šernas, tai tur būt 
dauguma ir tų pačių bolševikų 
šiandien gal visą išmintį semtų 
iš maldaknygės. Ale ką čia kal
bėti — jei žmogus yra pagau- 
ta> fanatizmo, tai jo neįtikinsi. 
Bet tikri, rimti lietuviai turėtų 
pasirodyti, jog moka įvertinti 
kilnius darbus ir. atiduoti kas 
kam priklauso. Šernas pamink
lą ant kapo tikrai užsitarnavo. 
Tad prisidėklihe prie pastatymo 
to paminklo, ir patys gerėsi- 
mės..

* * #
Na, matote, nuvažiavau nuo 

temos. Noriu kalbėti apie atei
nantį sekmadieni. Visi nekant
riai laukia vakaro. O labiausia 
komitetas Vakarinės žvaigždės 
kliubo. Mat, taip yra, kad jeigu 
parengimas duoda deficito, tai 
komitetui negarbė. Ir šio pa
rengimo komitetas deda visas 
pastangas, kad liktų gryno pel
no ne mažiau kaip šimtas dole
rių. Aš tikiu, kad komitetas sa
vo tikslą pasieks. Veikalas ir 
aktoriai paimti geri, o vietos Jie
tuviai noriai lanko gerus paren
gimus. Gi šis parengimas kaip

Specialistas rydyme chroniškų ir naujų U. j 
KU Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas išegzarainavi- j 
rnas atidengs jūsų tikra liga ir jei aš apsi- 
imsiu jus gyu.vti. sveikata Jums sugryš. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iše«zatniuaviaio—kas juras 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 i 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 iki 1 po pietų. 

Phone Boulevard 7814

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

tik ir priklauso gerųjų parengi
mų rūšiai. Tad bukite visi.

• Ciceronas.

PRANEŠIMA!
Socialistų Dramatiško Ratelio 

narių, dalyvaujančių lošime “Audra 
Giedroje” kovo 10 d., 1929, velionio 
Jono Sankuno naudai, įvyks pasi
tarimas pas pp .Gulbinus, 2955 
Emerald Avė., penktadieny, vasario 
15 d., 8 vai. vakare. Prašau visų 
pribut. — B Vaitiekūnas

Lietuviškos Teatrališkos Draugys
tės Šv. Martino mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienž vasario 17 d., 
šių metų, 1 vai. p. p., šv. Jurgio pa
rapijos svet., 32 PI. ir Auburn Avė. 
Nariai būtinai malonėkite dalyvauti, 
nes yra naujų reikalų svarstymui 
Taipgi nepamirškite apsimokėti sa
vo mokesčius į draugijų.

P. K., nut. rašt.

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23 kuopos mėnesinis susirinkimas 
Įvyks šiame septintadieny, vasario 
17d., apie 10 vai. ryte, Liuosybės 
salėje, 1822 Wabansia Avė. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rime svarbių reikalų. Bukite laiku.

— K. J. Š.. sekr.

Kun. M. X. Mockus nesitikėtai da 
sugrįžo į Chicagą, tai ateinantį 
sekmadieni vasario 17 d., 2:30 po 
pietų, Mildos svetainėj, 3142 So. 
Halsted St., kalbės temoj: “Nesiti
kėti Atsitikimai Danguje Ir Anl 
žemės”. Bus daug akivumo die
votiems ir bedieviams. Rengia 
Liet. Laisv. kuopa. Kviečia visus

Komitetas.

Lietuvių Tautos Katalikų Šv. Ma
rijos Parapijos susirinkamas atsibus 
Nedėlioj, Vasario 17-tą dieną, 'tuo
jau po sumos, parapijos svetainėje, 
prie 35-tos ir Union Avė. Visi para- 
pijonai yra kviečiami atsilankyti ant 
pamaldų ant 11-tos valandos, o pas
kiau ant susirinkimo. Turime nau
ją kunigą kleboną K. Petrošių, to
dėl stokime su naujomis spėkomis 
prie veikimo. Kviečia visus

Komitetas.

Leb.-Gvardija D. L. K.. Vytauto 
ant Bridgeporto laikys susirinkimą 
Nedėlioj, Vasario 17, 1929 m., 12tą 
valandą dieną, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Visi nariai kviečiami laiku susirink
ti, nes yra daug svarbiu reikalu dėl 
svarstymo. Valdyba.

KUN. M. X. MOCKAUS
Nesitikėta prakalba Nedėlioj po pie
tų. Kalbės temoj: “Nesitikėti Atsi
tikimai Danguje Ir Ant Žemės.”

