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$405,000,000 Dėdės 
Šamo armijai

Sumanymas užginti valdžiai 
vartoti pinigus siuntimui ka
riuomenės i svetimus kraštus 
atmesta

\VASHINGTO\AS, vas. 10.
Atstovų butas šiandie priė

mė armijos apropriacijų bilių, 
kuriuo .Jungtinių Valstybių ka
riuomenės reikalams ateinan
tiems metams skiriama $405,- 
000,000.

Rilius pasiųsta senatui.
Atstovų butas atmetė suma

nymą užginti kariuomenės 
transportavimui skiriamus pi
nigus vartoti kariuomenės siun
timui i bet kurį svetimą kraš
tą l>e tam tikro kongreso leidi
mo ir pritarimo. Tasai suma
nymas buvo atstovų buto 229 
balsais prieš 124 atmestas.

Baisus sprogimas 
aliejaus įmonėje

Dešimt darbininkų užmušta, 
apie penkiasdešimt asmenų 
sužeista

EVERETT, Mass., vas. 10.— 
Beacon. Oil kompanijos Įmonėj 
šiandie įvyko baisus sprogimas, 
kurio, kiek žinia, dešimt darbi
ninkų buvo užmušti ir penkias
dešimt ar daugiau sužeisti. Ma
noma, kad žuvusių skaičius bus 
daug didesnis.
Du angliakasiai žuvo, 47 pavo

juje kasyklų gaisre

NORTH RAY, Ontario, vas. 
10. — Hollingero anglies kasy
klose Timminse šiandie kilo 
gaisras, kuriame du angliaka
siai žuvo, o kitiems keturiasde
šimt s ptyniems gresia pavojus 
užtrokšti smalkėmis ir durnais.

Gaisras išsiplėtė kasyklų 
sluogsny 550 pėdų po žeme, kur 
tie darbininkai dirbo. Daroma 
pastangų juos išgelbėti.

Britų Kolumbija nori 
nupirkt Alaskos 

uodegą
V1CTORIA, Rritų Kolumbija, 

vas. 10. — Britų Kolumbijos 
provincijos legislatura (seimas) 
priėmė rezoliuciją, kad Domi
nijos valdžia padėtų pertrakta- 
cijas su Jungtinėmis Valstybė
mis tikslu nupirkti iš jų Alas
kos uodegą siaurą juostą že
mės, kuri nuo tikrosios Alas- 
kos driekiasi pajūriu j pietus 
palei Britų Kolumbiją.

Išradimas, kuriuo Ame
rika galės matytis 

su Europa
HARTSDALE, N. Y., vas. 9. 

— Vakar čia buvo demonstruo
jamas naujas išradimas — te- 
levizoras, kurio pagalba kal
bantieji radiofonu viename ga
le gali matyt, kas kalba antra
me gale. Bandymai daryta tarp 
Hartsdale ir Londono, taigi 
3,000 mylių tolumo tarp vieno 
aparato ir antro. Dariusieji ek
sperimentus vieni antrus matė, 
bet paveikslai buvo neaiškus, 
negalimi pažinti. Ilgainiui, be 
abejo, aparatas bus taip pato
bulintas, kad paveikslai bus 
aiškiausiai matomi.

BRIUSELIS, Belgija, vas. 10. 
— Afganistano karalius Ama
nu! lah, kuris šiuo tarpu važi- 
ėnja po Europą, atvyko į Briu
selį j svečius pas karalių Al
berta. c

30 Meksikos maisti
ninkų sušaudyta

Kautynėse su federaline kariuo
mene dvidešimt banditų bu
vo nukauta i

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
10. — Netoli nuo Salamancos 
įvyko susikirtimas tarp fede
ralinės kariuomenės dalies ir 
200 klerikalų maištininkų ban
dos. Maištininkai buvo sumuš
ti ir priversti bėgti. Dvidešimt 
du maištininkai krito kautynė
se, o trisdešimt buvo sugauti ir 
sušaudyti.

Protestuoja prieš 
radio “džiazą”

K ong re s manas pasipiktinęs, kad 
“džiazu” išstumiama geresnė 
muzika

WASHINGTONAS, vas. 10.
Atstovų buto prekybos laivy

no komisijoje kongresmenas 
Briggs (dem., Tex.) protestavo 
prieš “džiazo” dominavimą ra
di© programuose. Kvosdamas 
viena federalinės radio komisi
jos narį, Sam Pickardą, kon- 
gresmanas Briggs nusiskundė, 
kad vyraujančios radio stotys, 
nuolatos skleisdamos “džiazą”, 
dažnai išstumia daug geresnius 
vietos stočių muzikos progra- 
mus, versdamos “džiazo” klau
sytis žmones, kurie jo visai ne
mėgsta.

Anglija pataria nerody 
ti teatruose Cavell 

filmas

LONDONAS, vas. 10. —Dai- 
ly Mail pranešimu, Britų užr 
ąienio reikalų departamentas 

davęs žinoti filmų cenzorių ko
misijai, kad rodymas teatruose 
krutamu jų paveikslų, kuriuose 
vaizduojama gailestingos se
sers Edi t h Cavell sušaudymas, 
nėra pageidaujamas.

Anglų gailestingoji sesuo E- 
ditb Cavell per didįjį karą bu
vo vokiečių sušaudyta Belgi
joje, kurią jie apkaltino kaip 
šnipą. Prieš rodymą dabar tos 
filmos Anglijoje ir Belgijoje 
Vokietijos vyriausybė protesta
vo, sakydama, kad to įvykio 
vaizdavimas atgaivinąs žmonė
se neapykantą vokiečiams.

General Motors paskel
bė $21,750,000 dividendų

MEW YORKAS, vas. 10. — 
General Motors korporacijos 
direktoriai vakar paskelbi $21,- 

750,000 regulariijių bertainio 
metų dividendų. Korporacijos 
turtaš gyvais pinigais ir par
duodamais vertybės popieriais 
siekia $170,000,000, prieš $145,- 
398,000 metai atgal.

150 svečių užsinuodijo 
maistu pokyly

ELLENVILLE, N. Y., vas. 10. 
— Daugiau kaip pusantro šim
to svečių, dalyvavusių čia vie
name pokyly, susirgo, užsinuo
diję sugedusiu maistu.

Keturi vaikai žuvo na
mų liepsnose

GUMBERLAND, Md„ vas. 
10. — Spring Gap miestely, ne
toli nuo čia, gaisre, kuris su
naikino gyventojų W. Garjandų 
namus, žuvo keturi jų maži 
vaikai. Tėvų tuo matu nebuvo 
namie. Manoma, kad vaikuuiai 
žaizdami su degtukais, netyčio
mis patys namus padegė.

Deklarantams duo
da vizų pirmenybę

Senatas priėmė rezoliuciją imi- 
- granty kvotose duoti pirme- 
•nybę piliečių žmoonms ir
vaikams

(Pacific and Atlantic Photo] r j

Mrs. Sara A. Conboy, iždi
ninkė audėjų unijos ir direkto
rius darbininkų banko, viena 
iš žymiausių darbininkių vado
vų, pasimirusi sausio 7 d„ 
Brooklyn, N. Y.

WASHINGTONAS, vas. 10. 
— Senatas priėmė senatoriaus 
Copelando pasiūlytą rezoliuciją 
palengvinti naturalizuotų pilie
čių šeimoms atvykti j Jungti
nes Valstybes.

Einant rezoliucija, imigraci
jos vizų pirmenybė turi būt 
duodama žmonoms ir neme- 
Čiams vaikams tų ateivių, 1 
rie patapo Jungtinių Valstybių 
piliečiais arba gavo pirmus pi
lietybės popierius laikotarpiu 
taip 1921 m. liejios 1 ir 1927 
metų liejMJs 1 dienos.

Imigracijos komisija nurodė, 
kad dėl 1924 metų imigracijos 
akto esą didelio nepasitenkini
mo, kadangi daug ateivių, atvy
kusių tikslu pasilikti Ameriko
je ir išsiėmusų pirmus piliety
bės popierius, buvo atskirti nuo 
savo šeimų, nes kvotų įstaty
mas neleido jiems parsigabenti 
savo žmonas ir vaikus.

Sprogimas aliejaus 
įmonėj Kali

fornijoje
l.ONG BEACH, C.al., vas. 10. 

- - Signal kompanijos įmonėje 
įvyko smalkus sprogimas, kuris 
visą miestą supurtė. Sprogi
mo pagimdytas gaisras sunai
kino aliejaus refinerijos dalį, 
padaręs apie $100,000 nuostolių. 
Vienas darbininkas pavojingai 
sužeistas. ‘

Reparacijos natūra esąs 
geriausias Vokiečių ga

miniams skelbimas
BERLINAS, vas. 10. — Kad 

ir dar taip skaudus yra Vokie
čiams priverstinas reparacijų 
mokėjimas natūra, jis turi ir 
vieną gerą, Vokietijai naudin
gą, pusę, būtent, puikų jos 
prekių išgarsinimą pasauly.

Baronas von ♦ Rheinhaben, 
kurs dabar važinėja po Balka
nų kraštus, rašo, kad kur tik 
jis keliavęs Jugoslavijoje, visi 
geležinkelių ir telefonų mate- 
riolai buvo Vokietijos gaminti 
ir atiduoti reparacijų sąskaiton. 
O tai, sako von Rheinhaben, 
sudaro geriausią Vokietijos pra
monei skelbimo propagandą. Vi
si tie kraštai ateity pasiliksią 
Vokietijoj! kostumeriai.

Kruppo firma Fssene derasi 

su Francija dėl daugybes že
mės ūkio mašinų Franeuzų ko
lonijoms, taip pat reparacijų 
sąskaiton. Pietų Afrikos Sąjun
ga reikalinga daugybės bėgių 
geležinkeliams ir Vokietija ga
vo daugiausiai užsakymų, ka
dangi apsiėmė pigiau pristatyti 
ne kaip anglai.

RADO VAIKINĄ IR MERGI
NĄ NEGYVUS AUTO

MOBILY

BRYN MAWR, Pa., vas. 10. 
— Netoli nuo čia rado stovin
čiame šalikelėj automobily ne
gyvus jauną vaikiną ir mergi
ną, su kulipkų žaizdomis gal
vose. Pasirodė, kad tai buvo 
Louis Shapiro, 21 m., elektro
technikas, ir Bella Alexander, 
17 m., aukštesnės mokyklos 
studentė. Sako, kad juodu ren
gę®! netrukus vesti. Policija 
mano, kad Shapiro pirma nu
šovė savo sužieduotinę, paskui 
pats nusišovė.

Užgina tikybos dė
stymą mokyklose

Michigano valstijos generalinis 
prokuroras randa, kad mo
kymas tikybos yra netei
sėtas

I.ANSING, Mich., vas. 10.— 
Generalinis valstijos prokuro
ras W. \V. Potter išsprendė, 
kad biblijos skaitymas ir liet 
kurios tikybos dėstymas viešo
se Michigano mokyklose yra 
neteisėtas ir konstitucijai prie
šingas dalykas, o lodei turi būt 
paliautas.

Iki šiol daugely valstijos mo
kyklų buvo Įvestą, kaip bend
ro mokslo dalis, paskaitos iš 
biblijos ir tikybos dalykų dės
tymas, v

žemės drebėjimas 
Meksikos Mieste

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
10. — Meksikos sostine šiandie 
buvo supurtyta stipraus žemės 
drebėjimo, kurs tęsėsi keletą 
minučių.

Iris teatre dainininkė Angeles 
Ottein davė koncertą, kai.stai
gu teatras ėmė suptis. Išsigan
dus publika ėmė veržtis pro du
ris laukan, tečiau dainininkė 
nepaliovė dainavus, ir žmonės 
pagaliau nurimo.

Žemės drebėjimas buvo jaus
tas ic kitose Meksikos vietose.

Britų lakūnas Hinkler
atskrido j Tripolį

KAIRAS, Egiptas, vas. 10.— 
Skrendąs į Australiją anglų a- 
viatorius Bert Hinkler vakar 
iš Maltos atlėkė į Bengazi, Ki- 
renaikoj, iš kur jis vėl išskrido 
į Torbruką, Tripoly, 280 mylių.

Eorhs
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu šiandie ir sek
madienį; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis ir stipresnis 
vakarų krypties vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 30° ir 36° F.

Šiandie saulė teka 6:53, lei- 
džiasi 5:16. Mėnuo teka 11:10 
vakaro.

Rašytojas kaltina
mas dėl suktybių

Amerikos dramaturgas Gihson 
apgavęs Kinuose pirklius ant 
$7,000 auksu

ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 10. 
—Jungtinių Valstybių valdinin
kai Šanchajuje kreipėsi į Wa- 
shinglono valstybės departa
mentą, prašydami areštuoti a- 
merikietį Williamą Prestoną 
Gibsoną, dramaturgą, kai jis 
parvyks Į Jungtines Valstybes.

Gibron kaltinamas 'dėl sukty
bių ir prigavimo Šanchajuje 
pirklių iki $7,000 auksu.

Gihson iškeliavo iš Šancha
jaus garlaiviu Princess of Asia 
ir apie vasario 12 turės atvyk
ti Į Vancouverą, Britų Kolum
biją.

Broliai riejosi dėl 
$100,000 palaikų;

sesuo nusižudė
NORTH BERGEN, N. J., 

.vas. 10. Miss Julia Pienino, 
49 metų amžiaus, užsimušė, šo
kus žemėn nuo keturių aukštų 
stogo. Tuo tarpu trys jos bro
liai teisme riejosi dėl tėvo pa
laikų, norėdami panaikinti tes
tamentą, kuriame tėvas prieš 
mirtį didesnę savo $100,000 tur
to dalį užrašė dukterei, Julijai.

Norvegijos darbiečių 
valdžia pasitraukė B .

OSLO, Norvegija, vas. 10.— 
Pirmas Norvegų darbiečių kabi
netas, kurs prieš dvejetą savai
čių buvo premjero Hornsrudo 
sudarytas, kadangi parlamentas 
86 balsais prieš 63 pareiškė 
jam nepasitikėjimo, šiandie at
sistatydino.

Naują valdžią pakviestas su
dalyti Dr. Mo\vinckel, radikalų 
vadas.

Lietuvos “čeką” areš
tuoja 'gimnazistus

l'KMERGB, sausio 23. [LŽ]. 
— Kaip dabar paaiškėja, Uk
mergės politinė policija suėmė 
Įskųstus nieko nekaltus vietinės 
valdžios gimnazijos mokinius.

šiais mokslo metais, atvažia
vus mokiniams po Kalėdų ato
stogų, Ukmergės politinė polici
ja sausio 9 d. naktį suėmė 10 
mokinių vyresniųjų klasių: 
Veselauskas Vladas, Dikčius 
Aleksas, šaimaitis Romas, Gau- 
rys Stasys, Baleišis Antanas, 
Tamošauskas Augustas, Pak- 
šys Petras, Derela Stasys, Go- 
zeviiSius Aleksas ii- Jurginis 
J uozas.

, Minėti mokiniai yra aštun
tos Ji’ septintos klasių. Iš areš
tuotų mokinių buvo paimta, 
kaip įtariamoji medžiaga; pa
saulinės literatūros užrašai, lai
škai, gimnazijoj mokinių lei
džiamieji satyros ir kitoki 
laikraštėliai ir kiti panašus da
lykai.

Sausio 15 dieną suėmė dar 
vieną mokinį Bergą Viktorą.

Derela Stasys ir Veselauskas 
Vladas jau paleisti, kiti nors 
ir ištardyti, bet nepaleisti.

Mokinys Veselauskas anks
čiau sirgo proto nusilpimo liga, 
ir dabartinis suėmimas jį taip 
paveikė, kad liga vėl atsikarto
jo, ir jis dabar pamokų kol kas 
nelanko.

Be to eina gandų (net patys 
mokytojai pasakoja), kad dar 
eilė mokinių bus areštuota; da
bar mokiniai vaikšto lyg nesa
voje odoje, daugumas pamo
kų nebesimoko ir šiaip didžiau
sias neramumas mokinių tarpe.

Smarkios vėjo aud
ros Norvegijoje

Astuoni asmens žuvo; sugriau
ta namų; paskendo žvejų 
laivas

•■■ ■ ■ 1 " ■ w

OSLO Norvegija, vas. 10. — 
Smarkios audros, siautusius pie
tinėse ir vakarinėse Norvigijos 
dalyse, padarė didelės žalos, per 
jas taipjau žuvo keletas žmo
nių. Balestrande buvo sugriau
ti trys namai ir penki asmens 
užmušti. Tarp Stavangero ir 
Haugesundo paskendo žvejų lai
vas ir trys žvejai prigėrė.

Audros kliudė ir Švediją, kur, 
kaip praneša, taip pat nemaža 
žalos padaė.

Senatas prieš 3-čią 
prezidento terminą
WASH1NGT()NAS, vas. 10.
Senatas šiąųdie priėmė sena

toriaus LaFojlette’o rezoliuciją, 
kad tas pats valstybės prezi
dentas negali užimti prezidento 
vietos tris terminus paeiliui.

Rezoliucija, aišku, yra taiko
ma prieš dabartinį prezidentą 
Coolidge’ą. Nors Coolidge yra 
nekartą pareiškęs, kad jis ne
manas statvti vėl savo kandida
tūros ateinančiais rinkimais, 
kai kurie republikonų vadai vis 
tik nori jį prikalbinti to run 
again.

Polermoj prasidėjo teis
mas 341 “Mafijos” 

banditų
ROMA, Italija, vas. 10. — 

Palermos mieste prasidėjo teis
mas 311 banditų organizacijos 
“Mafia” nario, kurie per ilgą 
laiką operavo TeiTnini Interese 
apskrity, Sicilijoje. Daugelis jų 
kaltinami dėl žmogžudybių, dėl 
plėšimų, dėl vagysčių, dėl ap
gavysčių, visi gi bendrai kalti
nami dėl priklausymo krimina
linei organizacijai.

Tuo tarpu policija suima vis 
daugiau “Mafijos” banditų.

8 sargybiniai teisiami 
už žmogžudybes

MIAMIl Fla., vas. 10. Į tei
smo rankas ta|>o čia atiduoti 
aštupni pakraščių sargybiniai, 
kaltinami dėl žmogžudybių. 
Bandydami sugauti svaigalų 
kontrabandą jie nušovė du žmo
nes.

I---------- i--------------—-

ŽMOGŽUDA KUNIGAS PRI
PAŽINTAS NESVEIKO

PROTO

RIVERHEAD, N. Y., vas. 10. 
— Protestonų kunigas Claud 
Priddy, kurs vasario 1 dieną 
kirviu nužudė savo žmoną ir 
dvejetą vaikų, teismo paskirtos 
psichiatrų komisijos tapo pri
pažintas kaip nesveiko proto 
žmogus.

NAŠLAITYNAS APDEGĖ

OMAHA, Neb., vas. 10. — 
Netoli nuo čia apdegė Tėvo 
Flanagano berniukų našlaity- 
nas. 200 našlaityno vaikų patys 
sudarė ugniagesių komandą ir 
viedrais gaisrą užgesino. Vis 
dėlto ugnies padaryti nuosto
liai siekia apie $5000.

Drebėjimas Portugalijoje
LONDONAS, vas. 10.—Iš Li- 

sabono, Portugalijoj, praneša, 
kad ten ir kitose Alemtejo pro
vincijos vietose buvęs jaustas 
žemės drebėjimas. Supurtymus 
lydėjęs požeminis dundėjimas.

