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Lenkija verčia Lietuvą pradėti derybas
/ A ___ ___ ' _____ ....... -

Varšava pasiuntus Į 
Kauną antrą ragi J 

namaia nota t J l 4.
Jei diktatorius Voldemaras ban

dysiąs dar atidėlioti. Lietuva 
sulauksianti iš l^enkijos ulti
matumo

RYGA, Latvija, vas. 13. — 
lamkija pasiuntė į Kauną ant
ra nota, klausdama Lietuvos 
diktatorių Voldemarų, ar Lie
tuva mananti, ar nemananti, 
pildyti Genevoje pasirašytą de
klaracija ir pradėti taikos derv
inis.

Savo notoje Lenkija sako, 
kad ji sutinkanti siųsti savo 
delegaciją j bet kurį miestą, 
kuri tik Lietuva paskirsianti.

Pasak lenkų valdininkų Ry
goje, jeigu ministeris pirminin
kas Voldemaras vėl atsakysiąs 
nė šiaip nė taip, tildą Lenkija 
pasiųsianti Lietuvai ultimatu
mą.

Praeitą savaitę |>askell>ti pra
nešimai iš oficialiųjų šaltinių 
Kaune sakė, kad Lietuva suti
kus pradėti derybas Kopenha
goje vasario 25 dieną, bet vė
liaus oficialinė Lietuvos tele
grafo agentūra tatai nuneigė. 
Vis dėlto lietuvių diplomatai 
pripažįsta, kad toliaus dalykas 
atidėlioti negalima. Jie sako, 
kad taikos dervbos busią laiko
mos avim Rygoje, arba Kopen
hagoje.

I^atvija šiame ginče laikosi 
griežto neitralumo.

Daug žmonių žuvo 
per audras Europoj

Skandinavuose žuvę 25 žmonės;
Suomių Įlankoj prigėrė 24 
žvejai

LONDONAS, vas. 13. — Per 
pastarąsias smarkias audras, 
kurios siautė vakarinėje- Euro
poje ir šiauriniame Atlante, 
kaip apskaičiuoja, žuvo penkios 
dešimtys žmonių.

Skandinavijos kraštuose, 
kiek žinia, žuvo dvidešimt pen
ki žmonės, Didžiojoje Britani
joje žinomų žuvusių yra devy
ni. Mersey upėje paskendus vie
nam nedideliam laivui prigėrė 
šeši jo Įgulos žmonių.

Iš Leningrado praneša, kad 
per audrą Suomių įlankoje žu
vo dvidešimt keturi žvejai.

Daug materialinės žalos pa
daryta sausumoje. Ne tik buvo 
daug namų sugriauta ir stogų 
nunešiota, bet dėl audras lydė
jusių smarkių lietų kai kuriose 
vietose kilo potvyniai.

Buvę kaliniai susikūrė 
nuosavą uniją

BERLYNAS, vas. 13. — Do
no vero provincijoje susikūrė 
ypatinga organizacija: “Cellės 
Pataisos Namų Buvusių Kali
nių Draugija”. Jos nariai dėvi 
tam tikras žymos, idant susiti
kę kur galėtų vienas kitą pa
žinti jei neturėjo progos pa- 
sižinti Cellėj. Tos draugijos 
pirmininkas, kurs buvo pasiva
dinęs garbingu “Ben Akiba” 
vardu, neilgai pirmininkavo. Ne 
dvejetui savaičių nepraslinkus 
jis buvo Dortmunde policijos 
suimtas, kai “Ben Akiba” ban
dė be rakto atidaryti saugiąją 
šėpą.

Lenkija suvaržo 
emigraciją

VARŠAVA, vas. 13. — Dar
bo ministerija, bendrai su už
sienio ministerija, išleido dek
retą, kuriuo suvaržoma emig
racija iš Lenkijos. Dekretu už
ginama emigruoti asmenims, 
kurie neturi užtikrinto darbo, 
arba pakankamai pinigų išsi
laikyti tame krašte, i kur jie 
nori išvykti. Suvaržymas nelie
čia tų lenkų, kurie keliauja pas 
savo gimines.

Sovietai apie taria
mą Anglų rengimąsi 
karui prieš Rusus

Britai svajoją užkariaut Afga
nistaną, kad per jį galėtų 
pasiekti sovietų respublikas

MASKVA, vas. 13. — Sovie
tų spauda aštriai puola Didžio
sios Britanijos karinius prisi
rengimus Indijoje ir Afganista
ne, strateginių geležinkelių ir 
fortifikacijų statymą ir lavini
mą kariuomenės manevrams di
delėse aukštumose.