Kun. M. X, Mockus

sioj temoj prakalbas rengia Liet. 
Laisvamanių kuopa ateinantį sekma
dieni, Vasario (Feb.) 17 d., 2:30 v. 
po pietų, Mildos svetainėj, 3142 S. 
Halsted St., kur bus daug akyvumo 
dievotiems ir bedieviams. Ateikite 
ir atsiveskite kitus. Lėšų padengi
mui įžanga tiktai 25 centai.

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. Jusųvyi- 
duriai yra budavotojai jusu kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. 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

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

{JniversaI Restaurant
Musu varškicčiai.
dešros ir kopūstai I"
primena mamytės 

valgius y j
A. A. NORKUS, aav

-------O-------
KONTRAKTORIUS

P. KASPAR
5022 S. Westem A v. Republic 4115

Taisyk dabar savo namą, Daug 
sučėdysi pinigų, nes pavasari bus 
brangiau. įmokėti mažai tereikia. 
Gali per 24 mėnesius po biskį iš
mokėti.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuviu graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victotfv 1115

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

•
 Simpatiškas
Mandagus — 
(Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

1605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. 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

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininkė.

2205 Lake St.
Tel. Mclrose

Pa r k 797

Lietuves Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO. itL,

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.

----- o

S.M.SKUDAS
Graborius

Didelė moderniška koplyčia 
dykai

718 W. 18th Street
Tel. Roosevelt 7532

JAUTENOS, CBfctgo, IR

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

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

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste 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

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kajnos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perloidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.
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

25 Metų Patyrime 
Pritaikyme akiniu dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ig ryto iki 8:30 
r nėra skirtų 
Room. 8.

ra- 
va

Jkspertas tyrimo akių ir pritaildmo 
. akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt P!dg., kamp. 18 St. 2 aukštas.

Pastebėki^ ųnano iškabas 
Valandos nuo 
karo. Nedėlio1 

landų.
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki J) valandai vakare 

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 

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

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas
------o------

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS 

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Avė. ir f ullerton St. 

Telephone Berkshire 4820
Specialybė — moterų ir vaikų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Nedėliomis tiktai iki 12 vai. dienos 

-------O-------■ ■

Rot. 8660 South Arteaian Avanua 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Cana] 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 Routb Halsted Street 

Chicago, III.
------- o------

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaokea Avenne, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė Šviesi ir diathermia

Ofiso ir Res. Tol. 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
Be*. 3201 South VVaP.aca Street

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

Tel. Keovvaod 5107
Valandos:

nuo 9 iki 11 vai. ryt«;
nuo 6 iki 8 vėl. vakare

1 apart frentudieiilo ir ketvirtadienio

Lietuviai Gydytojai
DR. J. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9
* Nedalioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenne 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

Phone Bpulevarri 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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenne 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

Tel. Brunswick 8624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniai, naga) auritarime

Įvairus gydytojai

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenne

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

Bes. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAI
Praktikuoja 20 metai 

1 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, dien®

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residftnce Tel. Fairfaa 6352

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 2’ 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
aas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu heatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolnb 680

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudėtte
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

Phone Armltage Z822
DR. W. F. KALISZ 

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

Sercdos vakaro uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn SL, Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietį 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastaųskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-1 

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vokarflis
>241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashingion 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

Albin A. Peteri? 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. WhippleSl 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie SL Room 73<
Tel. Central 6390. Vai. 9—4

Rezidencija 6158 S. Talman A
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

3315 So. Halsted Street

Educattonal
r - - - - - - - -___ _

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesni mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

, J. P. OLEKAS, Mokytojas 
į 3106 So. Halsted St., Chicago, 111.

Educational 
Mokyklos

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

Miscellaneous

KNYGOS
IR

GINTARAI
Musų knygų ir gintarų sankrovoj 

yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti į musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
Rauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščiu einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

Lafayette 7150

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir fumisai, grotos —• 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victorv 9684

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
RE AL ESTaTE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 68rd Street 

Hione 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- 
navirifb, važiuokit pas Lucas, arba 
telefonuokit.

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

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

H. GADEKE, Kedzie 1393.

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.

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti. UžganSdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

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

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contraetors 

and Builders
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus * pagal tunislų 

norą.
' Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967
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AutomobilesFurnished Rooms Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

PARENDAVOJU vieną kambarį 
dėl vaikino, be valgio, šiltu vande
niu apšildomas. 3143 Lowe Avenue. 
1-mos lubos priešaky.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

ir 6% nuošimčiai 
ant Imu 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,

Paskolos suteikiama 
į vien? dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

l’ARENDAVOJU dviem vaikinam 
kambarį, dvi lovos, šviesus, maudy
nę ir virtuvę galima vartoti. 827 
W. 34th PI., 1-mas flatas.

PARENDUOJU apšildomą kamba
rį vaikinui, be valgio. Atsišaukite 
nedėlioję. 3362 So. Auburn Avė., 
2-ros lubos.