Vandervelde ragina 
evakuoti Reiną

Belgų rocialistą vadas ragina 
valdžią paliauti sutartis su 
militaristinėmiH valstybėmis

BRIUSELIS, Belgija, vas. 10.
Kalbėdamas čia milžiniška

me socialistų mitinge, Belgų 
socialistų vadas ir buvęs minis- 
teris pirmininkas, Emile Van- 
dervellle, reikalavo, kad Belgi
ja ištrauktų savo okupacinę ka
riuomenę iš Reino krašto, ka
dangi jos laikymas ten tik la
ižiau erzinąs vokiečius ir auk
lėjas juose kerštą.

Vandervelde taipjau ragino 
Belgiją pasitraukti iš sutarčių 
su visomis militaristinėmis val
stybėmis, neišskiriant ne Fran- 
cijos.

Vandervelde pareiškė, kad jei 
socialistai laimėsią ateinančiais 
rinkimais, jie stosią už kareivy- 
bės sutrumpinimą iki šešių 
mėnesių, vietoj vienų metų, ir 
už sumažinimą armijos, .lis aš
triai kritikavo karo komisijos 
reikalavimą, kad pasieniu butų 
įsteigta visa eilė tvirtovių. Svar
biausi kariavimo pabūklai šian
die esą aeroplanai ir nuodingo
sios dujos, prieš kurias tvirto
vės maža ką reiškiančios. Ka
rininkai tatai gerai žiną, bet 
jie kalbą apie minas ir tan
kus tik dėl to, kad biją, idant 
šiaip piliečiai nesuprastų, ko
kiame baisiame pavojuje jie at
sidurtų nuo aeroplanų ir nuo
dingųjų dujų atakų, karui atsi
tikus.

Vandervelde kritikavo taipjau 
reparacijų planą, sakydamas, 
kad iš Vokietijos reikalaujama 
daugiau pinigų, ne kad ji su
geba mokėti.

Antras kalbėtojas, C.amille 
Huysmans, kritikavo Stalino 
ležima dėl ištrėmimo Trockio 
ir kitų opozicijos vadų ir dėl 
kvietimo Amerikos kapitalo Ru
sijai išnaudoti.

17 franeuzų darbininkų 
žuvo tramvajaus 

nelaimėje
THIONV1LLE, Francija, vas. 

10. — Keletas prekių vagonų, 
nutrukę nuo traukinio, nulėkė 
pakalnėn ir skerskely trenkė 
į elektrinį tramvajų, kurs buvo 
pilnas grįžtančių namo iš dar
bo darbininkų. Septyniolika jų 
buvo užmušti, devyni kiti pavo
jingai sužeisti.

20 asmenų pritroško ga- 
zu dėl sugedusių įvadų

SCKANTON, Pa., vas. 10. ----
Taylcr miestely, netoli nuo 

Scrantono, dėl gazo įvadų suge
dimo nakties metu prisirinko 
keliuose namuose gazo ir dau
gelis žmonių pritroško. Nors 
mirti nė vienas nemirė, bet 20 
asmenų teko gabenti j ligoninę 
atgaivinti.

“Naujieną” Kon- 
testas Eina

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

Detroit, Mich.
Sportas

Per keletą metų Detroite be
veik nebuvo didesnių ristynių. 
O tai todėl, kad visokie promo
toriai nesilaikė valstijos patvar
kymų. Tačiau dabar p. A. T. 
pasisekė gauti leidimą promo- 
tuoti Detroite ristynes.

P-as A. 'P. sako, jog jis jo
kių favoritų neturėsiąs: duo
siąs progos visiems ristis. Sun
kiojo svorio ristikus atstovaus 
J. Evko. Su juo galės ristis 
bile vienas. Karolis Požėla taij>- 
gi gavo pakvietimą ristis. Pa- 
kivetime sakoma, jog Požėla 
turįs tinkamiausia ristynėms 
prisirengti, nes jam teksią ris
tis su geriausiu ristiku kokį tik 
bus galima gauti. Be to, p. A. 
T. sako, jog bus duota progos 
bile vienam pusiau sunkiojo 
svorio ristikui ristis su Požėla. 
Esą Požėla turės ristis su bile 
vienu ristiku, kuris tik atsi
šauks.

Ristynės bus rengiamos ant 
didelės skalės vienoj puikiausių 
Detroito svetainių. kur telpa 
keli tūkstančiai žmonių. Risty
nės btra, taip sakant, tarptau- 
tiško pobūdžio, nes dalyvaus 
įvairių tautų publika. Lietuviai 
ristikai turės progos pasirody
ti ir parodyti savo gabumus.

Bėda su žmonėmis yra ne 
tame, kad jie nemato pavo
jaus ženklus, bet kad nekrei
pia jokios atidos į juos. Be
veik viskas turi savo pavojaus 
ženklus, jeigu žmogus tik jų 
paiečkotų. Įvairios ligos, ku
rios turi aukštas mirties ratas, 
visuomet parodo pavojaus žen
klus pirm negu kerta, taip kad 
jeigu žmogus paisytų tuos per
sergėjimus, jis niekad pavojin
gai nesirgtų.

Džiova, pavadinta “baisiau
sia liga pasaulyje”, neslenka 
užpakalyj žmogaus, užpuolant 
jį kuomet jis neatsargus, kaip 
paprastai tikėta. Ligos apsi
reiškimai yra aiškus ir leng
vai juos galima pažinti. Jei
gu tik žmogus nueitų pas ge
rą gydytoją, arba į džiovos kli
niką, kaip <tik tiki, kad džio
va serga, liga butų nukreipta. 
Gyvenime, vienas žmogus iš 
penkiasdešimts krinta nuo džio
vos, ir jeigu jis nesikreiptų 
prie gydytojo, bet visur eitų 
turėdamas “šaltį”, tai lengvai 
galėtų užkrėsti kitus keturias- 
dešimts-devynius.

Patyrimai džiovos draugijų 
per daugiau kaip dvidešimt 
metų veda prie tikėjimo, kad 
žmonija neturi kentėti nuo šios 
užkrečiamos ligos. Jeigu kiek
vienas žmogus Jungtinėse Val
stijose darytų viską kas tik 
turi būti daroma išvengti ligą, 
tai džiova tuoj išnyktų.

RADIO PROGRAM | KEADERSJIEN°8 I
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CHICAGO STATIONS TODAY
ŠATURDAY

570k—KYW-KFKX—626m.
10 a. m.—Markets; vveather; tinw 

signalu (servicc repcRted at 11 
and 12).

1—Din nėr music
5:15—Markets; nows reports; 

scores.
6— -Bedthne story; weather; dinncr 

concert
7— Ncw York Syphony orchestra
8— Operctta, “Serenade”
9— Carnival; popular program; 

book talk
10:30—VVeather; orchestra; time

630k—WCEL—484m.
10 a. m.—Mlmicipal program
12—Organ rcųuest concert
5— Organ concert
6— Talks; musical program
7— News reports; health talk
■8-12—Popular program; songs; or

chestra
720k—WGN-WLIB—416m.

9 a. m.—‘News digest
10— «-Honte management; shut-in 

program
11— Morning musical
12— GhiJdren’s Mory perimi; con

cert '
2:30—Woman’s Club
3—‘Tea music; barytone and accor- 

dion
5— Headings
6— Markets; Punch and Judy; en- 

semblc

9—KTHS (780), Hot Springs — 
Dance tunes

9—WCC0 ( 740), St. Paul—Music
9—WDAF (810), Hansas City — 

Orchestra
9—WEAF (610), New York—Or-

(880), Hansas City —
Dance music *

9—WJH (680), Detroit—Cotton 
Plekers

9—WLW (700), Cincinnati—Enter- 
tainers

9—AVSM (800), Nashvile—Old op’ry 
program

9—WTAM (750), Cleveland — 
Minstrels

9—-WTMJ (1020), Mihvaukee—Old 
songs \

12—Organ concert
1—Sunday dinner concert
6—Organ program
8:30—iCountryside—cathedral; trio; 

barytone
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

Evening Programs

Pirmos ristynės, kiek teko 
patirti, įvyks už kokių 10 die
nų. Kas risis ir kur risis apie 
tai bus pranešta vėliau.

—Z.

Lietuvis Kontraktorius
S u vedam šviesas L 
elektros jiegą | nau 
jus ir senus namas T 
mainom naujas . 
pas j senas; duodam 
unt lengvo iimoklj 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop 

2214 W. 22nd Street 
Pteone Caual 24*1

Per 1928 metus įvairios val
stijų ir vietinės džiovos drau
gijos ves tam tikrą kovą pri
kalbinti kiekvieną, kuris tik 
tiki, kad džiova serga, arba, 
kuris turi džiovos apsireiški
mus, pasiduoti egzaminui.

Bet visų naudai, draugija 
praneša, kad sekantieji apsi
reiškimai yra džiovos pradžios 
“pavojaus ženklai”:

pergreitas pavargimas, 
neturėjimas energijos, 
svarumo nykimas, 
vidurių netinkamas virškini

mas,
kosulis, kurį negalima išgy

dyti, • i
nuolatinis “pavargęs“ jaus

mas.

7— Ahnauac; minstrels
8— Courtesy program
9— 'Musical program
10— Feature; Sam ’n’ Henry, inelo-

dies ,
11— The Hoodlums; orchestra; 

songs.
770k—WBBM-WJBT—389m.

I— Dance program
3:30—Sports review
5— Organ
6— Orchestra; vocal nuinbers
7— Orchestra; * organ
8— (Juartet; dance program
9— Dance period; pianist; llawauan 

trio
10— Dance orchestra; mixcd quar- 

tet.
II— Organ reųuest program
12-2—Midnight jamboree; orchestra

STATIONS OUTSIDE CHICAGO 
Evening Programs

8—WEAF (610), New York—Fasei- 
nating Fidding

8—WHK (1130), Cleveland—Instru
mentai

8—\VJZ (660), New York—Opere- 
ta

8—WSOE (1110), Mihvaukee—Pro
gram |

8—WTAM (750), Cleveland—Cava- 
liers .i

8:15—KPRC (1020), Hoųston—Con- 
cėrt

8:80—WCAU (1150), Phiiadelphia— 
Musical

8:30—WEAF (610), New York— 
Tunefui Troupc

CHICAGO STATIONS SUNDAY 
WCFL

2:30-5—Studio program; songs; or
chestra

5:15—Question box
6:80—Utah radio hour; trio; ųuartet

706k—WMAQ-WQJ—448m.
1—Artist recital

2—Coluinbia chain program; sym- 
phony

4— Musical romances; trio
5:15—Chicago Evangelistic institute 
6:15—Sygiphony orchestra
7—Chicago Sunday Evening club 

choir; informal Bible talk, Dr. 
Henry H. Finley
9:15—Coluinbia chain program; 

band
10—Dc Luxc Dreamers

826k—WJJD-WEBH—366m.
7»30-10:30 a. m.— Protcstant and 

Catholic Services
10:30—Services of Seventh Church 

of Christ, Scicntist
12—NdC Blue network concert
1— iC.omics for children
2- 4—Children’s religious program 
1:30—NBC network program
5— TWilight musical; orchestra
6— Organ recital
6:80—Symphony orchestra
7:30—Orchestra; trio; songs; cn- 

semble
9—Studio program; news; weathcr; 

time
870— WLS—345m.

10:45 a. m.—University of Chicago 
church Service

12:15—Organ concert; trio; songs; 
pianist

1—Estimated receipts of live stock 
in Chicago for Monday; Sunday 
school

6— Little Brown Church in thc 
Vale; sermon; ųuartet; organ; 
pianist; violinist.

980k—WIBO—306m.
2:30—German prpgram; trio; songs
3:30—Quartet; old songs; string 

trio; quartet
5:30—Orchestra
7— Orchestra; news; songs; trio
10—Orchestra; guitar music
12—“Order of Sups”

6—WFAA (550), Dalias—Bible lass
8—WEAF (610), New York—“Our, 

Government”
8— W0R (710), Ncwark—Coluinbia 

netvvork
8:15—WHAS (930), Lousville—Or

chestra
8:15—WEAF (610), New York — 

Recital
8:15— WTMJ (1020), Milwaukee — 

Quintet
8:30—KFI (640), Los AngelCe — 

Orange netvvork—Symphony
8:3O— WJZ (660), New York—Vib- 

rant melodies
8:30—-W()R (710), Newark—Coluin

bia netvvork—American singers.
8:45—WJZ (660), New York-^Ju- 

bilce singers
9— KTHS (780), Hot Springs—Mu

sic
9—W0R (710), Nevvark—Coluinbia 

netvvork—Vorhees band
<)__WSUI (716), Iowa City— Fa- 
milar hymns
9:15—KFUO (550), St. Louis—Mu

sic 
TUESDAY, February 14, 1928

245.8 M—WEVD—New York City
1220 KC

1:0O—M argu rot Fry, lyric soprano 
1:20—James Hudson, tenor
1:40—Merrian Sternfield, coloraturą 

sopran o
2:00—Irvlng Chcyette, violin
2:20—'Edą Tolson, contralto
2:40—Dorothy Johnson, dramatid 

soprano
3:00—Boland Weber, reading from 

Geothe’s Faust
3:20—Abe Berg, violin
3:40—Lillian Dubliu, soprano, Lie- 

dersinger
4:00—Paul F. Wald, boy pianist
4:20—Raymond Burrovvis, piano

harmony
5:00—Buth Morrovv Pindar, conlr-t 

alto
5:20—Civic Reperatory Thcatre, 

reader
5:40—Robert J. McClelland, tenor
9:00—Debs Vocal (Juartet
9:15—Negro Achievement in Ame

rica, Robert W. Bagnole
9:30—Debs Trio
9:45—\Miat are Co~oeparative Do- 

ing in America, Ccdric Long 
10:00—Debs Vocal Quartctte
10:15—Debs Poets, Charles V’ag- 

ner
10:45—Debs Vocal Quartet 
11:00—American Trio
11:30—Cardinal Dance Orchestra

980k—WHT—306m.
11 a. m.—Classicdl concert; pianist; 

songs
11—Sermonette

J. V. BARAUSKAS 
FOTOGRAFAS 

Pasekmingai 
trauki a m e 
grupes ir pa
vienius. Rei
kalui esant ei
nam į namus. 
Musų kainos 
prieinam o s. 
Darbo g e r u- 
mas užtikrin

tas — kviečiame atsilankyt. 
4092 Archer Avė. Tel. Laf. 0265

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

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:31 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

JUSU KREDITAS GERAS PAS' 
THE NEW METHOD DENT1STS

Geri Dantys Yra Geriausis Užtikrini
mas Geros Sveikatos

Natūraliai perliniai balti dantys su dykai gold crown $18.75
Auksinės crown ........................................................................ 4.25
Baltos crowns ......................   4.00
Auksiniai fiUings ....................................................   1.75
Sidabriniai fillings .................................................................. 1.00
Be skausmo ištraukimas ..................................................... 1.00
Pabandyk musų savaitinių Išmokėjimų planą. Nereik nieko 

įmokėti, šeši mėnesiai išmokėjimui be nuošimčių. Nieko nepapras
to, tik teisingai ir geras biznio metodas.

Darbas garantuojamas 20 metų, 18 metų biznyje.

THE NEW METHOD DENT1STS
Naujame name, 18 ir Halsted St.

1800 S. Halsted St.

Vasario Išpardavimas
Dabar iš po švenčių turime savo didelę warehouse 

perkelti į krautuvę. Po inventoriaus aprokavimo bus 
išparduota 40 grojiklių pianu, 75 Radio setų, 60 Pho- 
nografų už labai žemą kainą, kaip wholesale.

A-C SETAS
$15

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

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

iš bėdos, padaroma iš jūsų bate
rijų typo seto, vartojant stiprius 
arcturus a-c tubus.

Atsineškit šį skelbimą su sa
vim, jis vertas 50c. už tūbą.

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. Wells St.
Harrison 8233

Nei viena kroniška lika taip 
nėra greitai sustabdoma, kaip 
džiova, jeigu tik į laiką ją pa-į 
stebiama. Viršminėti pavo
jaus ženklai yra džiovos pir-j 
mutiniai ženklai. Tinkamas 
gydymas namie arba sanatori-į 
joj sugrąžins sveikaitą.

Jeigu nori tolesnių informa
cijų, parašyk arba pašauk te-į 
lefonu arčiausią džiovos drau
giją, arba viešos sveikatos 
draugiją. Informacijos teikiau 
mos, tik reikia paprašyti.

I (FLIS.)i

Šitas gražus, drūtas vvalnut medžio grojik- 
lis pianas vertės $600, už........................

MALT TONIC - EITRA PALE 
SPEGIALIS ALUS

Del žindamų moti- 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'O
H arba

Eitra Pale Alaus

00 fO» CCHvAitK®"*

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.Mi Ntcholas
groseroinko i rba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 371 h St., Chicago

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbpr 1627

JUS NEGALIT ŽINOTI KODĖL NASH BUVO STYLIU 
CENTRU NEW YORKO AUTOMOBILIU PARODOJE

Kitas grojiklis pianas, gražaus balso su 50 ^125 
rolių už............................................. .......

New Yorko Automobilių Parodoj, ir 
kitose parodose iki dabar, Nash už
kariavo Automobilių Parodas su 
savo gražia išžiūra motorinių karų 
styliuje.
Vienas naujausių stylių reprezen
tuojamas per Nash yra parodomas 
aukščiau — Advence Six Coupe. 
Tai puikus karas, naujausios ma
dos. Prie šonų pridedami .ekstra 
dratiniai ratai i taipgi ir iš užpaka
lio. '

Jis labai yra žymus savo žemumu ir 
dideliu patogumu. Iš 
lauko numale v o t a s 

juodai ir ivory. Nauju

Nash žvilgančių užbaigimu. Vidus 
yra išmuštas su rnohair velvetu, ge
riausios rųšies. Visas medžio dar
bas yra vvalnut užbaigimo ir tas 
priduoda dar didesnio gražumo. Pa- 
duškaitės yra minkštos išpustos ir 
prisegamos.

štai karas vidutine kaina, tikrai pui
rio karo atmosfera, paprastai daug 
brangesnio.

Apsimokės jums pamatyti šį ir ki
tus Nash modelius, kol jus nusitar

site kokį karą pirk
ti. Atsišaukit bile ka
da.

Šitas A. C. Freshman 
elektrikinis su viskuo 
už ..................   $153

Atwater Kent modelis 37,
A. C. už ................. $88

ilf Twc*Tv’r<,ij,kM4>i>iLi Ii

CHICAGO NASH CO.
2000 South Michigan Avenue

Kaplan Brutherv Sales, 3132 Ogdcn Avenue, Rowp, Young & Coolcy. 4bb0 West Washmgton Boulevanl, 
Herwyn-Clee»<> .Nash Sales, 6420-24 West 22pd Street, Berwyn, Illiųoiu, Roneland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avenue, Dorniuralt Motor Sales Ine., Madison Street at 2n<l Avenue, Maywood, Illinois.

Radiola 17 už $130. Atwater Kent 35 — $49.

Autorizuoti pardavėjai Gulbransen, R. C. A. Radiolos, 
Freshman Howard, Senoras, Crosley, Brunswick, Co- 
lumbia. Didelis pasirinkimas įvairių modelių ir ant leng
vų išmokėjimų.