“Britų imperialistai”, sako 
Izviestija, “nemeta savo svajo
jimų užkariauti Afganistaną, 
nes to krašto okupavimas ati
darytų Anglijos kariuomenei 
vartus i Persiją ir sovietų res
publikas.“

Pravda sako: “Kare, kuriam 
Anglija ruošiasi prieš sovietų 
Rusiją, Britų armijos rolė Euro
pos frontuose bus menka. Jų 
kariuomenė bus koncentruoja-
ma iš Indijos. Užpuolimas Ru- 
t įjos Uzbekistano medvilnės 
sričių veda i Kaspiją ir naftos 
laukus.”

Katastrofa geležinke
lio stoty; 4 žmonės 

žuvo
CLAREMONT, N. H., vas. 

13. — Balloch geležinkelio stoty 
septyniolika prekių vagonų iš
truko iš bėgių ir apvirto stoties 
naman. Namas buvo sutriuš
kintas ir griuvėsiuose kilo gai
sras. Keturi buvę viduj žmo
nės žuvo ugny.

Jugoslavijos kabineto 
krizis tebesitęsia

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vasario 13. D-rui Peričui, 
parlamento pirmininkui, nepa
vykus sudaryti naujos valdžios, 
karalius Aleksandras pakvietė 
vėl senąjį premjerą Vukičevičą 
bandyti kabinetą sudaryt. Vu- 
kičevičo ministerija rezignavo 
vasario K dieną.

Sovietai gavo iš Ameri
kos 900 traktorių

MASKVA, vas. 13. — I No- 
vorosijską atėjo iš Amerikos 
devyni šimtai Chicagoje dirb
tų traktorių ir Įvairių žemes 
ūkio mašinų. Traktoriai ir ma
šinos bus išdalinti pietų Rusi
jos žemes ūkio sritims.

WASHINGTONAS, vas. 13.
Cenzo biuro apskaičiavimais, 

visuotinas gyventojų surasiu?’ 
j imas Jungtinėse Valstybėse, 
kuris bus padarytas 1930 me
tais, pareis $31,773,000.

Alzatija-Lotaringija 
visados buvę ir busią 

Francuzu v

Francijos premjeras Poincare 
įspėja Vokietiją ir Alzatijos 
autonomininkus

ŠTRASRURGAS, Francija, 
vas. 13. — Francijos premjeras 
Poincare, padaręs vakar vizitą 
štrasburgui, savo kalboje įspė
jo Vokietiją, kad Alzatija ir Lo
taringija visados buyę, esą ir 
visados busią francuzu kraštai, 
o ne vokiečių. Jis privedė vie
no romiečių kronikininko saki
nį, būtent, kad “vokiečiai gyve
na antrapus Reino upės”.

Poincare Įspėjo taip pal ir 
Alzatijos autonomininkus, ku
riuos jis pavadino “apgailėti
nų avanturistų ir sąmokslinin
kų gauja.”

Per savo vizitų premjeras 
Poincare visur buvo lydimas 
stiprios policijos sargybos, kad 
komunistai ir autonomininkai 
nepadarytų kariais piktų de
monstraciją. To nežiūrint, ko
munistai vis tik sugebėjo su
ruošti demonstraciją, bet ji vei
kiai buvo išvaikyta ir pora ko
munistų areštuota. Komunistų 
deputatas Huebler gerokai ap
kultas.

Turkai teis tris ameri
kietes už tikybos 

propagandą
BRUSSA, Turkija, vas. 13.— 

Turkų vyriausybe ima nagan 
tris amerikietes už vertimą 
turkų mergaičių krikšeionybėn. 
šaukiamos tieson yra amerikie
čių laikomos čia mokyklos mo
kytojos, Jennie Jilson, Lucile 
Day ir Edith Sanderson. Jų 
teismas prasidėjo šiandie.

Bijo judinti kompanijas 
prieš rinkimus

WASHINGTONAS, vas. 13.
Senatorius Walsh (dem., Mont.) 
šiandie senate pareiškė, kad 
einą girdai, jogei jo rezoliucija 
padaryti visuomenės naudoja
mų jėgos priemonių (gazo, elek
tros, telefonų etc.) kompanijų 
tardymą busianti Kongrese su
mušta, nes toks tardymas už
kimštų pajamų šaltinius politi
nei kampanijai ateinantiems 
rinkimams. •

Suėmė rašytoją už ap
gavystes Kinuose

VANCOUVER, Britų Kolum
bija, vas. 13. — Jungtinių Val
stybių teisingumo departamen
tui prašant, provincijos polici
ja areštavo čia amerikietį rašy
toją W. Gibsoną, kaltinamą dėl 
suktybių Šanchajuje, Kinuose, 
kame jis prigavęs prekininkus 
ant $7,000. Gibson ką tik buvo 
atplaukęs iš Kinų.