PASIRENDUOJA ruimas vienam 
vaikinui arba merginai. DAUČIU- 
NAS, 6750 So. Campbell Avenue, 
2-ros lubos.

PARENDAVOJU kambarį vienam 
arba dviem vaikinam ar vedusiai po
rai su valgiu arba be valgio. Vė
liausios mados parankumais.

6334 So. Sacramento Ave.

For Rent
PARENDUOJU ar parduosiu 3 

fainilijų namą su Storu arba mai
nais ant 2 flatų namo arba ant iš
mokėtos farmos. Pats savininkas, 
Hemlock 8683.

RENDON 3 moderniški kamba
riai. Garu šildomi. Antros lubos iš 
fronto. Renda pigi. John Yankus, 
900 W. 52nd St. Tel. Yards 4061.

RENDON pilnai furnišuotas 6-šių

BNTERNATDONAL 4157 S. Albany Ave., Lafayette 5456

INVESTMENT
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00

Personai
Asmenų Ieško

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KAL- 
' BĄ. Patobulnk savo iškalbumą. Iš- 

1 simokink gražiai rašyti ir kalbėti
^04 Kprlvip A Vp angliškai teisingai; per 3 arba 4
DOVrl OU. ivtkiZiic vmgnesius galėsite vartoti kaip savo
Tel. Lafavette 6738-6716 kalbą. Tokiu būdu galėsite pagerin- 

_________________  - ! ti savo būvį. Del vyrų ir moterų 
Mes paskolinsime jums pinigų Pfivatiškos valandos, kada kas noja *________ *_____________ /iiAnAYMic r» r» vngornic

$100 iki $2,000
ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS

1647 West 47th Street

dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH 

’ 21 E. Van Buren St., 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy- 
kit dabar!

-------o-------
PAIEŠKAU Petro Srabalio, pa- 

i žįstamas iš Lietuvos. Prašau at-Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 ■ ,Pat;s % ka«

arba $300, imame legali nuošimtį. (Juok,t z,not: Vitmont.ute,
Pinigus gausite į 12 valandų. i P° vVru Daniels, .>644 S. Keeler Ave.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ave.
Kampas Hermitage Ave.

REIKALAUJA moteries prie na
mų darbo, pridaboti 4 metų mtfV- 
gaitę, valgis, guolis ir geras moke
stis Tel. Canal 5821, 1840 South
Halsted St.

REIKALINGA patyrusi virėja 
(cook) moteris dirbti naktimis. At
sišaukite 1745 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris prie na
mu darbo ir 2 vaikučius prižiūrėti. 
JAMES MAČIULIS, 2005 Canalport 
Avenue.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo i bučernę arba 
grosernę. Galiu pradėti dirbti Kovo 
(March) 4-tą, ne pirmiau. Kam tok
sai žmogus reikalingas, prašau 
siliepti laišku arba ypatiŠkai. 
esu mokantis tą amatą.

- WM. GERKO
3715—18th St., Chicago, III.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

at

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

žus seklyčios setas $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

GRAŽIAUSI RAKANDAI 4 kam
barių, vėliausios styliaus, 3 kavalkų 
frieze seklyčios setas, 8 kav. riešuto 
valgomojo kambario setas, 4 kavalkų 
riešuto miegamojo kambario setas ir 
matrasas su s^ringsais, 5 kavalkų 
pusryčhj setas, sidabriniai, sudynai, 
veidrodžiai, verčios $3000. Galiu pri
statyti atskirais kavalkais, jauniems 
gera proga. Winner, 8228 Maryland 
Avė., 1 apt,, Stewart 1875.

PARDAVIMUI nauji saliuno fik- 
čeriai, pilnas įrengimas, labai pi
giai. 2875 Archer Avė. Telefonas 
Lafayette 7956.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios njšies fadios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška, 
radio pardavėjas, o 
ri, tai kreipkitės pas mus

Aš turiu paaukoti savo vėliausio 
modelio DODGE Sedaną, veik nevar
totą ir negalimą atskirti nuo naujo. 
Karas yra kuogeriausias visame ka
me ir mano išvažinėtas tik 5,000 
mylių. Reikia pinigu, paaukosiu už 
$275. Karas kainavo man $1,200 tik 
keletą mėnesių atgal. Kreipkitės ne
dėlioj. 2231 North Kedzie Av., 1 apt.

STUDEBAKER vėliausio modelio 
“PRESIDENT” Sedanas, kurį varto
jau tik 6 mėnesius ir yra visai kaip 
naujas. Reikalas pinigų priverčia 
mane paaukoti, šis karas yra. kaip 
išėjęs iš dirbtuvės. Originaliai bal- 
loon tairai kaip nauji, pilniausiai 
įrengtas. Paaukosiu tik už $400. 
Kreipkitės bile valandą nedėlioj. 
1944 North Spaulding Av., 2nd apt.