Jos F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St., Chicago

” GARSINKITE “NAUJIENOSE”
t 
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Chroniška Gonorėja
Baso l)r. Margelis

Paprastai manoma, kad jei
gu pūlių tekėjimas iš varpos 
pasilaiko viiSt astuonių savai
čių, tai tada gonorėja būva jau 
chroniška. PuJiu tekėjimas da
bar dažniausiai tik iš ryto pa
sirodo, bet vis tiek pasirodo.
Kodėl staigioji gonorėja pavir

sta i chroniškąją
NJikshis ligonio užsilaiky

mas gana dažnai duoda gerų 
šansų staigiai gonorėjai pavirst 
chroniška. Pavyzdžiui, jeigu li
gonis negauna atatinkamų pa
tarimų, tai jis paprastaį daro 
taip, kaip visai nereikėtų da
ryti, na, ir liga gauna įsisenė
ti. O yra ir tokių ligonių, ku
rie valios stiprumo tarsi visai 
netuiėtų; žinoma, tokiems ir 
patarimai maža ką tegelbsti. 
Taigi jie valgo, kas nereikia 
dabar valgyti, geria alų ir deg
tinę, pagalios (ir kas žalin
giausia) nesistengia susivaldyti 
nuo lytiškų geidulių arba net 
ir nuo lytiškojo akto. Jeigu 
gydytojas ir griežtai įsako 
jiems, kaip ir kiek reikia vai
stų i šlapinimosi kanalėlį įsi
leisti, tai jie vis tiek daro sa
vaip ir Įšmirkšėia vaistų daug 
daugiau. Bet tokiu būdu jie 
bakterijas tik giliau nustumia, 
taigi ir užpa kalinyj kanalėly j 
Įdegimą padaro. Dabar jau go
norėja sunkiai gydosi ir daž
niausiai chroniška pavirsta.

Perstiprios gyduolės visados! 
kenkia, nes jos perdaug audi
nius erzina ir gyti neleidžia. 
Bet negera ir persilpnos gyduo
lės, nes iokios nepajėgia gono- 
kokų užmušti, Užtat gydytojas 
turi gyduoles kaip reikiant nu
statyti.

Nelygu ir ligonių prigimtis 
prieš ligas kariauti. Nekurie 
ligoniai labai puikiai prieš bi
te ligą laikosi ir greitai pa
sveiksta, o nekuriu tarsi su
puvę kelmai prieš nieką atsi
laikyti negali. Pastaruosiuose, 
suprantama, ir gonorėja ilgiau 
pasilaiko ir chroniška pasida
ro.

Nelygu ir patys gonokokai. 
Nekurie jų tarytum silpnesni 
butų, taigi lengvai gydymui 
pasiduoda, liet nekurie labai pa
tvarus, gydymo maž tepaisą. 
O kaip labai ištvirmingais go

bu netoli prostatos (bulbous 
urethra). Manoma, jog taip pa
sidaro todėl, kad ve šitose iš
siplėtusiose kanalėlio vietose 
šlapimas neišplauja pūlius taip 
gi ra i, kaip siauresnėse vietose, 
t’žtat, žinoma, čia ir pasidaro 
lyg ir punktas bakterijoms pa
silikti, veistis ir naują uždegi
mą padaryti, kuris paprastai 
jau būva gilus, vadinas, toliau 
į audinius nusidavęs.

Kanalėlyj yra tam tikros 
Lankutės. vadinamos Littre’o 
liaukomis (Littre’s glands) ir 
krepšeliai, vadinami Morgag- 
ni’o (Morgagni’s crypts). šitos 
liaukos gauna įdegti, o jau ta
da jos tampa apsuptos aukš
čiau minėtų apvalių ląstelių. 
Blogiausia, kad dabar šitos 
liaukos ir olelės sugenda, o jų 
skylutės, per kurias galėtų pū
liai ir gonokokai išeiti, tary
tum užkištos tampa. Tokiu bu
do, liaukų ir olelių landose tu
no gonokokai, kartais per mė
nesių mėnesius.

štai kodėl gana dažnai jau-, 
nas vyriškis, manydamas, kad 
gonorėją 'pilnai išsigydęs, apsi- 
veda ir paskui apkrečia savo 
jauną žmoną.

Ir štai kodėl daug vyriškių, 
turėjusių gonorėją, ateina pas 
gydytoją ir pasakoja, kad jie 
yra pilnai išsigydę, bet tiktai 
jaučią varpoj lyg tai niežėji- 
unaibymą ar kitokį paibelį. Jie 
tik mano, jog yra pilnai išsi
gydę, bet iš teisybės visai 
ne!
iną, lyg tai menką kutenimą, Į

Simptomai ,

Ligonis maža ką tejaučia.' 
Išorinyj kanalėlio gale lyg j 
tai kas biskį kutena, gnyba ar 
tam panašiai. Kartais, žinoma,' 
ir suskauda biskutį. O kartais! 
ir giliau kanalėlyj tenka kas Į 
nors tokio nepaprasto jausti. | 
Bet tai ir viskas. Tik kai Ii- > 
gonis ilgai chronišką gonorėją i 
turi, gydosi ir neišsigydo, tai' 
nuprastai ir neurasteniją (ner
vų ir aplamai proto nusilpnė
jimas) jis gauna. O jau tada 
tai visokiomis negalėmis dejuo
ja. Tai Jum, žiūrėk, kanalėlį 
skauda, tai kur nors kitur ly
ties aparate ne gerai, tai strė
nas skauda, tai galvoj tarytum 
kas veržia, — liet kas čia ir

[Pacific aini z.uantic Photo 1

Garsiausias dainininkas ir ar
tistas Feodor šaliapin, nesenai 
vėl sugrįžo į Jungt. Valstijas. 
Jis už paaukojimą kelių šimtų 
frankų rusų tremtiniams nete
ko Rusijos pilietybės ir visų ti
tulų, kuriais bolševikai jį buvo 
apdovanoję.

kartais yra ir didesni ir ryš
kesni, bet kartais jų kaip ir 
nėra. Paprastai iš ryto išteka 
iš varpos menkas lašas pūlių, 
o kartais ir tų nebuvo, tik iš
laukinė kanalėlio skylute lyg 
ir sulipus, užsiklijavus, tai ir 
viskas. Gana ryškiai betgi chro
niškoji gonorėja pasirodo peri- 
jodais, kada ji gauna padidė
ti, laukan prasimušti, taigi ir 
pasirodyti. Dažniausiai Užten
ka ligoniui gerai išsigerti arba 
daug lytiškų reikalų su mote
rimis turėti ir štai ima ir chro
niškoji, tarsi pusgyvė, gonorė
ja atsigauna ir gana smarkiai

laukan prasimuša. Dabar ženk
lai būna aiškus, nes iš kanalė
lio ytin daifg pūlių teka. O kai 
žiuri į ligonio šlapimą stikle, 
tai gana drumzlinas. Papras
tai pirmame stikle būna dau
giau drumzlių, nes apsčiau pū
lių šlapimas išplauja. Antrame 
mažiau, arba, jeigu tik pryša
kinė kanalėlio dalis įdegus, tai 
antras šlapimo stiklas ir vi
sai tyras būva.

Atsigavusi chroniškoji gono
rėja lengvai duodasi nuslopin
ti, tiktai, supraskite, ne visai 
išgydyti. Iš karto toks apštus 
pūlių tekėjimas tuoj sumąžta, 
nes ve gleivinė kanalėlio plėvė 
sugyja, tiktai, žinoma, kurios- 
ne-kurios vietos vįą dar įdegu
siomis tebelieka, šitose vieto
se gonokokai laikosi ir paleng
va dauginasi. Taigi ir pūlių 
čia būva, šitokios kanalėlio vie
tos paprastai šašiukais užklo
tos tėra, štai kodėl, kai chro
niškos gonorėjos ligonis nusi
šlapina į stiklą, tai jo šlapi
me visados matai lyg ir druož- 
lių (anglai sako “shreds’*). Tos 
druožlės ir nėra niekas dau
giau, kaip tik šašiukai, šlapi
mo nuplauti nuo įdegusių kana
lėlio vietų.

Gydymas
Gydymas labai sunkus, pai

nus ir kartais visai be pasek
mių, nes apie trys nuošimčiai 
šitų ligonių niekados, nepasveik- 
sta, vadinas, gonorėją ir j gra
bą nusineša. (Skaityk mano 
straipsnį, Ar galima gonorėją 
pilnai išgydyti?). Gydymas dar 
painesnis, jeigu chroniška go
norėja randasi ir užpakalinėj 
kanalėlio daly j. Iš teisybės, tai 
chroniška gonorėja beveik vi
sada būva apėmus abi kanalė
lio dali.

Gydymas čia įšmirškiant į 
kanalėlį vaistų, šiaip ar taip, 
beveik nieko n< reiškia, (iono- 
kokai juk yra giliau- susikąsę, 
jie dažniausiai tuno Littre’o 
liaukose arba Morgagni’o ole-

lėse. Taigi vaistais jų nepa
sieksi. Reikia kanalėlį tam tik
rais instrumentais gerai iškė
sti, išbraukyti ir atatinkamais 
vaistais išplauti. Tik tada gali
ma tikėtis teigiamų rezultatų. 
Kanalėlį išplečiant ir brau
kant, matote, atsidaro liaukos 
ir ohitės, taigi ir jų įtalpa iš- 
dspaudžia, ogi vaistai viską 
gražiai išplauja.

Vakcinotcrapiją visados ver
ta dėl šitų ligonių pavartoti, 
nes kariais ytin gerų davinių 
tenka gauti. ,

Kartais ir su elektra gydant 
pasiseka.

Pasitaiko betgi ligonių, kad 
dsi šitie budai jiems negelb- 
<ti. Tada, žinoma, reikia su 
am tikru instrumentu įeiti į 

kanalėlį, surasti įdegusias vie
tas ir jas išdeginti.

O kai jau pasitaiko gauti su 
•hroniška gonorėja ligonį, kur
sai ir meiurasteniją turi, ta
da jį išgydyti užvis sunkiau
sia tėra. Dažniausiai tokie li
goniai bėgioja daktaras nuo 
daktaro ir nė vienas jiems ne- 
beįtinka. Jie a|x*ina ir šarla
tanus ir burtininkus visokius. 
Jeigu pataiko sumanų gydyto
ją ir jis išgydo, tai vis tiek 
nebetiki jam. Nori, kad vis gy
dytų, ir tiek. O jeigu ne, tai 
užpyksta ir eina pas kitą, šitų 
ligonių, matote, visa nervų si
stema ir sąmone yra taip per
dėm gonorėjos simptomais ----
kadir, įsivaizduotais! — persi- 
gerus, kad jie ir pilnai nuo go
norėjos išgiję, vis dėlto mano, 
kad ne. Jiems nebent tik su 
sugestija arba psychoąnalyza 
pagelbėti galima.

• • >......... —_______ _ _ _____ _

3514-16 RooMtelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The VViersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint bizni Gruodžio 31, 1927 m., kaip 
yra padarytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų IllinoiH Valst.

RESURSAI
Paskolas ir discountai ................................................. $2,995,736.85
Overdraftai .........................................................................  742.79
J. V. Valdžios Investmentai .............................................. 100,294.04
Municipaliai ir Korporacijų Bonai .........   578,155.26
Bankos namas (Eųuity) ..................................................... 20,187.64
Rakandai ir įrengimai ..................................................... 168,600.00
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ..................... 744,838.98

Viso turtą ........................ $4,608,555.56 *

ATSAKOMYBE
Capitalai Stakas ........................................  $200,000.00
Surplus ..........................   $200,000.00
Neišdalintas pelnas ..................................   112,603.49
Rezervo accountai ............................................   31,359.34
Dividendai neapmokėti ....................... <....... ..........   8,031.00
Depozitų .................................................................  $4,056,561.73

Viso atsakomybių ..................  $4,608,555.56

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

j Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų
Beren^aria Aguitania Mauretania

• • “ - —

New Yorko i Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė., Chicago

o paskui saužemiu ; Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai į 
Izmdoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės į abu galu iš

CUNARD LINE
nokokais ligonis apsikrečia, tai 
suprantamas daiktas, kad ir iš
gyti sunku. Tada gonorėja pa
prastai chroniška tampa.

Pasitaiko ir taip, kad ligo
nis turi džiovą arba romatą, 
tada, žinoma, jame gonorėja 
sunkiai gydosi ir gana dažnai 
Į chronišką stovį pereina.

Bet dažnių dažniausiai chro
nišką gonorėją gauna tie, ku
rie neina gydytis pas tikrą ir 
sąžiningą gydytoją, bet pas ko
kį “specialistą”, šundaktarį, ar
ba, pagalios, ir stačiai patys 
terliojasi — gydosi.

Kas dabar kanalėliui yra 
pasidarę

Ne tiktai kanalėlio gleivinėj 
plėvėj, bet ir giliau pasidaro 
labai žymių permainų. Iš vor- 
tinklinių kraujo takelių, kurių 
gana daug yra gleivinėj plė
vėj, o taipgi ir iš pasidaugi
nusių jungiamųjų audinių atsi
randa tam tikros mažos ir ap
valios ląsteles, šitos ląstelės 
tarsi persisunkia jier gleivinę 
plėvę ir susimeta i jungiamuo
sius audinius, kurie randasi po 
gleivine plėve. Ir šitų ląstelių 
daugiausiai susikrauna kaip tik 
apie bis kanalėlio dalis, kurios 
yra erdviausios. O tai reiškia, 
kad tuoj iš pryšakio kanalėlio 
(fossa navicularis) ir giliai ar-

suskaitys visas neurasteniko 
bėdas. Neurastenikai paprastai 
tik tokių bėdų neturi, kokių 
ji* įsivaizduoti negali.

Taigi Jie ženklai, kuriuos li
gonis tik jausti tegali (subjek- 
tingi), nėra perdidžiausi. žino
ma, kai jau neurasteniją jis 
gauna, tai tada ir labai dideli 
jie pasidaro. Bet tai kitas klau
simas.

Pačiaus tie ženklai, kuriuos 
jis ir matyti gali (objektingi),

Nauja Lietuviška 
Valgykla

Pranešame Bridgeporto ir apielin- 
kės lietuviams, kad mes atpirkome 
valgyklą ilgą laiką buvusią svetim
taučių rankose ir nuo dabar gami
name skanius lietuviškus valgius. 
Sanatoriškas įrengimas. Greitas ir 
mandagus patarnavimas. Mes patys 
turim platų patyrimą tame biznyj.

Skaniausi Valgiai Bridgeporto 
Apielinkėj”

3457 So. Halsted Street
IG. BARTKUS ir WM. PAUKŠTYS 

Savininkai.
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Kas Metai
Mums yra pasiūloma vis geresni ir įvai

resni surašai Pirmųjų Morgičių ir 
Pirmųjų Morgičių Auksiniai Bonai.

Iš jų nedaug tepasirenkame, bet išren- 
kame geriausius, saugiausius ir patogiau
sius investinimui musų kostumeriams.
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Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėte, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.50.

Knyga: “ŠALTINIS SVEL 
m KATOS”, augalais gydyties,
H kaina 50 centų.

E JUSTIN KULIS
3 3259 South Halsted Street

► CHICAGO, ILL.Htxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dabar pas mus randasi 6% nešantys in- 
vestmentai, duodantieji plačiausią pasi
rinkimą. 1

• I

Mums malonu būt patirti jūsų norus vis 
vien ar jus pirksite už cash ar antį šimo- 
kėjimo.

CENTRALT“BANK
TRUSTINE KOMPANIJA 

1110 West 35th Street 
CHICAGO, ILL.

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

9*1 90b 9** 90* 90b

Statant Didžiausią
Piramidą Vertenybių

Didžiausiam Priėmimui Hudsono Istorijoj
Hudsono ilgas, nuolat pagerinamas vadovavimas klasiškų 
vertybių, važinėjimo rųšis, jo veikimo pirmenybę, ir ope- 
ravimo vienodumas, tinkanti^ visada, puikiausis, moder- 
niškiausis ir didelis pasirinkimas “body’V išmarginimų ko
kius mes tik esam reprezentavę—ir gaunama nuo publikos 
didžiausi aplodismentai jau ir taip senuose Hudsono pasi
sekimuose. 

•

Iš parodymų šimtuose miestų, įskaitant Detroit, iš puikiau
sios JJew Yorko Automobilių Parodos, iš biznio, iš laikraš
čių ir iš žmoniųį kalbų gatvėse iš visur yra didžiausis pri
pažinimas kokį iki šiol Hudsonas buvo užsipelnęs.

Jo vadovavimas randasi kad ir ma
žiausioje dalelėje ir pažymi naują 
Hudson pirmenybę ir tas yra mato* 
m a kuoaiškiausiai visame Super- 
Six principe ir jo pagerinti išradi
mai kurie nustato šiandienini pa
grindą motoro veikimo.

Hudsonas šiandie turi septynis skir
tingus stylius — trys ant 118 co
lių chassis ir keturi ant 127 colių. 
Kol tik jų« patys nepamatysit ir 
nepasivažinėsit su nauju Hudfson 
Super-Six jus negalėsit žinoti žy
mių pagerinimų karų išdirbystėj.

118-inch Chasti*
Coupe (Rumble Seat. extra) $1265
Sedan $1325 - Coach $1250

y 127’tnch Chasris
Standard Sedan $1450 • • Custom Vlctoria $1650

Custom Landau Sedan $1650 - - Custom 7-Passenger Sedan $1950
AIlpricMf. o. b. Detroit, phu war txdie tax

Buyer^ can pav for care aut of Income at low«jt 
t avaUable^hargeforinterest.handUngandtnjurance

HUDSON SupnSix
Hudson Super-Six turi lietuviu departamentą, K.uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarį 

i reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Haisted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ................ $8.00
Pusei metų ...........  4.00
Trims mėnesiams________  2.50
Dviem mėnesiam _________  1.50
Vienam mėnesiui________ .75

Chicago je per išnešiotojus i
Viena kopija ______________ 3c
Savaitei ____   18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštui

Metams . ..... ..... --------- $7.00
Pusei metų .........................  8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams_______ 1.25
Vienam mėnesiui __ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

Metams ..........— ............... $8.00
Pusei metų __.. 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Taigi, ar negalėtų musų kom-fašistai paaiškinti, 
kuriais Lenino teziais remiasi tas judošiškas bolševikų 
valdžios pasielgimas su baltgudžiais?

KAIP IR KODĖL BAISUS ŽMOGŽUDYS

Apžvalga
ŽLU(X) DAR VIENA 

BENDROVĖ.

TRUMPAS BANDYMAS

Pirmutinė darbininkų valdžia Norvegijoje, išgy
vavusi tik 12 dienų, nutarė pasitraukti, kai parlamen
tas 86 balsais prieš 63 išreiškė jai nepasitikėjimų. Te
legramos praneša, kad socialistui premjerui Hornsru- 
dui pareiškus, jogei jo kabinetas nusilenksiąs parla
mento daugumos valiai ir rezignuosiąs, “sugrąžino šal| 
ir normalumą”. Darbininkų partijai stojus valdžion, 
kilusi visame krašte panika; žmonės pradėję atsiimti 
pinigus iš bankų, o kapitajistai ėmę savo turtus gabenti 
užsienin. Dabar kraštas vėl nurimęs ir biznis atsigavęs.

Ūmo socialistinės valdžios atsistatydinimo buvo 
galima laukti, kadangi ji neturėjo daugumos parlamen
te ir nebuvo padariusi sutarties su jokia kita partija. 
Norvegijos socialistai, mat, norėjo pabandyt eit kitokiu 
keliu, negu kitų šalių socialistai. Jie nutarė nepaisyt, 
kaip ilgai jie galės laikytis valdžioje ir paskelbti griež
tą programą, be jokių kompromisų su buržuazija. Įėji
mą valdžion jie tuo budu pavartojo, kaipo demonstra
ciją, kaipo propagandos priemonę už savo socialistinius 
principus.