Turkų prezidentas 
Kernai susirgo

PARYŽIUS, vas. 13. — Iš 
Konstantinojiolio gauta teleg
rama sako, kad Turkų prezi
dentas Kernai Paša sunkiai su
sirgęs.

PROVIDENCEL R? L, vas. 13.
Bandomas suimti, jaunas 

negras Nathan Brown nušovė 
du policininkus. Vėliau negras 
buvo sugautas.

(Atlantic and Paeini' Photo]

Bažnytininkų vadas Adolph Hotelling iš Owosso, Mich.,
kuris prisipažino nužudęs pastvertą ant kelio 5 metų amžiaus
mergaitę, už ką liko nuteistas visam amžiui kalėjimai).

Kautynes su sukilė
liais Nikaraguoje

Penki generolo Sandino sukilė
liai kritę kovoje

MANAGUA, Nikaragua, vas. 
13.— Praneša, kad netoli nuo 
San Gregorio vakar įvykęs su
sikirtimas tarp generolo Sandi
no sukilėlių būrio ir Jungtinių 
Valstybių jūreivių. Penki suki
lėliai buvę nukauti. Amerikos 
jūreiviai nuostolių neturėję.

Dar 25 kūnai išimta iš 
degančių kasyklų
TIMMINS, Ontario, vas. 13.

- Iš degančių Hollinger kasy
klų gelbėtojų partijos šiandie 
išėmė dar dvidešimt penkis žu
vusių darbininkų kunus, taip
jau surado keturioliką kitų ne
gyvų.

Kai praeitą penktadienį kilo 
gaisras, kasyklose dirbo dau
giau kaip penkios dešimtys 
darbininkų. Gyvų jų išgelbėta 
tik dvylika, visi kiti veikiausiai 
yra žuvę — nutroškę durnais ir 
smalkėmis.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, va
sario 13. Budapešto univer
sitete šiandie vėl įvyko vengrų 
studentų riaušių prieš žydų stu
dentus.

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

Gali būt lietaus Ir sniego; 
šalčiau; stiprus žiemių vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 37° ir 44° F.

šiandie saulė teka 6:48, lei
džiasi 5:20. Mėnuo teita 1:28 
ryto.

Protestuoja prieš 
laivyno didinimą

Masinis mitingas įspėja J. Val
stybių valdžią nuo militariz- 
mo politikos

URBAN A, III., vas. 13. —Va
kar čia įvyko masinis piliečių 
mitingas protestui prieš Jung
tinių Valstybių laivyno didini
mą ir skyrimą biliono doleriu 
naujų karo laivų statybai.

Vyriausias kalbėtojas mitin
ge buvo Illinois Universiteto 
politinių mokslų departamento 
profesorius J. W. Garner.

Mitingas kaip vienu balsu 
priėmė rezoliuciją, kuria Prezi
dentas Coolidge ir Kongresas 
raginami daryti su kitomis val
stybėmis sutartis visus tarptau
tinius ginčus, kurie nebūtų ga
lima išlyginti paprastais diplo
matiniais keliais, spręsti taikos 
ir arbitražo keliu. Rezoliucija 
nurodo, kad ginkluotės ir karo 
laivyno- didinimas blogai atsi
lieps užsieny, nes pasės įtari
mą, nad Jungtinės Valstybės 
žengia j militarizmo ir imperia
lizmo politiką, o tai būtinai tu
rės atnaujinti ginklavimos run
gtynes tarp didžiulių valstybių.

Britai siųs mokslinę ek
spedicijų i atšiaurius
LONDONAS, vas. 13. — Ox- 

lordo Universitetas nutarė atei
nančią vasarą siųsti mokslinę 
ekspediciją į pietų vakarų Gren- 
landą atšiaurių florai ir faunai 
tyrinėti. Ekspedicijai vadovaus 
Dr. Tom George Longstaff, ži
nomas Everesto kalno lipėjas.

Airių prezidentas Cos- 
grave grįžo namo

DUBLINAS, Airija, vas. 13. 
— Lankęsis Jungtinėse Valsty
bėse ir Kanadoje, Laisvosios 
Airių Valstybės prezidentas 
Cosgrave šiandie grįžo į Dub
liną.