PARDUOSIU arba* mainysiu Nash 
automobilių Sport Model 1926, at
rodo kaip naujas. Imsiu namuką ar
ba lotą. 1309 W. 63rd St.

STUDEBAKER 4 durių sedanas, 
vėliausio modelio, pirmos klasos sto
vyje. Pilnai aprengtas, originališki 
baloon tajerai, kaip tik nauji. Bum- 
periai, baksas, elektros šildytuvas ir 
t. t. Priežastis pardaVimo — liga. 
Parduosiu už $425.00 arba geriau
sias pasiūlymas; aš mokėjau $2355 
nesenai. Vartotas 4,000 mylių, 
muose visą dieną nedėlioj.

2116 W. Harrison Street 
2-ros lubos

Na-

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiųkių. Atidarą dienpmis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS; 
504 W. 83- St., prie Normai, 1 lubos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI ar mainymui ge
ležinių daiktų krautuvė, gera apię- 
linkė, greitai auganti, garu apšildę- 
ma. Vieno aukšto namas 4 kamba
riai pagyvenimui, 50 pėdų platumo 
lotas, 5306 Archer, Ape.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

JŪSŲ PAČIŲ KAINA
EXTRA MAINAI

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

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

FLORENCE COUNTY 
VVISCONSIN 

Farmos ir ežerų lotai prie 
19kos ežerų — Vasarnamių 
mai, maudymos, žvejojimas 
lengvi išmokėiimai.

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND < 

4119 Broadvvay, 
Bittersvveet 6180

ir arti 
įtaisy- 
ir tt.

co.

Exchange—Mainai

MAINYSIU savo biznį, namelį 2 
ar 3 flatų, ant farmos, loto, biznio, 
ar/kitokios nuosavybės. 2301 W. 
35fh St., Lafayette 0909.
.. /. .... -__ ______________________

TURIU BU^GALOWS — 2 —
3 FLATŲ — 

pasirinkimas 79 St., biznio namai. 
Taipgi 92 St. gazo stočiąi vieta. — 
Mainysiu ant to ką jus turite?

ARTHUR JOHNSON.
/ 2630 East 75 St.,

Tel. Regent 2123

3 
rių, 
senumo. Rendos $2,200 į me
tus. Įmokėti reikia tik vienų 
metų rendų.

flatų mūrinis, 3—5 kamba- 
uždaryti porčiai, 2 metų

7332 S. Campbell Avė.
Savininkas Pullman 9725

PARDUOSIU arba mainysiu biz
nio kampinį namą, su bizniu, ant 
privątiško namo arba priiųsiu part
neri vyra ar moterį, vienam persun- 
ku, 3432 So. Morgan St.

PADAVIMUI mūrinis na-
mas, 3301 S. Fisk St. $1,000 
įmokėti, kitus išmokėjimais, 
sykiu su renda.

Atsišaukite:

IŠSIMAINO puikus bizniavus kam
pinis muro namas, namo paranka
mai vėliausios mados, parduosiu pi
giai, arba mainysiu ant didelio 
apartment namo, bungalovv, biznia- 
vų Jotų, furniture štoro, 
Storo, arba kas ką turit.

IŠSIMAINO kampinis 
fumiso šiluma, parduosiu 
arba mainysiu ant seno namo senoj 
apielinkėj, arba ant lotų, nepaisant 
vietos, arba prinisiu bučernę 
po pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas 
niavas namas, antras private 
mas, namų kaina už abudu $11,500, 
mainysiu ant farmos ne 
Chicagos kaip 50 ar 70

IŠSIMAINO 2jų flatų 
inas, 4 ir 5 kambariai 
namo kaina nužeminta, priimsiu lo
tus, bučernę, restaurantą, automo
bilių kaipo pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO 
mas Brighton 
bizniavo namo 
apielinkės.

IŠSIMAINO

hardwaro

bungalow, 
už $8,500

kai-

biz-
na-

toliaus nuo 
myliu.

puikus na
šu garažų,

2jų flatų muro na- 
Parke, mainysiu ant 
su bizniu, nepaisant

4rių flatų naujas 
muro namas su 4 karų 
cago Lawn, namo katfia labili 
žeminta, mainysiu ant nedid o 
niavo namo su bizni 
tų ar bungalovv.