Ta demonstracija tęsėsi, kaip sakėme, dvyliką die
nų. Dabar tiek Norvegijos, tiek kitų šalių socialistai 
turi progos pasvarstyti, ar šitokia taktika yra geresnė, 
ar ne, už taktiką, sakysime, Vokietijos socialistų, kurie 
į valdžią eina tikslu dirbti praktiškos politikos darbą, 
o ne tikslu užsiimti propaganda.

Norvegijos socialdemokratinė darbininkų partija 
savo “griežtumu” laimėjo, be abejonės, vieną svarbų 
dalyką. Ji išlaikė savo “principų tyrumą”, ir jai dabar 
nė karščiausi kairieji negalės prikaišioti; kad ji einanti 
į kompromisus su nedarbininkiškomis klasėmis. Antro
je pusėje tečiaus jos taktika davė ir neigiamų rezulta
tų. Jeigu, susidarius darbininkų valdžiai, bankai ėmė 
netekti pinigų ir biznis krašte pradėjo sustoti, tai at
mintis apie tą valdžią pasiliks nekokia. Atėjus naujiems 
rinkimams, daugelis žmonių gali bijoti balsuoti už so
cialistus, kad krašte vėl nekiltų panaši panika.

Bet, kad ir Norvegijos socialistai, būdami valdžio
je, parodė daugiaus “smarkumo”, negu socialistai kito
se šalyse, tečiaus jie vis tik ištikimi tam principui, ku
rio laikosi socialistai visur. Jie pasidavė daugumos va
liai ir nemėgino vartoti jėgą prieš parlamentą, kaip da- 
ro komunistai arba fašistai. Jie yra demokratijos, o ne 
diktatūros šalininkai.

NELEIDO LIAUDININKU KONFERENCIJOS

Lietuvos laikraščiai rašo, kad valdžia neleido val
stiečių liaudininkų .partijai laikyt savo metinę konfe
renciją. Na, į ką šitoks elgėsis panašus?

Liaudininkų partija daug kartų stovėjo Lietuvos 
valstybės priešakyje, ir tai sunkiausiais Lietuvos res
publikai metais. Jos žmonės buvo premjero, prezidento, 
Universiteto rektoriaus, pasiuntinių ir kitose aukščiau
siose vietose. Ir štai, dabar tą partiją “tautinė valdžia” 
traktuoja, kaip kokius valstybei kenksmingus elemen
tus. Jos atstovai neturi teisės net suvažiuoti ir pasitar
ti apie savo reikalus!

Voldemaras, matyt, nori kad ir čia dar taip pamėg
džioti kiekvieną Stalino ir Mussolinio nesąmonę.

Amerikiečių pinigais buvo su
daryta keletas bendrovių “Lie
tuvos pramonei kelti“. Vienas 
jų organizavo amerikiečiai, ku
rie, sukėlę kapitalo čionai, ke
liavo (arba siuntė savo įgalio
tinius) į Lietuvą ir steigė te
nai įvairius biznius. Taip, pav. 
darė “Lietuvos Atstatymo Ben
droves” steigėjai, “Rūbo" ben- 

drovė, Romano bendrovė ir 1.1. 
Kitas bendroves sukorė apsuk
rus žmonės Lietuvoje ir pas
kui siuntė savo agentus Ame
rikon pardavinėti “pajus“ — 
akcijas amerikiečiams. šiai 
bendrovių rųšiai priklauso “Ga
lybė“, kurios atstovai, pralo
tas Ališauskas ir inžinierius 
Pauliukonis anamet lankėsi ir 
Chicagoje.

Kai Ališauskas su Pauliuko- 
niu mėgino savo “elektriškam 
bizniui“ * pakratyti čikagiečių 
kišenes, “Naujienose“ tilpo il
gokas straipsnis, kuriame bu
vo nurodyta, kad “Galybes“ pla
nai steigti elektrikos gaminimo 
stotis Nemuno kilpoje yra fan
tastiški ir kad pati bendrove 
neduoda amerikiečiams jokio 
užtikrinimo dėl pinigų saugu
mo. Del šitos dienraščio kri
tikos “Galybės“ atstovai labai 
piktai jį išplūdo ir net grasino 
pavartoti “fiziškas priemones” 
prieš redakciją.

Dabar, tečiaus, pasirodo, kad 
ir šitas amerikiečių doleriais 
suplanuotas biznis nuėjo vel
niop. So. Bostono “Darbinin
ke“ įdėta Atviras Laiškas kun. 
V. Bartuškos, investavusio daug 
pinigų “Galybės“ bendrovėje. 
Jisai reikalauja, kad bendrovės 
viršininkai išduotų bent atskai
tas iš sukeltų pinigų ir likvi
duotų bendrovę, atsiteisiant 
kiek galint su akcionieriais. 
Kun. Bartuška savo laiške tarp 
ko kita sako:

“Ruletas metų atgal Lietu
voje kilo mintis išnaudoti Ne
muno energiją elektros gami
nimui. Tuo tikslu sudaryta 
bendrovė ‘Galybės’ vardu. A. 
a. Martus amerikietis lietuvis 
pasileido po plačiąją Lietuvą, 
pardavinėdamas Bendrovės ‘Ga
lybės’ akcijas. Tai buvo dar 
vokiečių markės viešpatavimo 
laikais. Kritus markei, tuolai
kinė ‘Galybės’ valdyba pakeitė 
markėmis pirktas akcijas litų 
akcijomis. Vėliau ‘Galybės’ 
bendrovės sumanyta pasiųsti 
agentus Amerikon su tikslu 
skleisti Lietuvos elektrifikavi
mo ir ‘Galybės’ akcijų pardavi
nėjimo idėją. Buvo ten pas 
mus atsilankę pralotas Ali
šauskas, ‘ inžinierius Pau
liukonis . ir daktaras Gab
rys. Mums buvo tvirtinta, 
kad ‘Galybei’ jau atlikti pri
ruošiamieji ant Nemuno dar
bai, padaryti planai (juos mums 
rodė inžinierius Pauliukonis), 
gauta leidimas nuo valdžios 
eksploatuoti Nemuno Kilpa ir 
tt.

prasmės. Lieka viena išeitis: 
likviduoti netaiku ]>agimdytą 

kūdikį, patekus į rankas žmo
nių, kurie nemokėjo ar nesu
gebėjo biznio varyti. Kiek 
mini teko sužinoti, gryžus iš 
Amerikos Lietuvon, ‘Galybės’ 
bendrovės valdyba, negavus lei
dimo ją steigti, ėmė iš suran
kiotų žmonių pinigų sau algas. 
Iki šiolei niekam nėra žinomas 
finansinis ‘Galybės’ stovis, nes 
valdyba nėra davusi iki šiolei 
atskaitų: 1) kiek surinkta 
markėmis pinigų, 2) kiek litais, 
3) kiek Amerikoje doleriais. 
Neturint atskaitos, tenka susi- 
rupinti ypatingu budu Ameri
kos lietuviams, kurie mokėjo 
ne markutėmis, bet aukso va
liuta. Kai kuriems ‘Galybės’ 
bendrovės nariams, indėj us jau 
tūkstančius dolerių, darosi ne
jauku, kad Lietuvoj spekuliuo
jama jų prakilniais tėvynės 
meilės ir jos gerovės jausmais. 
Atsiminus, kad ‘Galybė’ ne
buvo pirmutinė, kuri savo ne
sugebėjimu net gimti nemokė
jo; kad Amerikoje sutverta 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
su puse milijono dolerių, pa
tekus į pirmutines Karužos 
(Kaune), V. K. Račkausko 
(Londone) ir Strimaičio (tur 
būt Brookline) rankas, beveik 
ir žuvo, nes jau senai negau
name jokių atskaitų, žinant, 
kad Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovė su Romanu 
priešakyje jau ką tik vege
tuoja, neduodama akcininkams 
jokių dividentų, nei atskaitų, 
ir toliau Žemės Banko bendro
vė su 80,000 dolerių nėrodo 
jokių gyvybės ženklų, lįoktu 
ir skaudu darosi Amerikos lie
tuviams, kad taip negražiai ir 
nesumaniai išnaudota jų pa
stangos tėvynę atstatyti“.

JAUNI MERGAITE 1 ŠMOTUS SUPIAUSTĖ
Rašo Dr. Margeris

(Tęsinis)
IX r

Dabar, užbaigiant, turime 
nurodyt, kas reikia daryti, kad 
išvengus tokių Hickmanų ir jų 
baisių darbų.

1) Per daugelį, daugelį me
tų buvo žmonių, kurie, gal būt, 
visai nesužiniai įsigijo išvidi
nę jėgą (inteligentingumą) sa
ve valdyti. Tokių žmonių^ ži
noma, šiandie dar daugiau yra. 
Jiems nereikalinga religija, 
bažnyčia, policija, teismai ir 
kalėjimai. Jie >tą jėgą, abejo
nes nėra, dalinai paveldėjo, da
linai iš tėvų įsigijo, pagaliau, 
dalinai ir iš gerųjų gyvenimo 
pusių pasisėmė. Bet daug, 
daug buvo žmonių, kurie iš
vidinės jėgos tik šešėlį tetu
rėjo. Tokių žmonių ir šian
die nestinga. Jie, suprantama, 
išvidinės jėgos iš savo tėvų 
nepaveldėjo, negi vėliau iš jų 
įgavo, negi, pagalios, mokėjo 
iš gerųjų gyvenimo pusių tos 
jėgos pasiimti. Jų gerumas, 
teisingumas ir dora beveik iš
imtinai priklauso nuo to, kiek 
jie bijo Dievo, velnio, praga
ro ir valdžios. Tačiaus Dievo, 
velnio ir pragaro galybė jau 
nebe ta, ką pirmiau buvo. Ji 
kasdieną dyla ir stačiai nie
kais virsta. Gi valdžia suval
dyti žmonių irgi nepajėgia. To
dėl —

2) Reikia tam tikro doros

mokyklas jaunuolius-les, itin 
rūpestingai reikia jų dvasią iš
tirti. Suradus žymius dvasios 
iškrypimus, pasiųsti tokion 
mokyklon, kur butų bandoma 
juos pataisyti. Gi suradus 
nepataisomais, prie aukštųjų 
mokslų visai neprileisti. Maža 
to, laikyti juos po tam tikra 
priežiūra, kad ve jie negalėtų 
visuomenei skriaudos padaryti, 
taip sakant, būti parazitais. 
Svarbiausia, kad tokiems-kioms 
anaiptol nebūtų leista vesti. 
Geriausia, tai tokius-tokias ne
vaisingais padaryti.

5) Iš tiesų, tai reikėtų visus 
žmonos, .psychologiniai ištirti, 
gi surądus draugijai pavojin
gus, nepalikti juos natūraliam 
atrankos procesui, kaip šian
die kad daugelyje atvejų yra, 
bet padėti visuomenės globom 
O tai reiškia, laikyti juos sau
gioje vietoje, kur jie dirbtų, 
gautų žmonišką užlaikymą ir, 
tokiu budu, negautų progos vi
suomenę skriausti.

6) Kad ir didžiausių nusidė
jėlių, kaip štai Hickmanas, žu
dyti nereikia. žmogus yra 
ypatingai gera ir naši mašina 
darbą dirbti. Todėl ir reiki i 
tokią mašiną nesunaikinti, bet 
padėti saugioj vietoj ir tegu 
ji sau dirba, žmoniškai pra
gyvens ir visuomenei skriaudos 
nebedarys. . z

Nauja Sveikata ir Stipru
mas Del Silpnų ir Pailsusių 

žmonių
Tūkstančiai vyrų ir moterų yra gavę pui- 

kiauriaa pasekmes nuo vartojimo Nuga-Tone, 
visoje Kalyje sveikatų ir stiprumo budavo- 
tojų. Šios puikios gyduolės sustiprina skil
vi, kepenis ir žarnas. Jos pataiso apetitų, 
pagelbsti virškinimui, prašalina inkstų ne
malonumus, prašalina pūslės ligas, stimu
liuoja visą žmogaus sistemą ir prašalina už
kietėjimą.

Nuga-Tone prašalina galvos skaudėjimą, 
koktumą ir tulžies Gigas padaro malonų 
kvapą burnoje, nuvalo apaivėlusj liežuvi, su
teikia atšviežinanti miegą, padaugina menkų 
žmonių svarumą, suteikia raudoną ir tur
tingą kraują, sustiprina raumenis ir ner
vus. Nusijrirkit buteli nuo savo vaistininko, 
vartok i t jas per 20 dienų ir jei pasekmės 
nebus pageidaujamo, grąžinkit likusias gy
duoles jam atgal, jūsų pėnigai bus sugrą
žinti. Apsisaugokit imitacijų. Žiūrėkit, kad 
gautumėt tikras Nuga-Tone.

ŠALČIAI
' Liucei 
Viduriai

Sustabdo šaltį į vieną dieną
HILL’S atlieka ketnritu reikalingus daik
tui tykiu — greitai, galutinai. Saugu
mai reikalauja nieko kito tik HILL’S, 
Raudona dili, 30c. Visose aptiekose.

PUODAS IR KATILAS

Musų kom-fašistai ėmė rodyti didelį pasipiktinimą 
dėl prostitucijos Lietuvoje, kurią (prostituciją), girdi, 
“palaiko kunigai ir fašistai.”

Tiesa, kad lytiškos dorovės atžvilgiu Lietuva stovi 
prastai. Bet ne geriau juk yra ir sovietų Rusijoje, kur 
paleistuvyste užsiima net šimtai tūkstančių benamių 
vaikų ir jaunuolių. Kodėl musų lietuviškos “Pravdos” 
neparašo, kaip prostituciją palaiko bolševikai ir sovietų 
komisarai?

IR DA VIENAS KLAUSIMAS

Nesenai “Naujienose” buvo nurodyta, kad sovietų 
valdžia išdavė Pilsudskio žandarams baltgudžių revo
liucionierių organizacijos, “Hromada”, narius, pabėgu
sius iš Vilniaus į sovietų Rusiją. Šitą faktą mini dabar 
ir Kauno “Socialdemokratas”.

“ ‘Galybės’ akcijos Ameriko
je buvo pardavinėjamos po 10 
dol. akcija. Man parvažiavus 
1925 metais Lietuvon atosto
gų, teko sužinoti Seimo kulua
ruose, kad leidimas eksploatuo
ti Nemuną nebus duotas ‘Galy
bės’ bendrovei. Tai sužinojęs, 
be galo nustebau. • Pasirodė, 
krikščionių demokratų, nuomo
nė apie tą bendrovę pasidalino. 
Socialistai visai tam buvo prie
šingi. Prie jų valdžios ‘Galy
bės’ klausimo sėkmingam išri
šimui nebuvo vilties. Tauti
ninkams valdant Lietuvą jau 
antri metai, ‘Galybės’ reikalas 
nepasistūmėjo priekin. Taip 
dalykams esant, kyla savaimi 
klausimas, kas daryti toliau. 
'Laukti pakol Lietuvos valdžia 
pateks į rankas ‘Galybės’ akci
ninkų, man matos, nėra jokios

Kybartai prieš karą 
ir dabar.

Prieš didįjį karą Kybartų 
miestelis buvo gana gražus. 
Stovėdamas Vokietijos pašonėj 
jis negalėjo likt vienu ar kitu 
budu nepakliudytas vokiečių 
kultūros.

Vykdamas į Lietuvą ir besi
gėrėdamas Vokietijos miestų ir 
kaimų tvarkingumu, jų ypatin
ga švara, aš nuolat galvojau a- 
pie Kybartus. Maniau, kad 
Kybartai turės išrodyti nepra
sčiau, kaip prieš karą, o gal ir 
geriau. x

Man teko nusivilti. Perva
žiavęs per Vokietijos-Lietuvos 
sieną nenorėjau tikėti, kad es- 
mi Kybartuose Namai, kurie 
karo metu buvo sugriauti, taip 
ir teberiogso griuvėsis ant griu
vėsio. žiuriu toliau — ta pa
ti geležinkelio stotis, bet ji taip 
apleista, kad blogiau negali bū
ti. Geležinkelio šenys apau
gusios žole — ligi kelių! Jei
gu kas nors ant jų pamestų rą
stą, ar pačias šėnis išardytų 
— mašinistas važiuotų, nieko 
bloga nemanydamas, kol spran
dą nusisukti)...

Gražusis valstybės sodas, į 
kurį mano dienų jaunimas rin
kdavosi liuosalaikiui' praleisti; 
kur jis žaisdavo ir gėrėdavo
si; kur senieji rinkdavosi paš
nekesiui apie praeitį ir ryto
jaus pareigas — tame valsty
bės sode šiandie žmogus jau
tiesi lyg kokiam tyrlauky! Gra
žus fontanai subyrėję, takeliai 
žole apžėlę, visur netvarka ir 
apsileidimas.

Dar liudnesnį įspūdį gauni 
pažvelgęs į buvusį kvietkyną. 
Iš jo belikus krūva griuvėsių, 
baugu artyn eiti; ko gera, iš 
jo urvų išlys visa vilkstinė vil
kų ir tu, brolyti, sveikas din
gęs.... žinoma, vilkų ir meškų 
ten nėra, jei bent vaikiūkštis 
kyštelėja galvą pro žoles, ar 
pakyla įbaugintas paukštelis.

Tas kybartiečių apsileidimhs 
man atrodo tiesiog kriminalia. 
Beje, kam nežinoma, kad Lie
tuvoje esama vargo? Bet var
gu negi teisinti apsileidimas!

mokslo, su kuriuo butų gali
ma įkūnyti žmonėse išvidinę
jogą arba inteligentingumą, ku- 
riuomi jie sugebėtų save valdy
ti taip, kaip tie, kurie jau turi 
tokį inteligentingumą. Tokis 
mokslas turi būti privalomas 
visose mokyklose.

Pavyzdžiui, sale kvietkyno dar
bininkai mazgoja vagonus. Pur
vinąjį, smaluotąjį vandenį jie 
be jokių ceremonjų verčia per 
tvorą į sodą ir pabaigta!

Jeigu kybartiečiai butų tvar
kingesni, jeigu jie nebūtų to
kie meškos budo apsileidėliai—! 
savo sode jią galėtų nors žo
lę išpiauti, takelius pataisyti. 
Fontanų ir kvietkyno pataisy
mas galėtų likti ateičiai, “ge
resniems laikams“.

Bendrai imant, Kybartuose 
yra daug netvarkos, kuri ir 
su tais pačiais ištekliais, kokių 
dabar turima, lengva pašalin
ti. Tegul valstybės sodas, te
gul namai, gatvės ir kita at
rodytų prastai — bile tik švo-
ros butų! Dabar yra taip: 
neturtas “puošiamas” paskuti
niu apsileidimu.

Iš švaresnio, iš tvarkinges- 
nio krašto atvykęs žmogus ši
tuo tegali tik pasipiktinti. Iš
vada bi bus tokia: svetimasis 
pribuišas Lietuvą skaito nekul
tūringa šalimi.—Juozas Lukas.

3) Visi vaikai (žinoma, ir 
mergaitės) turi pereiti, labai rū
pestingą tyrimą. Shradus dva
sinius trukumus, paskirstyti 
juos kategorijomis ir duoti 
jiems atatinkamą auklėjimą.