Policija išvaikė be
darbių mitingą

20 areštuota; bedarbiai reika
lauja valdžios paramos ar 
darbo

PIIILADELPI1IA, Pa., vas. 
13. — Policija puolė ir išvaikė 
masini bedarbių mitingą dėl to, 
kad jie neturėję leidimo mitin
gui laikyti.. Daugiau kaip dvi
dešimt bedarbių, jų tarpe ir 
bedarbių tarybos sekretorius 
George D. Evans, buvo suimti.

Mitingo tikslas buvo reika
lauti, kad valdžia duotų darbo 
arba duonos bedarbiams, o taip 
pat protestuoti prieš “brutaliŠ- 
ką miesto ir valstybės vyriau
sybių nebojimą bedarbių.“

Unijos planuoja 
steigti nuosavus 

filmų teatrus
Apie 1,500 darbo rūmų bus pa

daryti krutamųjų paveikslų 
teatrais

WASIIINGTONAS, vas. 13. 
— Electrical Workers’ Journal 
rašo, kad organizuotieji Ameri
kos darbininkai planuoją steigti 
apie 1,5(10 nuosavų krutamųjų 
paveikslų teatrų.

Trumpai tariant — sako ele
ktros darbininkų organizacijos 
laikraštis planuojama kiek- 
vienuš darbo ritmus (labor 
temple), darbininkų mitingų 
sales ir įvairių organizuotiems 
darbininkams palankių draugi
jų sales padaryti krutamųjų pa
veikslų teatrais. Jungtinėse Val
stybėse ir Kanadoje yra apie 
1,500 dari M) rūmų ir apie 5,000 
nuolatinių unijų susirinkimų 
salių vietose, kur nėra darbo rū
mų, arba kur darbo rūmai |>er 
maži Ir negali sutalpinti visų 
įvairios rūšies unijų ir darbo 
organizacijų. Toki krutamųjų 
paveikslų teatrai darbininkams 
turėtų didelės auklėjamos ver
tės, o kartu ir pasisekimo finan
siniu atžvilgiu. Pagaliau orga
nizuotieji darbininkai galės su
kurti nuosavas kompanijas ir 
gaminti nuosavas filmas.

Didesnė Vokiečių paja
mų pusė eina karo 

skoloms mokėti
BEBLINAS, vas. 13. Dtui- 

giau kaip .pusė visų Vokietijos 
valstybės pajamų 1928 metams 
eina didžiojo karo skoloms 
mokėti. Karo veteranų ir jų šei
mų pensijoms skiriama 33.6 
nuoš., reparacijoms mokėti — 
23 nuoš., taigi viso 56.6 nuoš. 
visų pajanjų. O taip, turbut, 
tęsis dar per keletą dešimčių 
metų.

Čeką paskerdus Rusijoj 
3 milionus žmonių

MASKVA, vas. 13. —Apskai
čiuoja, kad baisioji “čeką” ar
ba slaptoji l>olševikų policija, 
kuri Lenino ir Trockio buvo 
Įsteigta 1917 metais, iki šiol yra 
nudaigojus apie tris miliopus 
žmonių.

1921 metais čeką buvo per
krikštyta politines policijos ar
ba Ge-Pe-U vardu. Ji sudaro 
visą armiją iš 150,000 narių. 
Oficialinė sovietų statistika, ku
ri buvo paskelbta 1921 metų pa
baigoje, rodė, kad Čekos nudai
gotų žmonių skaičius tuomet 
sieke 1,777,118,.

Kinų nacionalistai 
protestuoja prieš 
paskolas Čangui

Gautą iš Japonų $2,500,000 pa
skolą Pekino diktatorius su
vartojus pilietiniam karui 
Kinuose tęsti

ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 13.
Kinų naionalistai vėl subruz

do protestuoti prieš Jungtinių 
Valstybių piniguočių bandymą 
finansuoti Japonų kontroliuoja
mą pietų Mandžurijos geležin- 
kelį, dėl to, kad, kaip sako, pie
tų Mandžurijos geležinkelis ne
senai paskolinęs Pekino dikta
toriui, maršalui cang Tsolinui, 
5 milionus jenų (21/> milionų 
dolerių) tariamai naujam gele
žinkeliui i Mandžuriją stalyti.

Savo proteste, kurs buvo Įtei
ktas Japonijos ministeriui, 
Kinų nacionalistų valdžia sako, 
kad maršalas Gan g Tsolinas 
sausio 27 dieną gavęs iš pietų 
Mandžurijos geležinkelio 5 mi
lionus jenų paskolos, kad tos 
paskolos pinigais Pekino dikta
torius galėtų toliau tęsti pilie
tinį karą Kinuose ir krauti dar 
didesnę finansinę naštą Kinų 
žmonoms ant sprando.