IŠSIMAINO puikus lotas Aurora, 
i Illinois, 50x155, mainysiu ant auto- 
i mobilio.
Į PROGA 
kią farmą,

i valstijoj, 
j arba 
! Su 
kitės 

rių flatas, garu apšildomas, ant 
63-čios gatvės, arti California 
ave. Kaina $20,500, $5,000 įmo
kėti. Pamatyk greitai ir persi-i /
tikrink. | Phone Lafayette 5107

4155 Archer Avė.

TIKRI BARGENAI SU 
DIDELIU PELNU

GREITAM pardavimui mūri 
nis biznio namas, storas (krau 
tuvė) 70 pėdų ilgio ir 5 kainba-

2jų

Chi- 
nu- 
biz- 
fla-

farmeriams, įsigyti pui-
40 akerių Wisconsino 

priimsiu nedideli namą 
kaipo pirmą imokėjimą.
minėtais reikalais kreip-

lotus
virš 
pas

F. G. LUCAS & CO
4108 Archer Avė

PUIKUS lotas dėl budavoji- 
mo bungalow arba 2 flatų, arti 
67 gatvės ir Marquette Park. i 
Su vsais improevmentais. Pil
nai užmokėti. Savininkas ap
leidžia Chicagą. Yra priverstas! 
parduoti už $1,650.

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

MAINYSIU arba už ‘‘cash” par
duosiu. 9 kambarių namas, 2 karų 
garažas. Vieta tinka bizniui groser
nės, plumbingo, čeverykų taisymo. 
Kaina $4,500, “cash” $1,000, likusią 
sumą po $25.00 i mėnesį. Atsišau
kite pas savininką C. K. VALAITIS, 
919 W. 35th St. Tel. Yards 1571.

PARSIDUODA soft drink parloris. 
gera vieta ir biznis, pigiai, 143# So. 
49 Ct., Cicero, III.
_________________ Uil__________________

Klauskit pas 
igu jie netu- 

i. B. and J. 
PAIEŠKAU brolio Antano Zabičio, i Electrical and Radio Engineering 

Plungės, Telšių apskričio, Vis- Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
deikių sodžiaus, Lietuvoj. Keletą me- Ave., Chicago. III. Hemlock 9140. 
tų atgal girdėjau , gyveno Melrose----------- —------------------------------ —

i PLAYER PIANAS — vertas daug 
■dikėiai serga, slabnas yra. Randasi negu. Šie pia-
Šventos Katarinos ligoninį Indiana: žmTgui^
Harbor. Indiana. $j10, įskaitant 60 muzikos rolių, ro-

lių kabinetą, suolelį ir grindų lempą 
savo vyro Kastanto Išmokėjimais po $2 į savaitę.

P. A. STRACK PIANO CO., 
228 So. Wabash Ave.

S1MANO DAUKANTO SKOLINIMO Park, III. Kas žinote, meldžiu pra-l 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA nešti, nes jo brolis Jonas Zabitis •

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place
Phone Roosevelt 8887

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

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

x PAIEŠKAU
Grigo—šeši metai nieko iš jo negir
džiu—sūnūs Vytautas irgi nori sa
vo tėvelį pamatyti. Tu gali grįšti 
atgal—tau dabar nėra jokios baimės | PARSIDUODA dvi konstantinkos 
-aš >rgi dar neženota. Atsišaukite labai j iai 3139 s Emera]d Ave., 

lubos iš užpakalio.i ti. MARTHA GRIGAS, 3200 Lime St į 

PADVIGUBINKIT SAVO UŽDARBĮ
Išmokite kaip padvigubinti savo 

uždarbį iš bonų, šėrų ir pirmų mor
gičių, kuriuos jus turite. f

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Radios

inų mor- REIKALINGAS partneris, vyras 
Dalyvau- ur moteris į restauranto biznį, mies-!

kitę visos šalies biznio oganizacijos te, abelnai suprantanti bizni. Ge- 
pelnuose ir tuo pačiu laiku semkite ras biznis,, pigi renda, ilgas lysas 
pelną iš savo bonų ir Šeru.

Musų pienas yra po valstijos ir le- 
gale prižiūra ir yra užgirtas Director 
of Trade and Commercial of Illinois. 
Žymus Chicagos bankas ir trusto! 
kompanijo veikia kaipo globėjai.

Kad susipažinti su faktais, paduo-1 
kitę savo vardą, adresą ir telefono ■ 
numerį. Rašykite j “Naujienas”, Box! 
1060. i REIKALINGAS gabus bučeris,
-------------------------------------------------- , darbas ant visados, :“cash market”, 
Morgičiai pirmi ir antri i10839 So- Michigan'_______________

6 nuošimčiais padaromi į 24

Musų išlygos bus iums naudingos Susilauk pasisekimo su 
Kreipuites pas i >

M. J. KIRAS, Chevrolet
3335 So. Halsted St -----------

Kaina $1500 už puse.
Pullman 8433

po 8 vai. vakare kasdieną.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

______ ____ __ _ _ ra-
..... sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 

PASKOLINSIM nuo $50 iki $3001 žengimui pirmyn, pardavinėjant ne- 
už 2 A nuošimčio ir lengvais išmo- paprastus naujus 6 cilinderių Chev- 
kėįiinais. Paskolas suteikiam į 24 rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
valandas. Be jokio komišo. ; trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa-