4) [stojančius į aukštąsias
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Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvio, lietuviam* visados 
patarnauju kuogeriausial 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paallaa St, CMeaao. m

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niežti? 
Naudokite 

Rsrfflia 
Ar Jųsų Plaukai Slenka? 

Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite 

Ruffles
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

Ruff/es

....---- - - .. ----------------  >

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai įtaisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

■Moterų Skyri s atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. GZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

l - - - - - - - - - - - - -
SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

FOTOGRAFUOKITES i
Mano naujai, artistis- $ 
kai ištaisytoje studijoje £
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m ų 
paveik s 1 
traukimo ūžti 
krina jums ge 
rą darbą.
Be extra p r i- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus 
liūs f

4uu ntnuus,, pagrabus, poki 
ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Haisted Street, 
Telefonas Yards 1546 

Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Socialistų partijos 
narių mitingas

Cook pavieto visų socialistų 
partijos narių susirinkimas 
Įvyks sekmadienyje, vasario 
12 d., Douglas parko Labor 
Lyceum’e, Ogden ir Kedzie 
avės.; susirinkimas prasidės 
2:30 vai. po pietų

Musų nacionalė nominavimui 
konvencija įvyks New Yorke 
balandžio 11 d. Illinois valstija 
turi teises pasiųsti šion kon-
vencijon VI delegatų, iš kurių 
mažiausia/Tb tenka Cook pavie
tui.

Visų narių susirinkimas yra 
šaukiamas Douglas Parko La- 
bor Lyceum’e (Ogden ir Ked
zie avės.) sekmadienyje, vasa
rio 12 dienų, 2:30 po pietų tik
slu nominuoti delegatus ir ap
svarstyti kitus reikalus, kurie 
pasirodys turintys partijai 
svarbos.

Visi, kurie turi partijos na
rystės knygeles, privalo daly
vauti šiame susirinkime ir pa
dėti tinkamai, prisiruošti atei
nančiai rinkimų kampanijai. 
Tie, kurie bus užvilkę narių 
mokesnius, galės nusipirkti 
štampų prie salės durų.

Turiu vilties, kad kiekvienas 
draugų pasistengs būti susirin
kime.

Pasirašo:
W. R. Snow,
Pavieto sekretorius.

Chicago Forum 
Council

— —

Chicago Poru m sekamame 
susiriivkime diskusijos klausi
mų: “Ar Chicagos taksos yra 
neprotingos ir nepakenčiamos?” 
P-lė Margaret Healey repre-1 
ztntuoja Chicagos mokytojų fe
deracijos, papasakos savo paty
rimus, kuriuos ji turėjo ilgoje 
kovoje, idant Chicagoj butų į- 
vesta teisingesnė savasties tak- 
savimui sistema. George O. 
Faiibveather, vice-pirm. komi
sijos, skirtos nekilnojamos sa
vasties Įvertinimui Cook pavie
te, papasakos apie metodus, 
naudojamus apkrovimui savas
ties taksomis. James Brown 
(iš New Yorko) senas kovoto
jas už taksų reformas, papa
sakos apie taksavima savasties 
durnuose paskendusiame Pitts- 
burgh’e.

Mitingas įvyks Adelphi te-, 
atre, Clark st., arti Madison.1 
Pradžia 3:15 po pietų.

Herman Keyserling, pasižy
mėjęs filosofas ir autorius, 
duos paskaitų temoje “Ženy-I 
bos” Orchestra Hali salėje pi r-j 
madienio vakare, kovo 12 d.

Brighton Park
Nauja F. W. Woolworth krau

tuvė
Brighton Parke, adresu 1235 

Archer avenue, atsidarė nauja 
F. W. Woolworlh 5 ir 10 centų 
reikmenų krautuvė pereitų 
penktadienį. Daugybė žmonių 
tų dienų atsilankė krautuvei) 
apžiūrėti jų. — X.

HEI! HEI!

“Kur taip bėgi, 
Laurai?”

“Ar negirdėjai, Jurgi, kad Sta
sys Uksas, plikagalvis, užsidėjo 
naują krautuvę, saldainių, cigarų, 
cigaretų, ice cream, sodos, užkan
džių taipgi ir minkštų gėrimų”.

“O kur tai atidarė, Laurai? — 
h- aš bėgsiu su tavim”.

Atidarė šiuo adresu:

1858 W. 47th Street
CHICAGO, 1LL.

Gladys Hight Dancers, baletas, linksmina Jogailą Vil
niaus pilyje, veikale “Keistutis,” kurį Vaičkaus teatras stato 
Goodman teatre, Art Institute, Kast Monroe at So. Park\vay 
nedėlioję, vasario mėn. 12 d. Pradžia lygiai 7:30 vai. vak.

Tarp Chicagos!
Lietuvių Į

Lenkų-Lietuvių gin
čas Chicagoje

Kuris laikas atgal Hart llan- 
son parašė brošiūrų, kaip prie
dų prie istorijos vadovėlių Chi
cagos viešose mokyklose. Sako
ma, kad mokyklų taryba ir 

Į brošiūros autorius norėję ati
duoti kreditų svetimoms tau- 

i toms, paminėdami vardus žy
mėjusių Jungt. Valstijų istori- 

, joj vyrų ir nurodydami kuris 
jų iš kokios tautos buvo kilęs.

Norai buvo geri. Bet ve kas 
atsitiko. Brošiūroje pažymėta, 
kad Tadas Kosciuško buvęs len
kas, o gen. Pulaski — lietuvis.

Del šio pasakymo sujudo, su
bruzdo lenkai. Jie griežtai pro
testavo dėl pasakymo, kad Pu
laski buvęs lietuvis.

Antrų vertus, ir lietuviai ne 
patenkinti. Jie sako, kad Kos- 
čiuško buvęs lietuvis.

šiomis dienomis pas merų 
Thompsonų lankėsi lietuvių de
legacija, kuri Įrodinėjo, kad

IŠKILMINGAS METINIS BALIUS
----- Rengia

JAUNU LIET. TAUTIŠKAS KLIUBAS t-
Nedėlioję, Vasario-February 19, 1928

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 
3133 South Halsted Street

Pradžia 7 vai. vakare. Jžunga 50c y patai.

GERBIAMA PUBLIKA: ’ ’
Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti ant mu

sų Baliaus prie geros muzikos kuri griež Lietuviškus ir Ameriko
niškus šokius, o visi busit patenkinti. O norintieji įstoti į Kliubą 
bus priimami veltui per Balių iki 10 metų amžiaus ir bus duoda 
garbės ženklai kurie neėmė pašelpos per 12 metų.

Kviečiam visus atsilankyti ant musų Baliaus. KOMITETAS.

TEATRAS-KONCERTAS

LAPKUS”
3-jy veiksmų komedija

. ----- Rengia -------

Chicagos Lietuvių Auditorijos B-vė

Nedėlioj, Vasario-February 12, 1928
LIETUVIU AUDITORIJOJ , 

3133 South Halsted Street
Pradžia (> valandą vakare.

Vaidins “BIRUTES” Dramos Skyrius: švirmickienė, Milerienė, 
Kemėšienė, širvinskas ir Kemėšis.

Juokus krės S. PILKA.
Dainuos KRASAUSKIENE ir GAUSIENE.

Ruoškitės visi prie didelių juokų, nes veikalas “LAPKUS’’ 
yra vienas iš juokingiausių vaidinimų. Pasistengkit tikietus įsi
gyti iš kalno, kad nereikėtų prie durų laukti.

Užbaigai šokiai i>rie geros muzikos.
Kviečia visus — KOMITETAS

. . ■ < -..... r, ;

KEISTUTI
GOODMAN TEATRE

Art Institute, East Monroe at So. Parkway

Nedėlioj, 12 Vasario-Feb.,4928 
“Keistutis” - Istoriška 5 Veiksmų Tragedija 

Pradžia lygiai 7:30 vakare.

Gražiausiam teatre pamatysit Lietuvą prieš 500 m., su jos karžygiais, kunigaikščiais: 
Keistučiu, Birute, Jegaila, Vytautu. Iš musų žilos praeities pasisemsim spėkų kovai už 
Lietuvos gerovę. Bus meno ir istorijos šventė. Pradėsim apvaikščioti 10 metų Nepriklau- - 
somos Lietuvos sukaktuves. Todėl kiekvieno pareiga tose iškilmėse dalyvauti.

Vietos rezervuotos: nuo 75c. iki $2.20. Tikintai parsiduoda Mildos Pharmftcy, Bridge- 
porte, Universal Bank, Bridgeporte.

Kosciuško privalus būti pažy
mėtas mokyklų istorijos vado
vėliuose kaip lietuvių kilmės 
žmogus. Lietuvių delegacijai 
vadovavo p. Hertmanavičius.

Vakar dienų lenkų delegacija 
rengėsi atlankyti merų Thomp- 
soną tikslu pareikšti, jogei Pu
laski buvęs lenkas, o ne lietu
vis.

Taigi ir lietuviai ir lenkai 
nepatenkinti minėta aukščiau 
brošiūra ir reikalauja pataisyti 
klaidas, tik nesutinka kaip jos 
turėtų būti pataisytos. Lietu
viai regis pripažįsta, kad Pulas
ki buvęs lenkas. Bet lenkai ne
nori nei Kosciuškos atiduot? 
lietuviams. Tai ir yra viso gin
čo branduolvs.

Brošiūros išleidimas mokyklų 
tarybai kaštavęs $5,000. Matyt, 
kad teks išleisti dar $5,000 ki
tai laidai atspausdinti. —Nemo.

Pavasario svajones
Oras taip švelnus, šiltas, kad 

primena pavasarį, ir drauge su 
juo prisimena praeities laikai, 
praleistos musų gimtinėje Lie
tuvoje dienos tarp vaišingų ir 
geraširdžių savųjų, giminių ir 
pažįstamų. Prisimena šalis, 
kur taip gražiai’ čiulba paukš
teliai, kur puošniai žaliuoja pie-

NAUJIENOS, Chicago, UI._________•5
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTXXXXXXXXXXX 

GRAŽUS BALIUS 
Parengtas .

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
3501 So. Union avė.

Nedėlioj, Vasario-February 12 d., 1928 m.
„ Pradžia 7 vai. vakare
Grieš puiki muzika lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 

Kviečia KOMITETAS.
xxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxtxxxxxxxxxmxxxxxxxxxx

vos ir miškai, — šalis, kurios 
mes ir mirdami negalėsime už
miršti.

TCat ir ginibta svajonės pa- 
matyti dar nors kartą, nors 
trumpam laikui pabuvoti ten, 
toli už jurų-marių, Lietuvoje.

Manau, jog skaitlingas Ame
rikos lietuvių būrys bus tiek 
laimingi, kad jų troškimai šie
met išsipildys. Kad galės jie 
gėrėtis Lietuvos pievomis ir 
miškais, sodnais ir sodneliais 
ir darželių puikiais rūbais ir 
kvėpuoti tyru Lietuvos oru.

Tiems laimingiems “Naujie
nos” rengia ekskursiją laivu 
LITIIUANIA tiesiog į Klaipė
dą gegužės 29 dieną šių metų. 
Bet visi, kurie norėtų ir gale- 
tų važiuoti Lietuvon su musų 
ekskursija, turėtų jau pradėti 
rūpintis išanksto, kaip pridera, 
kad ta laimė ne-būtų nieku su
drumsta, kad neatsitiktų ko
kių nesmagumų delei skubaus 
rengimosi kelionėn. Ypač tie, 
kurie būdami Lietuvos piliečiai 
(neturintieji antrų Amerikos 
popierų), norėtų atlankyti Lie
tuvą ir grįžti atgal į Ameri
ką, -turi žinoti, kad reikia gau
ti iš Amerikos valdžios leidi
mas, vadinamas PEBMIT’U. 
Tatai ima daug laiko.

Todėl ateikite į musų ofisą: 
mes nurodysime, kas reikia 
daryti ir kaip sutvarkyti jūsų 
reikalai, kad išvengus nesma
gumų važiuojant Lietuvon ir 
grįžtant atgal iš Lietuvos.

Ir ne Amerikos piliečiai ga
li važiuoti į Lietuva ir sugrį
žti Amerikon, jei tik jie tinka
mai prisirengs.

Musų ofisas atidarytas nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

“N.” Laivakorčių Skyrius.

Garsinkitės Naujienose

AtsirffBo

Vyras: Kas gi čia! Visas 
pluoštas plaukų sriuboje?

Ž m o n a—Ačiū Dievui, kad 
atsirado, o aš visą pusvalandį 
ieškojau jų kisieliuje.

BIBLIJOS
STUDENTAI

Musų susirinkimai tapo per
kelti iš Town of I^ake ant 
Brighton Parko, 2458 W. 3#th 
St., prie pat Archer Avė., ant 
3-čių lubų, kiekvieną nedėldie- 
ny, nuo 10 vai. iš ryto.

Subatoj, 11 d. nuo 7:30 vai. 
vakare, bus rodomi įdomus pa
veikslai.

Nedėlioj, 12 d. vasario nuo 
10 vai. iš ryto bus aiškinama 
Danieliaus regėjimas. 

. I

Širdingai kviečiame kiekvie
ną, kuris tik įdomauja tais da
lykais.

įžanga liuosa 
Nėra kolektų

DIDELIS MASKARADINIS BALIUS
Rengia Draugyste Atgimdęs Lietuvių 

Tautos Moterų ir Vyrų 

Subatoj, Vasario 11,1928
LIET. TAUTIŠKOS PARAP. SVET.

3501 S. Union Avenue
Bus duodamos dovanos grupėms pinigais, o pavieniams pui

kiais daiktais. Nepraleiskite šios progos, atsilanliykit linksmai 
laiką praleisti prie geros muzikos. A
Pradžia 7 vai. vakare. Tikietas 50c

Kviečia KOMITETAS.

$575 DOVANOMIS $575

14 Maskaradinis Balius
Rengia Lietuvių Kareivių Draugystė iš Cicero, UI.

Subatoj, vasario 11, 1928
Liuosybės Svetainėje, Kampas 14 St. ir 49 Ct.

Pradžia 6:30 vai. vakare. Šokiai prasidės 7:30 vakare.
Įžanga 75c. su rūbų pasidėjimu. Muzika J. F. Pociaus
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Visuomio kvietimas
Eidamas prie įkūrimo Chi- 

cagoje pirmosios krivūlės (vi
sliem iečių parapijos), šiuo ma
loniai kviečiu visus visuomybės 
šalininkus, gyvenančius Chica- 
goje ir jos apylinkėje, į pasita
rimu svarbiais klausiniais.

Sueiga įvyks Vasario mėne
sio 12 d. (sekmadienį) punktu- 
ališkai 2:30 vai. dienų, 3125 S. 
Painei) Avė. (Bridgeporte).

Su bičiuliškais sveikinimais 
Visliomis, Naujos Tyros Tiky
bos įkūrėjas.

Marųuette Park
Apiplėšė

Ketvirtadienio vakare, j Povi- 
lonio geležinių reikmenų san
krovą 0827 So. VVestern avė., 
įėjo vyras ir paprašė thermo 
honką. Ją padavus, įėjo dar du 
vyrai ir visi Poviloniui atstatė 
revolverius, nuvarė jį į užpaka
line dali sankrovos ir ėmėsi už 
registerio. Paėmę iš registerio 
$15, jie rengėsi iškratyti ir 
Povilonio kišenius. Tuo tarpu 
iš savo buto virs sankrovos iš
ėjo Povilonrenė ir lipdama laip
tais per langą pamačiusi kas 
dedasi sankrovoje, pakėlė tokį 
triukšmą, kad plėšikai pabėgo 
nebekratę Povilonies ir pasi
tenkindami tik iš registerio pa
imtais $15.

Paaškinimas kaip surasti Good
man teatrą, kuriame rytoj, 
vasario (February) 12 d. sta
tomas “Keistutis”.

Važiuok i miestą (dovvn- 
town) iki Monroe St. Monroe 
St. galima pasiekti: Halsted 
st., State st. ir kitais karais, 
kurie eina miestan. Pasiekęs 
Monroe st. keliauk Monroe st. 
į East’us ežero link, perkirsk 
Michigan avė., |>ereik geležinke
lio tiltą, ir tuoj po dešinei pu
sei surasi Goodmano teatro.v

Sugavo piktadarius
Antanas Balunis, 18 metų 

vaikėzas, gyv. adresu 2143 W. 
Uit h place, prisipažino Deering 
policijos stoties kapitonui, 
John Hom’ui, kad jis nušovęs 
John Mitchel’į, gyv. 3418 W. 
59th st., kai pirm savaitės lai
ko jis su draugu bandė apiplėš
ti saliuną ant kampo Emerald 
avė. ir BO gatvės. Balunis sako
si, kad jis netyčiomis paspau
dęs karabino gaidelį ir ‘nenorė
jęs nušauti Mitchelio.

Kartu su Baltiniu policija 
areštavo Bernardą Benice 21 
metų vyrą ir jo pačią Grace 
Benice, gyv. 5210 Kenwood 
avė. Benice taipgi prisipažino, 
kad jisai buvęs kartu su Balti
niu sali u n e.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudi narni

JŪSŲ LIEŽUVIS 
JUMS PASAKYS

Liežuvis yra veidrodis skilvio. 
Jei skilvys yra suiręs, jeigu žar
nos yra biskj užraudonavusios, lie
žuvis tai pasako ir tuomet jus ži
note, kad reikia pataisyti skilvi su 
Trinerio Karėtuoju Vynu. Nuo 189(1 
šios gyduolės yra žinomos kaipo 
tonic-laxative, atsitikimuose nevir
škinimo, užkietėjimo, prasto apeti
to, gasų viduriuose. Visose a plie
kose. Rašykit pas Jos. Triner Co., 
1333 S. Ashland Avė., Chicago, III. 
Del DYKAI SAMPELIO jdėkit 10c. 
persiuntimo lėšoms.
DYKAI SAMPELINIS KUPONAS

Vardas ....................................................
Gatvė .............................................. «...
Miestas .......................................... A-l
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Iš parapijos metinio 
susirinkimo

Pastaromis dienomis įvyko 
šv. Jurgio parapijos narių me
tinis susirinkimas. Buvo jis 
skaitlingas. Dalyvavo kokie 
300 žmonių, v

Parapijos galva, p r a 1 o t a s 
Krušas, išdavė raportą iš para
pijos stovio ir' atsiprašė susi
rinkimą delei to, kad nesuspė
jo išduoti spausdintos atskai
tos, parodančios finansinį para
pijos stovį.

Toliaus pralotas išdėstė, kas 
yra reikalinga dabar parapijai. 
Tarpe kita ko, jis papasakojo 
apie įtaisymą naujo boilerio 
mokyklai, apie rengimą para
pijos pikniko ir kai kuriuos ki
tus reikalus, kurių visuomet 
esama taip stambioje organiza
cijoj, kaip šv. Jurgio parapija.

Po to eita prie komitetų rin
kimo. Pralotas pareiškė, kad 
į komitetus) (galėsim n ty s įeiti 
visi,' išskyrus tuos, kurie nelei
džia vaikučių mokyklon arba 
nėra parapijos nariai. Tarpe 
kita ko pralotas pasiaiškino, 
kad jis pats tvarkyme parapi
jos reikalų ne daug tereiškiąs. 
Arkivyskupas esąs vyriausias 
bosas, o jis, pralotas, esąs tik 
kaip koks perdėtinis, kaip koks 
manadžeris. Jis turi eiti 
uždėtas ant jo pareigas, bet 
vyriausias sprendimas priklau
sąs arkivyskupui.