Iš Darbo Lauko
Vokietijos metalo fabrikininkai 

grūmoja lokautu 800,000 dar
bininku v

BERLINAS, vas. 13. — Vo
kietijos metalurgijos fabrikų 
savininkų sąjunga šiandie pa
skelbė, kad jei 50,000 metalur
gijos darbininkų, streikuojan
čių centralinėje Vokietijoje, įi
ma i negrįšiu dirbti, tai šio va
sario 27 dieną visi didžiuliai 
metalo fabrikai busią uždaryti 
ir daugiau kaip 800,000 darbi
ninkų busią išmesti iš darbo.
čechoslcvakuose 40,000 anglia

kasių paskelbė streiką
PRAHA, čechoslovakija, vas. 

13. Nesusitaikius su sam
dytojais, 40,000 čerhoslovakijos 
anglies kasyklų darbininkų pa
skelbė streiką. Darbo ministe- 
rijos pastangos sutaikyti ang
liakasius su kasyklų savinin
kais nuėjo niekais.
Pietų vakaru angliakasiai išsi

derėjo daugiau algos
CENTERVILLE, la., vas. 13.

- Pietų vakarų anglies kasyk
lų savininkai ir angliakasiai su
sitarė dėl naujo algų kontrak
to. Angliakasiai gauna nedidelj 
algų priedą. Sutartis įeis ga- 
lion nuo balandžio pirmos die
nos. i

“Naujienų” 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, 
k^d jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.

_ ■



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, vas. 14, 1928
...... — —.............— ■ ........................ . ,

Sveikatos Dalykai
.1 II      —■ I

Šundaktariai
Visur atsiranda žmonių, no

rinčių pasipinigauti, o lengva
tikių tai kas minutė po vieną 
užgimsta. Visuose amžiuose ir 
visose profesijose darbavosi ir 
darbuojasi žmonių be sąžinės, 
be mokslo ir net be paprasto 
padorumo. Vienok daugiausia 
sukčių, tur Uut, užsiima gydy
mu žmonių, ir jiems dažnai jęe- 
rai sekasi (pinigų pasidaryti). 
Kalbame apie šundaktorius. 
Jus žinote kas jie.toki: tai vi
sokio plauko nemokšos, kurie 
užsiima “gydymu" visų ligų. 
Kaip jie gydo, tai jau kitas 
klausimas, bet visgi “gydo" ir 
gana, ir turi pacientų, ir turi 
visokių “paliudijimų” ir ko tik
tai norite. Kodėl žmonės pa
laiko šundaktarius?

Visi žmonės visuose amžiuo
se ir visuose kraštuose labai 
mėgsta viską, kas nesupranta
ma, viršgamtiška, magiška. Tai, 
anot Dr. Frazer, tikrai visuoti
na religija. Medicinos daktaras 
atmeta visokią magiką ir va
duojasi medicina, kuri musų 
laikuose yra ir mokslas ir tai- 
komasai menas, o šundakta
riams visiems tuos pačius “vai
stus” duodamas giriasi savo ko
kia ten viršgamtiška “jėga", 
intuicija, Dievo jam suteikta 
dovana ar kuom kitu, šundak
taris pasisako, buk jisai kiek
vieną ligą galįs išgydyti medi
cinai nežinomais “vaistais" ar
ba budais, o tie jo “vaistai" ir 
budai keičiasi sykiu su žmonių 
gyvenimu. Viduramžiuose šun
daktaris gydydavo dievų duo
tais įkalbėjimais; vėliaus suge
stija! musų laikuose ątsirado 
visokių naprapatų ir chiropra- 
tų, kurie nugarkaulį pasikabi
nę įkalbinėja žmonėms buk nu
garkauly randasi visų ligų prie
žastys; kiti vartoja visokias žo
les, arba išdirbinėja įvairius 
skystimus (patentuoti vaistai); 
dar kiti vartoja religiją ir tt. 
Bet visų vienodas tikslas: pa
sinaudoti žmonių palinkimu ti
kėti į magiją ir visokius prie
tarus.