S. OSGOOD, foash. Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d.
2231 West Division St., upstairs” Ypač reikalinga vyrų teritorijose 

Tel. Armitage 1199 Worth, Stickney, taipjau tarp Stock
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.Furnished Rooms

Energiški ir sumanus

i u j i x * Priimti aplikantal bus trumpą lai- RENDON kambarys dėl ženotos ką iavinamf dyka1 konstrukcijos šių 
poros arba vaikinams su visais pa- karų ir geriausių būdų juos parda- 
rankumais, maudynė, telefonas, ra- vingti.
dio, pianas, labai gražioj apielinkėj, 
labai gera transportacija, tarp trijų į 
karų linijos, prie mažos šeimynos. į

4531 So. Troy Avė.
antros lubos. -

to

RENDON KAMBARYS apšildo
mas, su valgiu ar be.

7030 So. Campbell Avė.

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

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

KAMBARYS rendon. šviesus ir 
švarus, prie mažos šeimynos, su val
giu ar be, vienam vyrui arba dviem. 
Atsišaukite: M. VITKUS, 1-os lubos, 
4352 So. Talman Ave>

REIKALINGI muzikantai Trum- 
pet, Piano ir DrUmmer dėl Orches
tros. Atsišaukite vakarais nuo 6 iki 
8 vai. vakare. 1816 S. Halsted St., 
2-ros lubos. Tel. Virginia 1654.

RENDON kambarys, vyrams, mer-j------------------------------------- ---------- -
ginoms ar vedusiai porai. Kam jums REIKALINGAS senas žmogus dirb- 
brangiai mokėt ir šaltai gulėt? Pas y j restaurantą. 3510 W. 63rd St. 
mus pigiai ir šiltai. 1-mos lubos, Republic 0243.
1921 Canalport Ave. » .

IŠSIRENDUOJA kambarys deL 
vaikinų arba merginų, šviesus kam
barys su visais parankumais, prie 
mažos šeimynos. 4014 Brighton PI 
2-ros lubos; ■ ----- v '

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris skirstyti 
I” skudurus. 1463 Blue Island Avė.

PARSIDUODA didelis, 70 karų ga
radžius. Pigi renda. Lysas ant VA 
metų. Tarpe d^elių apartmentų. 
Prie garadžiaus yra paint shop. I>ea 
Garage, 2719-23 $. California Avė.' 

------- (į------1

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MAINYSIME
X. 6 apartmentų mūrinį kam-

P ATSIDUODA saldainių ir softPJBĮ DHHią, gčlPU ŠildOHią, ką 
!tik užbaigtą, visi apartmen- 

14th Place. ‘ . —

NEBRANGŲ mažą namą mainy
siu ant bučemės arba grosernės, 
Tel. Normai 7429.

RADIOS, STALAI IĘ CONSOLES 
PILNAI — $25 ir augščiau

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

10 E. Oak St.,
Sup. 8741

PARSIDUODA duonos kepykla 
kartu su namu. Gera, senai išdirbta 
vieta — lenkų ir lietuviu apgyven
ta apielinkė, 4504 So. a^cramento 
Avė.

PARDAVIMUI lunch ruimis pi
giai prie naujo teatro. Priežastis 
turiu du bizniu, 3552 S. Halsted £>t.

tai yra išrenduoti. Tas na
mas randasi Brighton Par
ke. Mainysime į gerą seną 
namą.

Atsišaukite:
4155 Archer Avė.

----- o——
BARGENAS. Pardavimui 2 flatų, 

frontas akmenų 5 ir 6 kambarių.
3334 Beach Avenue

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

, 4 FLATŲ naujas kampinis 
muro namas, 2 po 4 kamb. ir 2 
po 5 kamb., garu apišldomas. 
Vėliausi įrengimai ir 4 karų 
mūrinis garažas. Rendos į me
tus $3,624. Randasi arti Mar- 
quette Park. Kaina $27,500; su 
$5,000 įmokėjimu galima pirkti.

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

S. P. KAZWELL & CO
S. P. Kazlawski

2839 W. 63rd St.
Republic 8899

NORTH Central Park, arti North 
Avė., — 4 flatų mūrinis, 3 metų se
numo; 4 furnasai įbudavoti. šauk 
savininką Chesterfield 0155.

------ O-------  S

PARDAVIMUI

SAVININKAS turi parduoti tuoj 
puikų modernišką 6 ruimų bunga
lovv lietuviškoj kolonijoj. Naudokis 
proga iš to—matyk vietą. Pigi kai
na.