Well, atidaryta nominacijos. 
Daugeliu balsų perstatoma kan
didatu į komitetus vienas se
nas parapijonas. Pralotas te- 
čiaus pareiškia, kad jisai neno
rįs jo matyti komitete.

šitokis praloto pareiškimas, 
matyti, užgavo žmogų. Ir kur 
neužgaus: senas parapijonas, 
perstatomas tokiu skaičių bal
sų, o čia jam pasakoma, kad 
jo kandidatūra nepageidauja
ma. žmogus pakyla iš vietos 
ir klausia pralotą, kodėl jo ne
norima. žmogus sakosi esąs 
katalikas, parapijonas, vaikus 
leidžiąs parapijos mokyklon. 
Kodėl gi jo kandidatūrą j para
pijos komitetą nepriimtina?

Pralotas į duotą jam "klausi
mą neatsakė, tik pakartojo, 
kad jis jo nepriimsiąs.

Perstatyta kandidatu kitas. 
Pralotas pasakė, kad ir šio kan
didato nepriimsiąs. Tas ^žmo- 
gus tapo “pasiųstas” į ... “Nau
jienas”.

Nepriimta kandidatūra dar 
vieno. Pralotas pareiškė, kad 
šis parapijonas gyvenąs kun. 
Baltučio parapijoje ir todėl tu
rįs veikti anoje parapijoje; ten 
jis galėsiąs ir balsą gauti.

Bet komitetai parapijai reika
lingi. Perstatyti buvo dar 21. 
Jie pasirodė priimtini kunigui. 
Suprantama, buvo ir daugiau 
kandidatų perstatyta, negu tie 
21, bet pralotas kai kurių var
dų nenugirdo, tat jie ir neįėjo 
kandidatais.

Reikia tarti keletas žodžių 
kaip pastabų prie praloto aiški
nimų ir elgesio perstatant kan
didatus į komitetą. Teisybę 
pasakė pralotas, kad arkivys
kupas yra vyresnis, negu jis, 
pralotas. Bet tenka nurodyti, 
kad pats pralotas šv. Jurgio 
parapijoje turi daug daugiau 
galios, negu jis pasisakė turįs, 
štai pavyzdis: pralotas ir da
bar tebelaiko tūlą ypatą klebo
nijoje, nors jam yra buvę įsa
kyta ją paleisti.

Negerai elgtasi ir komitetų 
nominavimo laiku. Pirm no- 
minavimo pralotas pareiškė, 
kad visi perstatytieji busiantys 
geri. O kuomet kai kurie bu
vo perstatyti, tai jis arba ne
priėmė jų kandidatūros arba 
nenugirdo kandidatų vardų. 
Juk tokiu elgesiu bile kas gali 
įsižeisti.

Gal tokiu kunigo elgėsiu per- 
statitieji nebūtų įsižeidę gy
vendami caro laikų Lietuvoje. 
Dabar tečiaus mes gyvename 
Amerikoje, kur ypatos, žmo
gaus teisės, nežiūrint kaip pa
prasto stono jis butų, yra pri
pažintos. Dagi mažiausiose 
draugijose yra išdirbtos tam 
tikros taisyklės, dėsniai, kurių 
stengiamasi laikytis, nors, ra-

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės metinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, 13 dieną vasa
rio, 1928, 5 valandų vakare, Audi
torium svetainėje, 3133 So. Halsted 
St. Gerbiamieji direktoriai ir drau
gysčių atstovai, pribukite visi lai
ku. , — Nutarimų Rašt.

Bridgeport. — Draugystė Teisy
bės Mylėtoji, laikys mėnesinį su
sirinkimų Vasario 12 d.; Mark 
VVhite S<|uare svet., 29-tos ir Hal
sted gatvių. Pradžia I vai. po pie
tų. Nariai-ės yra prašomi laiku su
sirinkti, nes bus daug svarbių rei
kalų aplarti. — Rast.

Draugystė Lietuvos Dukterų lai
kys mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
vasario 12 d., 1 vai. po pietų, pa
prastoj svetainėj. Visos narės ma
lonės pribūti.

— V. Kazlauskas, Rašt.

Meilės Lietuvių Amerikoj mėne
sinis susirinkimas, įvyks Subatos 
vakare, Vasario 11 dienų, 1900 So. 
Union Avė., 8 valandą vakare ii 
priėmimas j draugystę naujų na
rių veltui, nuo 18 metų iki 40 me
tų.

— Jurgis Baliažentis, Sekr.

Lietuvių Amerikos Republikonų 
Kliubo 9 \vnrdas turės mėnesinį su
sirinkimą 13 d. vasario, kaip 3:30 
vai. vakaro, Strumilos svet., 158 E. 
107 SI., Roseland, III. Visi nariai 
malonėkite pribūti, nes bus svar
bių svarstymų.

M. Kristopaitis, rašt.

(Pacific and Atlantic Photo]

Aviatorius Fred Koehler, ku
ris kartu su kitais dviem avia
toriais ir p-le Frances Wilson 
Grayson žuvę skrendant per 
Atlantiką p-lės Grayson aero
planu “Dawn”.

si, kartais tos taisyklės ir la
bai nepatiktų valdyboms.

Ir gerai daroma, kad tų tai
syklių laikomasi. Jei jų nepai
sytų, bile kuri draugija imtų 
greitai krikti. Bet kurios or
ganizacijos tvirtumas ir veik
lumas pamate priklauso nuo to, 
ant kiek jos nariai jaučiasi rei
kalingi tai organizacijai, ant 
kiek su jais, kaip nariais, skai
tomasi. Jei narys jaučiasi, kad 
su .juo skaitomasi, tai jis ir 
darbuosis, savo organizacijai ir 
velys jai juo didesnio- pasiseki
mo. Organizaciją galima pri
lyginti gerai surištai šluotąi: 
ji yra tvirta, kai surišta; pa- 
liuosuok ją, ir pasileis.

Na, tiek to. Nemanau saky
ti parapijonams pamokslo. Tik 
prisiminiau ką pastebėjau gy
venime.

Dar keletas žodžių apie fi
nansinį parapijos stovį. Jeigu 
neskaitysime vienos aukos $5)- 
055, tai pereitais metais šv. 
Jurgio parapija turėjo $7,000 
pajamų mažiau, negu metai 
pirmiau. Žinoma, auka 5 tūk
stančiai dolerių žymiai sulygi
no vienų ir kitų metų pajamas. 
Vienok tokia auka yra priepuo- 
lamas reiškįnis. Tai nėra nor
malė pajama paprastų žmonių 
parapijoje. Ir todėl tenka pa
sakyti, jog parapijos pajamos 
mažėja, o iš to galima daryti 
išvadas, kad pati parapija ma- 
žėja.

Kad parapija mažėja, gali
ma, rodosi, spręsti ir iš kito 
fakto. šiemet tapo uždarytas 
vienas parapijos mokyklos kam
barys, kadangi neišteko jau 
mokinių jam užimti.

Kokie išvadai galima padary
ti iš šio susirinkimo? šiokie 
tokie išvadai galima butų pa
daryti, bet, kaip pašaliniam 
žmogui, rodosi, nėra reikalo 
juos daryti.

—Buvęs susirinkime.

ART. ST. PILKA NEDĖLIOJ 
DALYVAUJA AUDITORIJOS 

VAKARE.

Vėl sugrįžęs Chicagon, art. 
St. Pilka pirmu kartu pasiro
dys Auditorijos vakare su sa
vo naujausiom dar negirdėtom 
deklamacijom. Galėsit išgirs
ti “Plaukiavą”, “Katriutė ir 
septyni širdukai” ir kitokius 
prašmatnius dalykus. Art. St. 
Pilkos visi esam pasiilgę ir jo 
dalyvavimu nedėlioj, 12 vasa
rio, Lietuvių Auditorijos vaka
ro programoj tikrai galėsim pa
sidžiaugti. —Aš

PRANEŠIMAI

Bridgeporlas. — šerno Fondo Ko
mitetas rengia viešų parodą šiame 
septintadienyje, vasario 12 d., Mil
dos teatre, ant antrų lubų, inožo-.1 
joj salėj. Prasidės nuo 2 vai. po 
pietų ir tęsis iki 0 vai.; įžanga ypa- 
tai 25 centai. Tai bus svarbu kiek
vienam lietuviui pamatyti įvairių 
projektų, kuriuos pagamino lietu
viai skulptoriai ir piešėjai. Ateikit 
visi ir pamatykit projektus, pagal 
kurių bus pastatytas paminklas, 

š. F. Komitetas.

Kurie pndavėte aplikacijas dėl 
įstojimo į Chicagos Lietuvių Drau
giją Savitarpinės Pašalpos būtinai 
atsilankykit pas draugijos d-rą A. 
Montvidą, 1579 Mihvauke avė., ne 
vėliau kaip vasario 13 d.

X. Saikus, rašt.

Chicagos Lietuvių Auditorijos šč- 
rininkai neatbūtinai turit pribūti 
ant metinio Korporacijos baliaus ar
ba teatro, kuris atsibus 12 d. va
sario, taip pat įr darbininkai, kat
rie apsiėmėt darbų, pribukit lai
ku. • — Komitetas.

Draugystės Dr. Vinco Kudirkos 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieni, Vasario 11 d., 1928 m., 
M. Meldažio svet., 2242 VV. 23rd 
PI., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ir narės kviečiami būti susirinki
me, nes yra daug svarbių dalykų 
dėl aptarimo šiame susirinkime.

— Ad. Kaulakis, Rašt.

Draug. Liet. Vėl. Amer. No. 1 lai
kys savo susiriąkjinų vasario 12 <1., 
paprastoj svetainėj, Davis Square 
Park. Draugai ir draugės malonė
kite atsilankyti ant susirinkimo.

J. Dabulski.

Kensington. — Lietuviškas Poli
tiškas ir Pašelpinis Kliubas rengia 
iškilmingų balių ir lietuviškus ir 
angliškus šokius ifedėlioj, vasario 
(Feb.) 12 <1., 1928 m., J. Stančiko 
svet., 205—07 East 115th St. Ken
sington Chicago, III. Kviečia

Komitetas.

Detroit, Mich.

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

Del greito: piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
Kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

■ Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja Z
skolina pinigus ant lengvų išlygų 
Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas

■ 2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887 ■
|ną■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYK IT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus jdedam purčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION C0.
3233 Eastwood Phone Irving 5475
___________ 4

- UŽ TOKIA PAT. KAINĄ!!
Skaitykit ką vienas lietuvis musų kostumeris sako apie

BRIGHTON ANGLIS
“Aš noriu padėkavoti jums už anglys, kurias gavau keletas 

dienų atgal. Tai yra geriausios anglys kokių retai kada pasise
ka gauti. Aš turėjau nustatyti mano boilerj, ir dabar suvartoju 
tik 50 % kuro. Matosi visai nėra akmenų šiose anglėse, dega 
palengvo bet su dideliu karščiu ir labai mažai pelenų lieka.’’

KAINOS:

l’OCAHONTAS

Lump & Egg $11.50

Mine Run 7.75

ORIENT FRANK-
LIN COUNTY
Lump $8.25
Egg and Nut „8.00

SOLYAY COKE
Range $12.50
Nut' 12.00
No. 2 Nut 10.25

Phone Virginia 1050

Coal and Building Material Co.

3701 South Maplewood Avė.
“Nei vienas orderis nėra mums perdidelis.
Nei vienas orderis nėra permažas dėl patenkinimo.” 

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ristynių belaukiant Promotoris 

A. T. gavo leidimų rengti risty- 
nes. Bus duota progos kiekvienam 
ristikui pasirodyti. Pirmos ristynės 
įvyks už kokių 10 dienų. Numa
toma, kad ristynėse dalyvaus K.. 
Požėla, John Evko ir kiti. Smulk

menos bus pranešta vėliau.

L0W KENT
Musų pd- 
Sios ren- 

os ir be
vertei k o s 

pelno jums 
•pasi daro 
kiubeltava.s 
tau pin imas 
iš musų 
dirbtuv ė s, 

tiesiog į 
jūsų n a-

mus už dirbtuvės kainas (factory 
price).

Kada jūsų rakandai darosi se
ni, susidėvę, nublukę arba spato- 
ti, vienas] iš geriausių išimas 
jums reikia perdirbti. Mes jums 
perdirbsim, kaip naujus, už ma
žų sumų pinigų. Del pasitarimo, 
mus pašaukite šiandien.

Ant namų setų mes priimam ir 
senus. Atvežam ir išsivežam, ne
paisant kokioje dalyje miesto esa
te, be atlyginimo. Savininkas

D. KISSEL

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP
Parlor sets made to order

3327 Archer Avė.
Show Room 3806 Archer Avė. 

t Phone Lafayette 8936

A + A
FRANCIfiKUS NOREIKJS'

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Vasario 9 dieną, 11:45 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukęs 
38 metų amžiaus, gimęs Šiau
lių apskričio, Akmenės para
pijoj, Kesių kaimo. Išgyveno 
Amerikoj 17 metų. Paliko di
deliame nubudime moterį Juo- 
zefą, po tėvais Jankauskaitė, 
1 dukterį I^onorą, 4 sūnūs: 
Pranų, Stanislovą, Juozapą ir 
Domininką, o Lietuvoj tėvą, 2 
broliu, 1 seserį ir švogerj. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
10562 Edbrooke Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Vasario 13 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namų j» Visų šventų 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Franciškaus No- 
reiko giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

A A
LEONAS AUSTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 9 dienų, 2 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukęs .11 
mėnesių amžiaus, gimęs Chi- 
cagoje, paliko dideliame nu
budime tėvelius Leoną ir Pran
cišką Ausčius? 2 brolius: Adol
fų ir Bronislovų ir seserę 
Bronice. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3355 Ogden Avenue.

Laidotuvės įvyks Panedėly- 
je, Vasario 13 dieną, 8:30 vąl. 
ryte iš namų į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. I>?ono Austo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai Kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Broliai ir Sesuo

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

Graboriai

PADĖKAVONĖ

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS

Chicago,

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS

Kazimiera Račkauskienė
A. A. Kazimiera Račkauskienė, kuri mirė Sausio 23 dieną, 

1928 ir palaidota tapo Sausio 27 d., o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilus ir negalėdama atsidėkavot tiems, ku
rie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją į neišven
giamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimų iš musų tar
po, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems, laidotuvėse žmo
nėms ,ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavojaine musų dva
siškam tėvui, Kun. Prolatai Krušai, Poleikui ir šiaulinskui, kurie 
atlaike įspūdingas pamaldas už jos sielų; dekavojame graboriui 
A. Masalskiui, kurs savu geru ir mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ja į ainžinastj, o mums palengvino per kęst i nuliū
dimą ir rūpesčius, dekavojame draugijom,, kurios prisidėjo prie 
laidotuvių ir visiems giminėms ir pagalios dekavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylima Kazimiera 
sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdęs vyras,
VINCENTAS RAČKAUSKAS

Pristatome į Visas Miesto Dalis 
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

Vainikai
3316 S. Halsted St

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

Ir balsamuotojas

Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausį pa
tarnavimų. Palaidoj’’- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patar n a vi m a r, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eiti I
sanžiningas ir nebran- 1
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriis ir

Balzamuotojaa
2314 W 23rd PI. 

Chilago. I1L
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

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

Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

Auburn Avė., Tel. Blvd. 32013201
Tel. Boulevard 0313

4



šeštadienis, vasario 11, 1928

Bridgeportas
Draugystė šv. Petronėlės 

rengia užugavėnių vakare di
delį maskaradinį balių. Tas va
karas išpuls vasario 21 d. Ba
lius rengiama Lietuvių Audito
rijoje. Rengimd komitetai! įei
na musų darbščiosios moterys. 
Nėra abejonės, kad šis paren
gimas suteiks atsilankiusiems

Lietuvės Akušerės

A. VIDIIAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo 
Už dyka patan 
mas, dar ir k> 
tokiuose reik a 
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo b 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952 
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA 
3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal 
State Bank 

Moterys ir mergi- I 
n oš kreipkitės su 
eikalais nuo 12 ikj 

* vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartj.

Mrs. N. Žukauskas D.N
Registruota Akušerka ir 

Naprapatė 
3249 S. Morgan St. 

Patarimas dykai

Akių (lydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujai vietoj 
DR. VAITUSH, O. D.

L1EIUV1S AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimu, 
svaigimo, akių aptemimo, nejrvuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius, yisuose at 
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Jei abejoji apie savo akis, eik pat-
Dr. A. R. BLUMENTHAi 

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenae 

ir 805 Eaat 47th Street 
Phone Kenwood 1762 
Praktikuoja 20 metu

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Ąvenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone CaiMl 0523

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1. 

daug smagumo. Yra daugybė į- 
vairių prizų. Jie bus išdalinti 
vakare. Grieš astuoni muzikan
tai. Bukite išauksto prisirengę

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South Wii1lac? Street

•ffice lloulevanl 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENT1STAS 
<645 South Ashland A vena* 

Ant Zaleskio Aptiekoa 
CHICaGO. ILL

A. MONTVII), M. D. 
if»79 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunsvrick 4983
Namų telefonas RrunHwick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Re*.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

'^landos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte; . Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
nuo 6 iki 8 vai. vakare kaipo patyręs gydytojas, chirurgai ir

ilMjrt šventadienio ir ketvirtadienio

Res. 6600 South Artesian Avenua 
Phone Prospect 6659

Of»<' Ofisą. ,r□R. 1. Z. ŽALAI ORIS 1»25 W. 18th St. netoli Morgan St
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicago. III

l'elephono Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwcll St.

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray laboratorija 

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

CHICAGO

Jtf. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

’honp Canal 6222 I

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 i Vest 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.) 

vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
I* •• 1 Ii s DR. CHARLES SEGALlel. Republic 7868 i ,

CHICAGO. ILL I .Praktikuoja 20 metai------ į
_______________________________ : Ofisas

; 1729 South Ashland A’«n«c> 2 labos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 

OFISO VALANDOS:

V. K. Rutkauskas, M. D.j 
4442 South VVestern Avenee

Tel. Lafayette 4146
■i I a n d o s

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street į
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vaL dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

nuo 9 iki 11 v. ryto Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki _ 
nuo 6 iki 9 vai. vak vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
----------------  ---------— vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
91ki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago. III.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2103 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedalioj pagal sutarti

Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. llenilock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3243 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai
DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Įvairus Gyd^ojai 
GYDO 

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. 

Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 v. po pietų
TELEFONAS CANAL 0464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurges

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedėliotnis ir šventad. 10—12 dieną.
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Telephone Yards 0994

DR. MiURICE KAHH
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 

iki 9 vak. Nedėk nuo 10 iki 12 dieną
Res. Telephone Plaza 8200

DR. HERZM1N
— Iš RUSIJOS —

akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

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

Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 
Tel. Dienų: Canal 8110 

Nakti So. Shore 2238, Boulevard 6488

Nc- 
nieko jmo- 
nereik mo- 

nuošimčių. 
dantys pa- 

tuojau.

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši menesiai dėl 
ižmokėjimo. 
reik 
keti, 
keti 
Jūsų 
taisomi 

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėti:

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

r. C. W. De Roque
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

DOWIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

4

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartj

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9728

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

' Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. SIAUS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141 

Galimu matyti vakarais, tsulyg pa
skyrimo telefonu.

NAUJIENOS, Chlttgo, m.1
T

Advokatai
r* *

1111

K.GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

8823 South Halsted St. 
Tek Boulevard 1810 

Vai.: Nuo 6 iki B .vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.ryto.