Mokslas, žinote, gan rustus 
visais žvilgsniais. Gal rustus ir 
medicinos daktaras, kuris kar
tas ima ir pasako žmogui: bro
liuk, tavo liga neišgydoma... 
šundaktaris kaip tik ir naudo
jasi šiuo žvilgsniu įgimtu noru 
nemirti: jisai sako žmogui: ką 
tu čia klausai — aš turiu gy
duolių ir tave pagydysiu, arba 
aš tavo nugarkaulį pataisysiu, 
arba aš elektra tave pagydysiu

• žinoma kainuos tiek ir 
tiek... Skęsdamas ir už skustu
vo griebiasi -» nelaimingas li
gonis atiduoda savo pinigus 
šundaktariui, paskui miršta, 
bet kam čia rupi kieno nors li
kimas? O kartais koki nors 
kumutė dar pasako: tai jau to
ki Dievo valia...

Tai, trumpai suglaudus, šun
daktariai dėl šitų priežasčių ir 
pasilaiko. Kai kas sako, joge i 
apšvieta mažina dirvą šundak
tariams. Vargiai. štai, kaip 
sakiau, musų laikuose atsiran
da nuujovinių šundaktarių, ku
rie savo liežuviu ir žmogaus 
nugarkaulio paveikslais ir ap
šviestą pilietį užhipnotizuoja, ir 
dar kaip...

Taip, prietarai gimdo šun
daktarius. Noras lengvai pari- 
pinigauti. Tai viskas, nes žiop
lių, dar kartą pasakysiu, kas 
minutė po vieną gimsta.

— Dr. A. J. Karalius.

(Pacific and Atlantic Photo]

Stambiausias Amerikos ban- 
kierius John Pierpont Morgan, 
kuris dabar patapo ir plieno 
trusto United Statęs Steel 
Corp. galva, užimdamas vietą 
mirusiojo teisėjo Gary.

f_\ ' ......................... . --J.1JI I—1. ’J”------
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UŽTIKRINA SAUGUMU 
“BAYER ASPIRIN”

Vartok it be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar uegaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų Galvos skaud.
Neuritis Lumbago
Dantų gėlimo Reumatizmo 
Neuralgia Skausmų

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

Inkstų liga
Inkstai žmogaus kūne turi 

atlikti labai svarbų darbą, ir 
be nors vieno sveikaus, veik
laus inksto žmogus mirtų.

Žmogaus inkstai turi kar
tais atlikti tokį darbą, kuris 
jiems yra labai pavojingas, 
taip pat kaip ir nekuriu žmo
nės turi atlikti dalykus, ku
rie kad nors jiems pavojingi, 
bet atneša daug gero kitiems.

Kadangi inkstai turi išneš
ti iš kūno visokias išmatas ir 
turi išsunkti kiek galint viso
kius nuodus iš kraujo, viso
kius gemalus ir nuodus nuo 
nesveikų kūno dalių, užkrėstų 
dantų ir liežuvėlio, ir t. t., 
tai gamta žmogų aprūpino 
net dviejais inkstais. Tokiu 
budu, jei nors vienas pasida
rytų nesveiku, tai kitas, svei
kas, gali atlikti darbą, nuo ku
rio žmogaus gyvastis prigu
li.

šlapligėj inkstai nėra ligu
isti. Tą sakau pat pradžioje 
šio straipsnio lodei, kad dau
gelis žmonių tiki, kad kadan
gi šlapumas paeina nuo ink
stų ir šlapligėj pilnas cuk
raus, inkstai yra užkrėsti. Bet 
taip nėra, šlapligė prasideda 
saldžiojoj gilėj.

Praeityje inkstų ligos buvo 
vadinamos vienu vardu “Bri- 
ght’s Disease”. Net ir šian
dien žmonės vartoja tą var
dą.

šiame straipsnyje nėra ga
lima paaiškinti įvairias inkstų 
ligų rųšis ir sekanti sutrauka 
kaikurių interesingų faktų pa
gelbės tiems, kurie nori svei
kai užlaikyti šiuos svarbius 
organus.

Gal svarbiausias faktas pa
prastam žmogui žinoti yra 
tai, kad kūdikystės užkrečia
mos ligos grasina inkstus ir 
t(xiel, kiek galima, turi ven
giama tų ligų. Jeigu vistiek 
užk i'eėianios užpuola, žmo
gų nepulsiant geros priežiū

ros, tuomet šlapumas turi bū
ti išegzaminuotas ir žmogus 
būtinai turi sekti gydytojo pa
tarimus apivalgį, poilsį ir 
t. t.

Plaučių uždegimas, influen- 
za, rože ir kartais liežuvėlio 
liga gali būti pradžia inkstų 
uždegimo, arba “Briglit’s Di- 
seąse”.