Savininkas
5742 Whipple Street 
Tel. Republic 8768

PRANEŠIMAS
Radio nėra pagerintas, jis vien li- 

i ko suelektrintas. Leiskite mums pil
nai pertaisyti dabartinį jūsų radio 
ir jį suelektrinti su A. C. tūbomis. 
Pilna musų dirbtuvės garantija. Tai 
kainais viso $39.50.

Jūsų senasis radio setas turi ge
resnę medžiagą savy, negu naujieji. 
Mes sutaisysime jūsų radio jūsų na
muose už $2. Philco aptarnavimas 
$1, nežiūrint kiek laiko užimtų.

PHANTOM RADIO MFG. CO.
Tel. Laf. 1005, Buckingham 3970 

ar Midway 6312

PARDAVIMUI maliavų ir gele
žies krautuve (Hardvvare), 4 kam
bariai dėl gyvenimo, lysas ant 5 
metų, renda tik $75.00 i mėnesi. 
7216 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliunas, pusė ar 
visas, geroj vietoj, 4 kambariai pa
gyvenimui, 4548 Wentworth Avė. 
................... ................ ............ ..............<

GROSESNĖ ir delikatesen 48 
apartmentų budinke, geras biznis, 
turiu parduot, kad turiu dar kitą 
bizni, ilgas lysas, 2333 West 
Marquette Rd.

-—-O------
’ PARSIDUODA namas 3-jų pagy
venimų, mūrinis, \po 4 kambarius, 
ant 32-ros ir Union Avė. pigiai, 
su mažu įnešimu. Atsišaukit JOHN 
P. LEGEIKO, 3655 So. Halsted St., 
Chicago, III. -----O—

PARDUODU saldainių krautuvę', 
parduosiu pigiai, nes vienai yra la
bai sunku užlaikyti, 3400 Union 
Avė.

SPARTON RADIO 9 tūbų $189.50 
su Console ir garsiu kalbėtuvu, tū
bai ir tt., 3 mėnesiai už dyką ap
tarnavimas. Taipgi agentai dėl 
Crossley ir Hovvard radios. Radio 
aptarnavimas $2. Vigons Radio Shop 
1025 Leland Avė., Ardmore 3873.

KAS NORI pradėti pigiai bizni? 
Geroje vietoje Soft Drinks Parlor, 
3352 So. Morgan St. Tel. Boulevard 
3841.

PARDAVIMUI 2 flatų 
medjnis namas ir garažas 
užpakalyje, gerame stovy
je, jmokėti $750 cash, kitus 
lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais. Kaina $4450.

Kreipkitės:
4155 Archer Avė.

Naujas mūrinis namas, 
yra krautuvė ir 6 kambarių 
apartmentas. Namas ką tik 
užbaigtas. Krautuvės fron
tas ištaisytas puikiausiai, 
krautuvė tinka dėl čevery- 
kų krautuvės arba rūbų 
krautuvės. Parduosime la
bai pigiai ir lengvomis iš
lygomis. Randasi smarkia
me biznio distrikte, 4147 
Archer Avė.

4155 Archer Avė.

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forest. Plumbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 1XA 
pėdų konkryto beismentas. Skal
byklos, furnasu Šildoma, arti R. I. 
R.. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
karo garažas, VA akerio (150V302) 
ant cementuoto kelio, $9,00u. V. 
Hendrickson, 10308 S. Western avė.

PAAUKOJIMO IŠPARDAVIMAS 
po visą šalį išgarsintų demonstrato- 
rių už didelio paaukojimo kainas: 
Freshman Console $30; Sonora Con
sole $25; Atwater Kent (mod. 35) 
6 tubu $15.

ROSE RADIO SHOP
3601 Broadvvay. Atdara vakarais.

Buckingham 5058 (

tas parduoti gerai apsimokanti 65 
automobilių garažą su salesroomiu 
ir gasolino stotim. Mainys ant na
mo, didelio ar mažo, Chicagoj ar 
kitam mieste, lotų ar geros far- 
mos, ir taipjau priims morgičius 
ant kito namo. Agentai yra kvie
čiami pasidarbuoti.

5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

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, velourų išmuštas $325 
’26 Chandler spėriai 6 ............... $295
’26 Jewett Coach su naujais ta- 

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

bargenas ................................
50 kitų karų pasirinkimui.

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 So. Halsted St. Triangle

PARDUODU restauranta labai pi
giai, iš priežasties dviejų biznių. Ge
ra vieta dėl gero biznio, 3828 So. 
Halsted St

$10,000.00 PINIGAIS NUPERKA
17 apartmentų namą, Pietrytinis 
kampas, 51-mo Courto ir 21-mos gat
vės Ciceroj', tik užbaigtas, šlifuoto 
akmens sienos maudynėse ir kuk- 
nioj. Sherman’o maudynės ir lašai. 
Craftex sienos, ugniavietės ir šėpos 
dėl knygų. Aliejaus apšildymo sy- 
stema. Virtuvės išklotos linoleumu. 