JOHN B. 80RDEN 
(John Bagdšiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A, A. DUS
ADVOKATAS

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

šile A Y* iii ■3241 South halsted St 
Tel. Yards 0062 

7-r-9 vai. vak. apart PanedUio ir 
Pėtnyčios.

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos

GREITAI IK PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo buv| žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakos* 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Miscellaneous
įnirai

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

Boulevard 1086

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4156 Areher Avė. 
Te) Lafayette 8705—8760 

Chicago

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN* 
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4582 
Cottage Grove Avė.

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

SOL ELLIS & SONS
Plumbingap, namų apšildymo ir 

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. |wedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

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

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. UžlaL 
kom malevą, popferą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

EKSPERTAI taisymo plumbingo 
arba steam fitingų. Labai pigi kai
na, šaukit, GUchnst Diversey 0137 
arba Hemlock 2987,

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

Hemlock 7817.
—' ——■■■ ........ -— i ' ■■■"1 ■ ■

50% PIGIAU už sausį ir vasarį, 
Pleitseriavinias, popieravimas, cal- 
'.im, malevojimas. Matyk mus šian- 
Ue,

Brunsvvick 5023.

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

MALEVOJU, dekoruoju — dar
bas pirmos^šies ir garantuotas.

IJncoin 0474.

• MALEVOJIMAS, poperiavimas, 
langų užlaidos, calc.—geras darbas, 
pigi kaina, greitas dailus darbas, 
J veltas apskaitliavimas. Mr. Foster.
uniper 0717.

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas. 

Tel. Kedzie 7166

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co. 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcim. ekspertas, medžio greinavi* 
mas specialemis žiemos kainomis, 10 
metų patyrimas. Apskaitliavimas 
veltui. Tel. Irving 1498.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1821 
MR. PARIS

MALEVOJU, dekoruoju — darbas 
pirmos rųšies ir garantuotas. Male
vojimas ir calcimįning, labai geras 
darbas. Tel. Lincoln 0474.

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864.

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu- 
rininkystės, karpenterystės, cemen
tinis darbas, pleisteriavimas, taisy
mas namų, garažų nebrangiai.

STANLEY SIWIEC & CO. 
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

J. W. Beaver & Co.,
BUDAVOTOJAI

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

tliavimą.
Phone Independence 0878

Auto Travel
Auto^

EKSKURSIJA
Patogus apšildomi karai i 

............. DETROIT .............  
............ ST. LOUIS ............. 

Checker Coach Lines, Ine.
Planters Hotel

19 N. Clark St., 
Randolph 4800

Parlor Car Motor Coach 
Užbonsuoti ir apdrausti.

Du syk j dieną išvažiavimai 
9 ryto ir 8 vakare 

DETROIT .................................. $
ST. LOUIS ..........................  $
KANSAS CITY ...................... I

DE LUXE MOTOR STAGES
8 So. Jefferson 

Tel. Dearbom 0681

>4.00
14.00
I8.00

Financial
FinansabPaskolos

2-RUS MORGI6IUS 
Padarome j porą dienų 

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

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augš&ausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS KEIKIA PINIGŲ 
AtsiŠaukit pas:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

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

Tel Canal 1875 
| visus departmentus 

l’igiąuslos kainos. * Greitus 
patarnavimas.

Financial
Finanaai-Paakoloa

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

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

Justin Mackiewich
2842 So. Leavitt SU

Tel. Canal 1878

DABAR LAIKAS ĮSTOTI 
I NAUJIENŲ SPULKĄ 
20 serija prasideda nuo 

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

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St„ Chicago.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2 % nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2281 West Division St.

• Tel. Armitage 1199.

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

HELBERG Bros, turi pinigų pag
ilinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
lipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
'2 N. Clark St. Dearbom 4020.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8335 So. Halsted St.

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

Mtge. Co.
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

Jei reikalingi pinigai
Mes parupinain Imus ir 2trus Mor- 

gičius ant Naujų ir Senų namų, ant 
lengvų išmokėjimų.

V. M. STULPINAS 
3255 So. Halsted St., 

Tel. Victory 6122

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W.' Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, 111.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

REIKALINGAS pusininkas j soft 
drink biznįą su pinigais arba be 
pinigų. Turi būt patyręs ir gabus. 
AtsiŠaukit vakarais po 6-fiių. 2710 
W. 59 St. Klauskit M r. G. K. Budria 
Prospect 6977.

JIESKAU partnerio, vyro 
moteries į grosemės biznį, 
vienas, negaliu apsidirbti.

7359 So. Paulina St.

PAJIEŠKAU dėdės Frank Seimo, 
paeinans iš Aleksandravos kaimo, 
Kidulių vai., šakių ap., 20 metų at
gal gyveno Peterson, N. J., dirbo 
šilkų dirbtuvėj už sargą. Turiu svar
bu reikalą. Meldžiu pranešti savo 
adresą.

MARIJONA ŽEMAITUKĖ, 
1511 S- 49 St.. Cicero, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA VYRU dėl išsimokinimo 
barberiavimo. Didelės algos vy
rams šiame biznyje, su puikia užtik
rinta ateičia. Tik reikia kelių mė
nesių dėl išmokimo. Klesos dieno
mis ir vakarais. Reikia turėti pra
dinės mokyklos mokslą. Atsišau
kite. Moler College, 512 N. State 
Street.

va-

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų 

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tįn- 

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

Lovy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., ....
£ulek Sales Co. 5312 West Tahnan Avė.

22 St., Cicero, III. 

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

APO.LLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

%

AMATO. GERA MOKĖ-TINKANTIEMS VY-

Help Wanted—Malė 
Darbininkių Reikia

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

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

' PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pasekmių — nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bile kur. MacCavley, 
Edgewater 6161.

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

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

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą4 dirbti.

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

REIKALINGAS darbininkas kuris 
sutiktų atsipirkti “Naujienų” išne
šiojimą Route — Town of Lake — 
prieinama kaina, gerai apsimokąs 
darbas.

Kitas darbininkas reikalingas Ro- 
selande, taipgi prie nešiojimo “Nad- 
jienų” — reikalinga piniginė kauci
ja uždėti ““Naujienoms”. Kreipkitės 
į “Naujienas” 1739 So. Halstea St.

REIKIA inteligentiškų vyrų; jau
nesni 20 metų neatsišaukit. Ge
ras lauke ir nuolatinis darbas. Lai 
atsišaukia tie, kurie nori dirbti. 
Pasimatykit su ponu Ckaczuk, pa- 
nedėlyj, 10 vai. ryto.

140 So. Dearborn St. 
Room 1037

REIKALINGAS jenitoriaus pagal
bininkas; turi būti unijos narys. 
1247 S. Lawndale avė. Tol. Rock- 
well 3603. Klausti nuo ryto 7 vai., 
o vakare 6 vai.

PAIEŠKAU senyvo darbininko 
prie namų darbo; turi but teisin
gas ir nepijokas; valgis ir guolis 
ant vietos. AtsiŠaukit: Lake Park 
Inn, 5530 Lake Park avė. Phone 
Fairfax 2619.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti j restoraną. 3510 W. 63rd St.

Help Wantcd—Female
Darbininkų Reikia

I REIKIA MOTERŲ kurios nori 
į t&pti Bcauti speciixlist€rriis.

arba alga mokama tame biznyje, ir proga 
Esu atsidaryti savo šapą. Reikia tik ke- « « — • it • V i f _ rr i .lėtą mėnesių dėl išmokimo. Klesos 

dienomis arba vakarais. Reikia tu
rėti pradinės mokyklos mokslą. At
sišaukite. Moler Collage, 512 North 
State St.

kurios no- 
su ponudirbti. Parimai ykit

REIKIA 5 inteligentiškų mergi
nų. Jaunesnės 20 metų neatsišau- 
kit. Geras nuolatinis lauke darbas. 
Lai atsišaukia tiktai tos 
ri 
Ckaczuk, 10 vai. ryto. 

140 So. Dearborn 
Room 1037

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie vaiko dabojimo. 4223 So. 
Artesian avc. Antros lubos.

Furnished Rootns
RENDON gražus kambarys su 

valgiu ar be valgio, 2nd fl. front. 
2554 W. 69th St.

PASIREI^DAVOJA kambarys ir 
garažas vaikinam ar ženoticm. Ga
lit šaukti dienom Boulevard 1517. 
6712 Artesian st.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 j savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADE1KO, sav. 
1606 South Halsted Stieeet, 

CHICAGO, ILL.

RENDON kambarys švariam vai
kinui, yra ir garažas. 6053 South

PA RENI >A V O.l J M UI k a m b a r y s, 
šviesus, apšildomas, prie mažos šei
mynos, vaikinams ar merginoms, 
ar ženotai porai. 4011 Brighton PI. 
2 fl.

(Contiuued un page 8)
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Furnished Rooms

(Continued from page 7)

Furniture & Fixtures
Rakandai-JUisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

RENDAI kambariai dėl pavienų 
vyrų, kas norėtų gali ir du gyven
ti viename kambaryje. Kreipkitės: 
2113 So. Halsted St.

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė pigiai. Remia pigi. Visokių tan
ių apgyventa. Atsišauki!: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted Street, 
Ros 261.

PROGA, kurie norite geros' Par
mos ir pigiai pirkti arba turite ką 
nors ant išmainymo, kreipkitės 
tuojau pas A. Grigas, 3111 South 
Halsted st. Tel. Virt. 1898.

didelis kanrfcbarys dėl 
dviejų vyrų, karštu van

deniu apšildomas. 6815 So. Emerald 
Avė., l-mos lubos.

RENDAI 
vieno *ar

RENDAI kambarys merginom ar
ba vaikinam, su arba be valgio.

827 W. 34th Place

PARDAVIMUI 11 šmotų riešu
tinis valgomo kambario setas, ga
sinis pečius, ice box, davenport, 3 
šmotų skurinis seklyčios setas, kie
toms anglims kūrenamas pečiukas, 
virtuvės krėslai ir t. t. nebrangiai, 
dastatysim su savo troku. 1110 So. 
Wood St., 2-ros lubos užpakaly.

PABDAVIMUI soft drink parlor; 
gera proga padaryti pinigų. Renda 
tik $20. 5 metų lysas. Priežastis -- 
nesutikimas partnerių. 1655 Shielifs

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

PARDAVIMUI moderniškas 2 fia
lų, 6—6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, 2 boileriai, 2 karų gara
žas, didžiausis bargenas Ciccroj. 
I'urit jj pamatyt. Del informacijų 
šaukit (’ieero 2133—B, savininkas, 
1811 — 51 Avė., Cicero, III. Agen
tų nereikia.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimai

RENDA1 kambarys vaikinui, su 
visais patogumais.

3144 So. Aubum Avė.
Sewing Machine
Siuvamos Masinos

PARDAVIMUI grosernė ir Kcn- 
džių krautuvė skersai gatve nuo 
mokyklos. Labai gera ir pelninga 
viela. 1505 So. 19 Ct., Cicero, III.

RENDAI kambarys dėl vieno ar
ba dviejų merginų, su valgiu ar
ba be valgio. 827 W. 33rd Place, 
2-ros lubos užpakaliniame name.

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

PARDAVIMUI pigiai grosernė.
Kreipkitės

3554 So. Parnell Avė.

For Rent
I LA I , I dideli šviesi kambariai, 

pečium šildomas, naujus namas 
maža šeimy na, s30 j mėn. 5530 So. 
Albanv Avė.

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamą mašiną. Turime pilną pasirin
kimą Singer siuvamų mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 1251 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI lunch room, 
bai pigiai ar mainysiu j lotą 
automobilių.

5110 So. Halsted St. '

ar

Automobiles
ANT išrendavojiino naujai pasta

tyta gasolino stotis su 10 karų ga
ražu. Labai geras kampas. Del pla
tesnių žinių kreipkitės pas: 

CHARLES B. BOBDEN 
( (Jias. Bagdziunas-Borden) 

718 \Vest 35th Street.
Prie Halsted

MOKAM GEBĄS CASH KAINAS už 
visokių išdirbysčiy karus, junk ar 
>ulaužymui. 3515 Ogden avė. Craw- 
įprd 3661

PARDAVIMUI saliuno biznis ar
ba priimsiu partnerį; gera vieta, 
pigi renda, lysas 3 metams, ran
dasi prie fabrikų. Priežastis par
davimo patirsit ant vietos.

2620 W. 26th St., Chicago

Čia Tik Bargenus Rasi
2 mediniai namai ant mūrinių 

pamatų, gerame padėjime, 2 po 6 
ir 2 po 7 kamb., cementuotas beiz- 
mentas ir kiti parankamai. Rendų 
neša j mėnesį $120.00. Namai ran
dasi arti Halsted St. ir 60th St. 
Kaina tik $12,000. Taipgi mainy
sime ant mūrinio namo nuo 2 iki 
4 flatų.

Nauji bungalow, 6 kamb., ir ga
lima padaryti viškose 4 kamb., ar- 
žuolo trimas, 2 karų garažas. Ran
dasi arti 59th St. Savininką beda 
privertė atleisti miestą. Tad įga
liotinis parduoda tik už $8900. Įmo
kėti $600.

6 kambarių mūrinė bungalow ii 
2 karu garažas. Ix>tas 33x125. Ran
dasi Marųuette Manor apielinkęic,

59th St. Savininkas reikalui 
$7800. Įmo-

RENDO.N storas, yra I kamba
riai gyvenimui; tinkamas visokiam 
bizniui, renda prieinama. Tel. Be- 
verlj 6659, 3231 \V. 111 St.

$10 IKI $20 ĮMOKĖTI 
Kitus. 12 iki 18 mėnesių. Visi 
rantuoti automobiliai visokių 
lir./ysčių ir modelių, 100 karų 
,trinkimui. Montrose Motor Sales, 
»106 MontVose Avė.

ga- 
iš- 

pa-

NEPRALEISKIT didelį bargeną. 
Savininkas turi dvi bučernes, 
ną iš šių turi parduoti labai 
giai. Pirmas pasiūlymas bus 
imtas. Iki šešių šaukit 

Hemlock 8891 
šešių šaukit 

Prospect 8476
Po

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

CASH Už KARUS
Turim pirkti 100 karų tuojau, 

dokam aukščiausias kainas. 6707 S. 
jtate St. \Vent. 1974.

Bubnai, Banjos, 
’ Smuikos 

25c. i savaitę 
Organizojame naują instrumentu 

kliubą, nanai gauna instrukcijas po 
puliarėmis kainomis ir instrumentu.- 
už jų kainą. $75 vertės instrumentą 
už $30, išmokėjimais net po 25c. 
savaitę.

Mumford Music 
Studios, 

Ine.,
13 So. Kedzie Avė. 
Phone Kedzie 681Q

HUDSON COACH, 1927 
$585. šis karas yra kaip

jas visai 
Jaugiau 
lengvais

nau- 
; atžvilgiais, vertas daug 
negu už jį reikalaujam, 
išmokėjimais.

M R. MONTVID
2234 So. Wabash Avė. 

Tel. Victory 1991

VV1LLYS KNIGHT, 1924 
karas yra tikrai gerame 

pilnai įrengtas
sto-Šis 

vyje, pilnai įrengtas važiavimui 
greitam pardavimui už $295, 
sėjimais arba j mainus.

M R. MONTVID
2234 So. Wabash Avė.

Tel. \rictory 1994

išmo-

PARDAVIMUI gražus grojiklh 
pianas pigiai. Man reikia pinigų 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už S125, cash $50, o kitus po $10 j 

inius, U,'>12 South 
floor.Halsted

Vasario mėnesio išvalymas. 100 
garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $150 iki 8300. 
uis sutaupysit l/t, veikit greit.

Monti-osc Auto SnlcH, 
3106 Montrose avė.

man
savo Schumann grojiklj pianą su ben 
čiumi ir rolei iais už $65 cash.

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

reikalingi pinigai, parduosiu

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

RIEŠUTINIS upright pianas ir

Lai’avette

ELECTRIC pianas parsiduoda. 
Tel. Calumet 3982.

BUICK sedan Master Six, vė
liausio modelio, 4 ratų brekiai, va-j 
žinėtas 
Karas 
balloon 
man kainavo 
$475 arbi 
Man yra 
šaukit tuojau. 

3645 W.

8,000 mylių.'
Su gerais j 

daug ekstra, 
parduosiu už 

į pasiūlymą.

mažiau negu 
pirmos rūšies, 

tajerais ir
$1850, 

už geriausj 
reikalingi pinigai, 

Savininkas
Pulk Street 

l-mos lubos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

atsi-

PASTABA
Proga kurios neturėtu- i

Turim Parduoti Tuojau mėt praleisti
Mes turime savo sandėly 10 Vic- į

tor Victrolų, 4 pianus, parduosime 
po $27.50 kiekvieną. Pasirinkit koks 
jums patiks. Mes taipgi turime du 
Radio setus, elektrinius, parduosi
me labai pigiai. Atsišaukite šian
die iki 9 vai. vakaro, arba nedė- 
lioj iki 6 vai. vakaro.

AMERICAN STORAGE HOUSE 
2216 W. Madison St.

Radio
Sutaupykit Pinigų

Atsineškit šį skelbimą — gausi: 
10% pigiau. Atsivesk draugų kurio 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau.

PRADĖK IT NAUJUS METUS 
Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi-1 
nčtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų verte už viską ką 
tik pirksite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
jums setą ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

ATSUKIT PRIIMTUVĄ 
Viena iš musų garantuotų radio se
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

$500 ĮMOKĖTI — $50 
I MĖNESĮ

Nupirksite gražy, naują 5 kam
barių mūrinį bungalovv, % bloko nuo 
63 St. karų linijos, modemiškas, ar- 
žuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12 
coliu sienos, lotas 33x125.

Pirkit šį greit.
Hemlock 6^15 

M r. Reimer.TIKRI BARGENAI
Brighton Parke

2 I kambarių medinis namas, 
$8(10 įmokėti kitus sykiu su 
renda.

2 6 kambarių mūrinis namas, 
$2,000 įmokėti, kitus sykiu 
su renda.

2—4 kambarių mūrinis namas, 
$2,000 įmokėti, kitus su jūsų 
renda. «

2 ? kambarių mūrinis namas, 
$2,000 įmokėti, kitus su jūsų 
randa, randasi Cicero, 1111.
Mes patarnausime jums tei

singai, nes mes tarnaujame jau 
per 15 metų vis toje vienoje 
vietoje. Atdara visų dienų ne
dėlioję.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė.

Tel. Lafayette 8705

PARDAVIMUI l’/2 augšto mūri
nė cottage, 6-4 kambarių, netoli 
parko, mokyklos ir elevatorio, kai
na $7500, cash $1200, kitus leng
vais išmokėjimais, m

3531 W. North Avė.

PARDAVIMUI 4 apt., namas, 
$18,000, 17 kambary, 4 vanos, 2 ka
rt) mūrinis garažas, garu šildomas, 
įplaukų $3200, galima padvigubinti, 
prie 46 St., 1 blokas iki ežero, 
$4000 cash. Savininkas Kenvvood 
8558.

DIDĖTJS BARGENAS. Parsiduo
da namas 10-ties kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 mašinoms gara
žas, prie 2-jų karų lainSs, 5Lst ir 
Wcstern Avė., tik pusė bloko parkos, 
visai arti, tik 2 blokai. Verčia mane 
parduoti mano farma. Atiduosiu už 
$5,500. Namas randasi 5127 So. Ar- 
tesian Avė., Chicago, III.