Antras svarbus faktas yra 
tas, kad inkstų liga praside
da be beveik jokių ypatingų 
ženklų. Bet gydytojai gali ga
na lengvai surasti egzaminuo
jant šlapumą ir todėl po pa
sveikimo nuo bile kokios už
krečiamos ligos patartina krei
ptis prie gydytojo dėl to eg
zamino.

Kasmetinis sveikatos per
žiūrėjimas turėtų įimti ir ink
stų egzaminą.

(PLIS).

Šaltas oras ir 
sveikata

Negalime perdaug kalbėti a- 
pie svarbą tinkamai save užsi
laikyti šaltame ore, kad apsi
saugojus nuo šalčio, infhienzos 
ir kitų užkrečiamų ligų.

Vienas iš svarbiausių svei
katos patarimų šiam laikui y- 
ra pakėlimas miegamojo kam
bario langų nakčia per visą 
šaltą sezoną. Su termometro 
puolimu mes mažiaus ir ma
žiaus šviežio oro leidžiame į 
savo namus, nors gydytojai 

I nuolat pataria mums jo nesibi
joti, jeigu tik kūnas šiltai ap
rėdytas. Suprantama, kad žie
mą reikia turėti daugiaus už- 
klodžių arba kaldrų negu va
sarą, bet ir tos užklodės turi 
būti lengvos, kad neapsunkin
tų kūną ir nekenktų tinkamam 
poilsiui. Tos lengvos užklodės 
ne pigios, bet sulyginus su 
vaistų 'kaina ir su gydytojų 
bila yra pigios, šiandien par
duodama blanketai padaryti iš 
popieros, jie lengvus ir gana 
šiltus. Bet tuos blanketus 
reikia padėti po šieniku arba ir 
po paklode, jie sulaiko šal
tą orą. Maudomasis kambaris 
ir apsirėdimo kambaris gali bū
ti laikomi šilti per naktį, kad 
kūnas neapšaltų atsikeliant. 
Nereik sarmatytis nešioti lovoj 
pančiakas ir flanelinius nakti
nius marškinius, jeigu tik kli
matas mainosi.

Džiova sergantieji per visą 
pasaulį mega ant lauko žiemą 
ir vasarą, ir šimtai atsitikimų 
yra, k ui- ligoniams taip darant 
pasveiksta. > [FL1S.J.

TUESDAY
820k—W J J D- W EBH—366m.

10 a. m.—News digest; househald 
institute; organ concert

11— VVonian’s program
12— Petite symphony; fanu talk; 

soloist
I— Organ program
2 -Childrrn’s program
3— Piano reverie; string trio; talk
4— Childrcn’s program
5 Chilren’s Club
(i- Symphony orchestra; danco or

chestra
7— Orchestra; trio; Nevv York pro

gram
8— Theatcr program; childrcn’s

program
9— Theatcr musical program; nevvs; 

time
II— Studio program87Ok—W LS—345
9 a. m.—News; time signals; ques- 

tion box
9:30—Opening board of trade (Serv

ice repeated every half hour to 
1:30).

9:35—Livc stock market
10:35—Farm talk.
ll:30-*-Livg stock market; pianist; 

time
12—VVeather; organ; live stock 

market; talk
1:25—Board of trade close
2:30—tlomemaker’s hour; music; 

talks
5:15—Sports; organ; time signals
6— Markets; orchestra; sports; 

vveather
7— Scrapbook; orchestra; contralto

980k—WIBO—306m.
2:30—Organ recital
3—Shut-in program
7—Sports; orchestra; trio; songs
8 -Sosg recital; trio
10— 1—Orchestra: “Orilcr of Saps”.

980k—-WHT—306in
10 a. m.—yVoman’s hour program; 

music
12—Organ; farm nevvs; markets; 

vveather
1 -String trio; pianist; sports
6 -Sports; organ program
8:30-r—Weather; pianist; songs;

ųuartet
11— Your Hour league

1040k—WBCN—288 m.
11 a. m.—Home service
12— Concert: vocal selections; pian

ist
1— Classicai; orgas and artisls
2— Po]iular program; orchestra; 

songs
5— Classicai; organ and artists
(i—Dinner music; orchestra and 

organ.
7— Popular hour; orchestra; vocal
8— Classicai; vocal; violinist;

songs; pianist
9:30—Orchestra; (įuartet; feature

songs
STATIONS OI TSfpE CHICAGO 

Evening Programs
8— \VEA1- (610), Fort \Vorth — 

Evcreadv hour to WGN
8— \VEAN (1310), Philadelpia — 

Basket-ball, Philadelpia vs. 
Detroit

8—W.!Z (660), Nv\V York—Musical 
to KYW.