PARDUOSIU TIK $92,500.00.
Rendos $15,000.00 i metus.

216 No. Parkside Avė. 
Austin 2609. •

BUNGAL0W 6 kambarių ant auki 
što cemento bloksų skiepo, fumasu 
apšildomas, ant kampinio plataus lo
to, labai gražioj apielinkėj West 
Pullmane. Parduosiu arba priimsiu 
i mainus lotus. Savininkas 2100 W. 
23rd St. Tel. Canal 5065.

KASPARAITIS
-------O-——

PARDUOSIU
su $4,800 nuostolių dviejų augštų 
murmi namą, po 4 ir 4 kambarius. 
1-mas morgičius $3,000. Priimsiu 
mažą įmokėjimą, arba mainysiu ant 
eųuity, 1601 So. Washtenaw Avė., 
Chicago,

KOHOUT BROS., 
6208 W. 22nd St., 
Tel. Berwyn 1101

$95

CO.
9330

PARSIDUODA labai pigiai groser- 
nė ir bučemė, naujai Įrengta iš prie
žasties neturiu partnerio, pats nesu
prantu darbo. Atsišaukite nedėlioj, 
Joseph Gricius, 4818 £o. Mozart St.

AR ŽINOTE,
kad automobilių dabar biznis yra 
geriausias iš visų biznių, tiktai prie
žastis ligos savininkas yra privers-

PARDAVIMUI delikatessen ir gro- 
šerne, senai uždėtas biznis ir geras 
biznis. Turi būt parduotas šią sa
vaitę. Garu apšildomas gyvenimo 
kambarys. 741 W. 51st St.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
6-6 kambarių, elektra, maudynes/ 
Parduosiu ant mažų išmokėjimų. 
Kaina $3,500. 4147 Princeton Avė, 
Normai 1902.

4 FLATŲ muro namas ir 4 ka
rų muro garadžius, garu šildomas, 
aržuolu trimuotas, stikliniai porčiai, 
2 metų senumo. Rendų i metus 
$3,744.00. Pusė bloko nuo 63-Čios 
gatvės ir California Avė. Parduo
siu pigiai. Cash reikia $6,000.

S. PASZKEWICZ 
6345 So. California avė.

Hemlock 4555

PARDAVIMUI pietvakarinis kam
pas 80 gt. ir Escanaba Avė., 25x150, 
su 7 kambarių rezidencija ir gara
žu. Kaina $8,100. Cash $1,800. Vieta 
pabudavoti 3 apt. prieky loto, verto 
$11,000.

HENRY and MURPHY 
1341 E. 75th St. Midway 3128 

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

DIDELIS ARGENAS
5 flatų -po 5 kambarius, naujas 

kampinis prieš saulę muro namas, 
2jų karų garadžius. Garu apšil
domas, įrengimas pirmos klesos; 
kaina prieinama, mainysiu ant 2 
flatų ar ko kito. Savininkas

JUOZAS VILIMAS
4558 So. Washtenaw Avė.

Phone Virginia 2054

PARDAVIMUI moderniška 6-šių 
kambarių bungalow, aržuolu trimuo- 
ta, uždaryti porčiai, muro garažas, 
šiltu vandeniu apšildoma, 5918 So. 
Richmond St., Prospect 2241.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Storas ir 3 flatai ........... $10000.00
Dviejų flatų mųrinis ....... 9800.00
Gasolino stotis ................> 15000.00
šešių kambarių namelis 3500.00 
Dviejų flatų medinis .... 5500.00
Triių flatų medinis ....... 6800.00

JOHN A. FUNK & CO. 
1022 W. 51st St. Yards 0134

BUNGALOW graži 6 kambarių, 
pleisteriuotas beizmentas, šiltu van
deniu apšildoma, aržuolu trimuota 
visa, 2 karų garažas. Uždaryti 
norčiai ir tt., 5914 S. Richmond St., 
Hemlock 0682.

PARDAVIMUI 2 augščių medinis 
namas 5 ir 6 kambariai, viškos ir 
beizmentas. Nebrangiai.

2018 So. May Street
PARDAVIMUI 7 kamba

rių medinė bungalow, ce
mentiniu pamatu, pilno di
dumo beismentas. Bargenas 
už $5,700; jmokėti $1,000.

4155 Archer Avė.

PARDUOSIU Brighton Parke 6 
kambarių medini namą ant cemen
tinio beismento, furnasu šildomas. 
1 blokas iki Western avė. karų, 2 
blokai iki Archer avė. karu. Par
duosiu nebrangiai, norim važiurtti j 
Lietuva.

4011 So. Campbell Avė.