Turiu šešis namus. Didžiau
sis $150,000, mažiausis $8,000, 
noriu mainyti ant fannos. At
sišaukite

J. W»alichka
2517 W. Marquette Boad 

Tel. Bepublic 3769

FORECbOSURE, 2 flatų, 5-5 mo
derniškas, naujas, 4622 S. Homan 
Avė. Bargenas, išmokėjimais.

Room 1608,
77 W. Washington St. 

Phone State 6688-.

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

arti 59th St. 
verčia paaukauti tik 
ket $2000.00.

6 kambarių medinis 
visais įrengimais, ir 
Lotas 72x125. Randasi 
Rockwell Sti 
negu žemė kainuoja. 
$5800.00. Į mokėt $2500.

2 flatų muro namas, 
kamb., garu apšildomas, 
garažas, lotas 30x125, ėlė 
tuota ir kiti moderniniai 
mai. Randasi Marijuette apielinkė- 

. Pigiai parduosime arba mai
nysime j bungalovv.

Kampjniš lotas 48x1 J5. Gatvės 
Atsi- cementuotos ir išmokėtos. Mainysi

me j 2 flatų arba bungalovv.

vie
pi* 

pri-

jo.

PARDAVIMUI du Storai, gro- 
sernė ir saldainių krautuvė. *__
šaukite, 2900 W. 40th St.

PARDAVIMUI pigiai restnuran- 
tas arba priimu pušininką. Geras 
biznis, gera transportaeija. Parda
vimo priežastį patirsit ant vietos.

6909 So. Racine Avė.
PARDAVIMUI bučernė ir gro, 

šerne. Pigiai. Priežastis nesveikata 
šeimynoj. Nepraleiskit progos.

2837 \V. 391 h St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė iš priežasties ligos. Biznis iš- i 
dirbtas, cash, visokių tautų ąpgy-! 
venta apielinkė. 6717 S. VVcstern 
avė. Tel. Prospect 2169.

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, cash biznis, gerai išdirbtas; 
įplaukų apie $300 savaitėj. 2100 XV. i 
\Vashbinn Avė.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė ir visokių mažų daiktų. Važiuo
ju i Lietuvą. Parduosiu pigiai. 2755 
XV. 38th St. Virginia 1939.

I’.\B I >.\ VIM CI kriaučių šapa, <la- 
ranti palaisymus ir valymus dra
bužių. Lietuvių apgyvento] vietoj. 
Gera apielinkė. 2353 S. Oakley avė.

PARDAVIAU I hardvvare, malevų 
ir namams reikalingų daiktų krau
tuvė, pigiau negu man kainavo. At
sigaukit 3535 S. Halsted st.

PARDAVIMUI arba rendai val
gykla su burdingauze. Kam reika
lingas kreipkitės

2113 So. Halsted St.

SOFT Drink parlor ir namas par
davimui, netoli Blue Įsi and. Tunu 
parduoti pigiai. Savininkas, Tel. 
Prospect 0261.

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

> Jūsų investmentai jums atneš 
6’A%.

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

Su. $100 galit pradėti. ,
Del daugiau informacijų rašykit. 

Be jokios atsakomybės.
Atsiųskit savo vardą

Naujienos, 
1739 So. Halsted 

Box 1026.

ir

St.

BARGENAS. Pardavimui groser
nė ir minkštų gėrimų krautuve. Vi- 

i apgyventa vieta. Prie
žastis, partnerių nesutikimas.

4417 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI pigiai lunch-rui- 
mis. Priešais mokyklos, geras biz
nis. 3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI ,’delikatessen, be- 
kernės tavorai, sandyičjąi. Sena 
įstaiga, galima uždirbti daug pini- 

adresą, gn kitehinet ir rooming house dis
trikte. Del svarbios prięžasties par- 

I duosime viską už $1400 arba už ge- 
i riausį pasiūlymą jei imsite tuojau, 
j Verta daugiau. 2568 N. Clark St.,

tjtiiiz * i a o a • • u x art* Wrightwood Avė.REIKALINGAS partneris | bučer-■ 
nę ir grosernę su $1,600. Vienam per- 
sunku. Turi būt nevedęs, patyrimo, 
nereikia, šaukit Pullman 4228. 10839 
S. Michigan Avė.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą į farmą, lotą, biznj 
PARDAVIMUI groseris ir kendžiųi jr kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 

krautuvė. Greitam pardavimui, aplei-1 0909.
džiu Chicagą, 1733 Ruble St. ------- --------------------------------------

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, 6 metai ant vietos, labai geras 

priežastis nesutikimas 
10742 Michigan Avė.

1 Phone Pullman 6762.

, bargenas, 
partnerių,

' T)1______ T)..'

MAINYSIU 6 kambarių medini 
namą ant nebrangaus biznio arba 
loto. Namas randasi *5936 S. Tripp 
avė. Savininkas gyvena 2536 W. 
46 PI., 2 lubos.

PARDAVIMUI bekernė, biznis ge
ras, gerai j rengta. 2 vyru šapa, 
$500 cash. Rendos $10. 4515 Wallace 
Street.

namas, su 
patogumais, 

ant 56th ir 
Parduosime pigiaus, 

Kaina tik

5 ir 5
2 karų 

cemen- 
jrengi-

Platesnių žinių apie šiuos ir ki
tus bargenus, malonėkit kreiptis j 
musų įstaigą, kasdien ir nedė- 
lioms.

K. J. Macke & Co.
(Mačiukas)

2436 W. 59th Street 
(Kampas Artesian) 
Tel. Prospect 3140

PARDAVIMUI 5 kamb. mūrinis 
bungalovv, sun parloras, knygynas, 
paneled valgomas kambarys, bufetas, 
iile grindys maudynėj, jmuryta vana, 
pedestal lavatory, sandėlis balti
niams, virtuves kabinet, prosinimui 
lenta, miegojimui porčiai, su stik
lais ir sieteliais, su grindimis viškai, 
pleisteriuotas • skiepas, karštu vam 
deniu šildomas. Pigiai už cash, arba 
išmokėjimais, 6740 Laflin St. Tel. 
Republic 3818.

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas
S. L. FABIAN & CO.

809 W. 35th St., Chicago
Boulvard 0611-0774

JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

Ant Bridgeporto 
GENIAUSI PUIKINIAI 

Naujas puikiausis namas ant 
Bridgeporto, pastatytas ant 2 lotų, 
I pagyvenimai po 5 kambarius, sti
rnų apšikloina, i guzo pečiai, ledo 
skrynios; visi kambarjai išdeko- 
iiioti, 3 pagyvenimai išredavoti po 
$70 ir $60 į mėnesį. Galima pirkti 
su mažu {mokėjimu arba priimsim 
namą arba lotus kaipo dalį įmokė- 
jimo.

NAUJAS m'urinis namas, 2 pagy
venimai po (i kambarius, karštu 
vuiKlciriu n|>ši l<loni;i, aržuolo medis, 
■ imlius labui Hei-ui pustiitytas. 3332 
l'uion avė. Viena iš geriausių vietų 
ant Bridgeporto. šilti gatvė neužil
go bus bulvaras. Moteris likusi vie
na parduoda už labai numažintą 
kainą, daug mažinti negu kaštuoja 
pastatymas. Galima nupirkti su 
$4,000 įmokėjimu.

6 KAMBARIŲ mūrinis namas, 3 
karų mūrinis garažas, kambariai 
naujai perdirbti, 3130 Lo\ve Avė. 
Galima nupirkti su $2,000 įmokėji- 
mu.

MŪRINIS namas ant Union Aye., 
3 pagyvenimai, 7—4—4 kambariai, 
2 karų garažas. Kaina $9,000.

MŪRINIS namas ant Lowe Avė., 
2 pagyvenimai po 6 kambarius, ga
ru apšildomas, geroj vietoj. Kaina 
$7500.

TURIME 2 gerus garažus, mainy
sime ant namo arba lotų.

KREIPKITĖS pas mus, gausite 
gerus pirkinius ir teisingą patarna
vimą. Ofjsas atdaras nedėliomis ir 
vakarais iki 9 vai.

Charles Ę. Borden.
(Chas. J. Bagdziunas) 

718 \Vest 35th Street, prie Halsted 
Naujas ofisas.

4 Pagyvenimų 
Už $9,500 •

MŪRINIS namus ant bizniavęs 
gatvės, arti prie Halsted St., su ga
ražu. Bus parduotas su $1599 {mo
kėjimu, o likusius rendomis išmo
kėsi!.

6959 So. Halsted St.
i . ------- ----------

Vertė $9,500,
Už $8,200

NAUJAS bungalow, geroj vietoj, 
turi būt greitai parduotas arba iš
mainytas ant dviejų ar 3 pagyve
nimų namo. Prielnainom išlygom.

6959 S. Halsted St.

Brighton Park
HAHG51NV MAINAI

Garažo biznis. $25(1 biznio j sa- 
vilitv* «<•»•<» j vietoj, mai 11 ysi ii j l>xin- galo\v arba cottage.

3 ALKSTU mūrinis namas prie 
Halsted ir 55 St., krautuvė ir 2—6 
kambarių flatai, atnela rendos i 
metus $1900, pečiumi šildomas, 
mainysiu i mažesni medini namą 
arba automobilį arba kokį biznį.

2 AUKSTų medinis, 2—I kamba
rių flatai, cementiniu pamatu, gė
joj vfritpii Specialis bargenas 
$5750.

2 'AUKŠTŲmumis namas, 2—5 
kambarių flatai, geroj vietoj, mai
nysiu i bizniavą namą.

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, 2—6 
kambarių flatai, moderniškas, par
duosiu arba mainysiu i bungalow 
arba grosernę su bizniu. .

2 AUKŠTŲ medinis, mainysiu j 
grosernę arba biznio lotus.

Mes turime visokių mainų teisin
gomis kainomis. Mes taipgi turime 
2 morgičius.
B. R. Pietkiewicz & Co. 

2608 W. 47th Street

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO puikus bizniavus na

mas, štoras ir 4 flatai, mainysiu ant 
farmos, arba priimsiu lotus, buČer- 
nę, automobilių, kaipo pirmą {mokė
jimą, namas randasi Lietuvių kolo
nijoj.

IŠSIMAINO 2jų flatų namas po 4 
kambarius, mainysiu ant bungalo\v.

IŠSIMAINO 5ių kambarių naujas 
muro bungalovv, parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant Cottage, nepaisant 
apielinkės, arba priimsiu lotus, bu- 
černę, kaipo pirmą {mokėjimą, bun
galovv randasi naujoj kolionijoj. Su 
virš minėtais reikalais kreipkitės 
pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107.

GERAS INVESTMENTAS
Pardavimui nauja* marinis namas 9 fia

lų arti Halated ir 79th, parduosiu pigiai, 
arba mainysiu bile i ką kaipo dalį Inmo- 
kėjimo. VVALTER J. PAUL. 6601 South 
Viešiem Ave„ Tel. Republic- 4170.

PUIKUS naujas 6 kam. bungalow 
tile vana, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, cementuota gatvė ir 
ėlė, lotas 32x125, pusė bloko nuo 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo
siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

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

6 KAMBARIŲ BEVERLY bun
galovv, didelis lotas, taiktai $8700, 
Savininkas Beverly 7330.

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

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

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3352

PARDAVIMUI soft dring parlor. 
Didelis bargenas, turi matyti, kad 
apvertinti, 2831 Archer Avė.

PUIKUS restoranas parsiduoda 
labai greitai ir geroj vietoj, iš prie
žasties savininko ligos, 5903 South 
Ashland Avė., Tel. Hemlock 9291.

Bridgeporte 
Mainai

Mainysiu gerą muro namą, 6 
flatai po 5 kambarius. Randa
si geroj vietoj.

— Noriu — 
2 flatų muro gerą namą, 
būti po 6 kambarius. 
Cash dar galiu pridėti, jei 
kalinga.

šaukit
CANAL 4960 

Arba 807 W. 18th St.

turi

rei-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

EXTRA

PARDAVIMUI kepyklos įrankiai 
ir rakandai. Pigiai.

3006 W. 41st St.

PARDAVIMUI ice cream 
fikčeriai labai pigiai.

2759 *W. 47th Street
Phone Lafayette 0551

parlor

PARSIDUODA 2 kambarių rakan
dai; greitam pardavimui nebran
giai. Storas: 570 \V. 18 St. Po 6 vai. 
vakare,

Pardavimui soft drinks parlor — 
graži vieta, lietuvių kolonija — vie
nai persunkus biznis. 733 W. 18 St,

BEIKALINiGAS GERAS AU
TOMOBILIUS MAINYMUI Į 
NAUJĄ BUNGALOW, BUN
GALOVV RANDASI ARTI 
WESTERN AVĖ. IR 70 ST. 
MORGIČIUS Iš BANKO $6,200 
BE PBIMOKPJIMO.

809 W. 35 ST.

Calumet
Distrikte

akeliai žemės
High Way” — 
lio

Mainosi —
į 2 flatų muro namą ‘ Brighton 
Parke ar Marųuette.
Turiu 1500.00 cash

pridėti.
Saukit

CANAL 4960

PARDAVIMUI namas, namas ir 
biznis arba tiktai biznis, mainysiu 
į 6 arba 9; apt. namą. 3042 Went- 
worth Avė. Calumet 4663.

5 
prie “1 
didžkelio

MAINYSIU i 4 flatų namą, Be- 
verly Hills bungalovv, į pietus nuo 
55 St. 6 kambarių, furnas šildomas, 
2 karų garažas^ vištininkas, vyšnių 
medžiai, vynuogės ir visokie krū
mai. 3012 Wentwortb avė. Calumet 
4663.

MAINYSIU kampą, 2 krautuvės 
ir 4 flatų mūrinis namas, pečium 
šildomas, viskas išrenduota, $220 i 
mėnesį, i 6 arba 9 apt. namą South 
Side. 3042 Wentxvorth Avė. Calu- 
met 4663.

BIZNIAVI IR REZIDENCIJŲ 
LOTAI

PARDAVIMUI pigiai lotas prie 
Naragansett. j pietus nuo Archer 
pirmas blokas, kaina $950, cash 
$350, kitus pagal sutartj.

BIZNIAVAS lotas prie Archer 
Avė., transferiniame bloke, kaina 
$2750, cash $1250, kitus pagal su
tartį.

Rezidencijų lotai, 50x245, randa
si Riverside, 1 blokas nuo upės ir 
High School, 1 blokas nuo naujo 
Zoologinio daržo, yra visokių krū
mų ir vyšnių, kaina $2750, cash 
$750, kitus pagal sutartj.

DU rezidencijų lotai, netoli Ar
cher ir 55th, kaina už abudu $650, 
cash

Mes išmainysime naujų na
mą Brighton Parke į jūsų se
ną namą. Atdara visą dieną ne- 
dėlioj.

RUBIN BROS.
4155 Archer Avė.

Tel. Lafayette 8705
$250, kitus pagal sutartj. 
J. N. «EWERT & CO.

4377 Archer Avė.

RENDAI 5 kambarių bungalow.
Renda $45.00 į mėnesį.

7248 So. Maplewood Avė.

BUČERNĖ ir bungalow, netoli 
transferinio kampo, daromas dide
lis cash biznis, taipgi gražus 2 
flatų namas Marųuette Manor, ge
rai pastatytas, pigi renda. Apleid
žiu miestą, matykit savininką.

6838 Western Avenue 
Republic 9094

---- į *.....  —----------
BARGENAS. Pardavimui 2 fla

tų namas ir grosernė, gera vieta 
dėl bučernes. Savininkas, KOWA- 
LEWSKI, 1306 S. 50 Avė., Cicero.

PARDAVIMUI 4 kambarių cot
tage, su. aukštu skiepu arba mai
nysiu ant loto, automobiliaus ar 
grosernės. Randasi Brighton Park. 
Kaina $3,850.00.

3817 So. Spaulding Avė.

TURIU Road House ant dviejų 
kryžkelių, 15 mylių nuo Chicagos. 
Noriu mainyti ant 6-8 ar 10 flatų 
namo Soulh Sidčj. šaukit Lafayette 
6036. L. MiseviČia.

2—5 kambarių mūrinis na
mas, luinas šildomas pirmas 
apartmentas, 2 karų medinis 
garažas, randasi West 88 St., 
netoli Bacine Avė., tikras bar
genas, $2,000 įmokėti, kitus sy
kiu su renda. Atdara visą die
ną nedėlioj.

BUBIN BROS.
4155 Archer Avė.

Tel. Lafayette 8705. .

DIDELIS bargenas, turiu parduoti 
tuojau, dėl užbaigimo -reikalų, dviguz- 
bas namus 11 apt. garu feildornan, 
prieš Douglas parką.

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

PARDAVIMUI namas su maža 
•rosernė, labai geroj vietoj, mylin
iam tokį biznį. 834 W. 53 PI.

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

FLATINIS namas North Sidėje, 
už $5000 nupirksite, gerai pastatytas 
3 apt. 5-6-6 kamb. ugnavietės, lietaus 
lašų vana, 2 karų garažas, lotas 35x 
168, “L” transportaeija, lengvais iš
mokėjimais. Tel. Ravensvvood 7256.

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

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis namas. Karštu vandeniu šildo
mas. Yra maudynė ir elektros švie
sa. Namas pastatytas ant cementi
nio fundamento. Kaina $5,8(X). 2928 
Emerald Avė. Victory 9549.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun
galovv ir biznio namas. Patogi vie
ta bile kokiam bizniui. Parduosiu 
prieinama kaina. Savininkas išva
žiuoja ant ūkės. Atsišaukit:

15824 Looms Avė. Harvey, III.
Tel. Rarvey 734.

ATYDA BIZNIERIAMS
PARDAVIMUI ką tik užbaigtas 

statyti bizniavus namas ant 71 St. 
ir Wesetrn Aev. Tinkamas bile, ko
kiam bizniui. Pasiskubinki!, nes ši 
proga ilgai nesitęs.

J. J. MEžLAIšKIS 
2453 W. 7Ist St. Republc 4537

PARDAVIMUI 2 flatų namas 5-6 
kamb. karštu vandeniu apšldomas, 
2 karų garadžius. Parsiduoda pigiai 
—$8,700.

J. J. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 7Ist St. Republic 4537

PABDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, gera transportuci- 
ja, tikras bargenas. 4330 \V. 22nd 
Street.

PARDAVIMUI graži 6 kambarių 
mūrinė cottage, garu šildoma, elek
tra, namas geram stovyje, dali cash, 
kitus mėnesiniais išmokėjimais, kai
na $5800. Emerald Avė., netoli 30 
St.

Ignatius Chap & Co.,
31 s t at Wallace Street.

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

Atsišaukit
ED. DUBSKY, 

2185 So. 56 Avė.

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalovv, karštu vandeniu šil
domas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
8801 N. Crawford Avė. Irving 2634.

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

5 flatų medinis
Pečium šildomas, naujai dekoruo

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

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

Boulevard 7769.

PARDAVIMUI štoras ir 3 flatai, 
medžio namas, 5110 S. Halsted, kai
na $8500, j mokėt tik $2000, rendos 
neša $107 į mėnesį. Savininkas va
žiuoja Lietuvon, atsišaukit greitai.

2 flatų po 4 kamb. muro namas, 
randasi ant Bridgeporto, kaina $5000 
įmokėt $1500. likusius kaip rendą.

2 busines lotai 30x125 ant 63 PI. 
netoli Central Avė, kaina $3000, ufi 
abudu. Ta kaina ne ant ilgo.

Kreipkitės pas

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., 

Tel. Victory 6122.