X—W0W (590), Onjaha-—J‘vogi am
8— WS()E (1110)/■ Mihvaukee—Clas- 

sical hour *
8:30—WJZ (660), Nevv York — 

Torrid Tots to KYW
8:30—\V11() (560), J)es Moines — 

Program
8:30—WTMJ (1020); Mihvaukee — 

Ėst ertai ners
9— KF1 (610), Los Angeles—Quar- 

tet
9—KTRS (780), llot Springs — 

Frolic
9—WEAF ((i 10), Ncw York—Auc- 

tion bridgc
9—W11K 1130), Cleveland—Orches

tra
9-AV.IB (680), Detroit—Red Apple 

club
VVednesday, February 15, 1928

245.8 M — WEV1) — Nevv York 
City 1220 KC

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

1:00—Joc Zimmcrman, piano
1:30—Charles Poore, leeturer “Bra- 

luns-Artist and Creator”; Lydiu 
Mason, piano; Norman Alton, ba-j 
ritone, Carlos Press, colio.

1:50—Instrumestal Trio
2:10—Helen Bicrling, soprano
2:30—Dobs Vocal Quartet
2:50— Paul Carver, tenor
3:10—Virginia Tickling, contralto
3:30—Rictiard E. Parks, basa
3:50 Maude Tellefson, contralto
4:10—Conservatory of Musical Art, 

solist
4:30—Master Institute of United 

Arts, solist
4:45—Winifrcd Ilarpcr Cooley, 

“Problem Drama”
5:00—Bersard Carp, baritone and 

Michcl tngcrinan, piano
5:30—\Voodhaven Studio

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, HeaUng 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YVŠKA & CO.

4604 So. Paslina Si., Chicago, III.

A-C SETAS
$15

1 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 TU BUS.

Atsincškit ši skelbimą su sa
vim, jis vertas 50c. už tūbą.

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. Wells St.
Harrison 8233

■IIIUII ------------'J----------------- ” ----------—•

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chemiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negulėjo jumis išgydyti, atsllunkykit pas mane. Mano pilnas ^eg
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.

JŪSŲ KREDITAS GERAS PAS 
THE NEW METH0D DENTISTS

Geri Dantys Yra Geriausis Užtikrini
mas Geros Sveikatos

Natūraliai perliniai balti dantys su dykay gold crown $18.75
Auksinės crown ...................................................  4.25
Baltos crowns ...........................................................  4.00
Auksiniai fillings .......................  ?>..... 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 teisingas ir geras biznio metodas.

Darbas garantuojamas 20 metų, 18 metų biznyje.

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

1800 S. Halsted St. '

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Pagelbsti Nuo Gasų 
Skilvio Skausmų

Ir Sviiig-ulio

Gydytojai tvirtina mums, kad 90 nuoaim 
čių visų ligų paeina nuo skilvio ir žarnų 
trubelių. Jus negalite būti sveikas, jei jusi, 
virakininuis yra blogas; istikrųjų Jus susirg
si te, jei tik nemainysite savo maisto, kuris 
butų tinkamai suvirškinamas ir užluikykit 
savo skilv] geroj tvarkoj.

Tan'ac turi puikų rekordų kaipo gerai pu 
geibstančios nuo nevirškinimo trubelių viso
kios rųšies, net ir labai užsiscnčjusių.

Skaitykit kų Mr. John F. Meighen, 619 
Highland Avė., Sidney, Ohio, sako: ‘‘l'er ke_ 
lėtų metų aš turėjau dideli skilvio skaudė
jimų ii priežasties gasų ir dikčiai kentčda- 
vau nuo nemigės. Kol aš užbaigiau pirmų 
buteli aš pastebėjau didelę pagelbų. Dabar 
aš esu geroje sveikatoje ir neturiu jokių 
skilvio trubelių.”

Jei jus kenčiate nuo gasų, vidurių ir žar
nų skausmų, svaigulio, raugėjimo, užkietė
jimo, neveiklių kepenų; Jei neturite apetito, 
negulite miegoti, esatį* nervuotas ir nuvar
gęs, tai yra tikras ženklas, kad jums reikia 
Taniai1. Jos yra geros grynos gyduolės, pri
rengtos iš šaknų, žievių ir žiedų gamti
nių gyduolių. Nusipirkit butelj nuo savo vais
tininko šiandie. Pinigai bus Jums grųžinami 
jei nepagelbės.

Tanlac
!32 MILLION B0TTLES USED

NAUJAS 
EELEKTRINIS 

Atwater

f

Lengvais išmokėjimais taip 
pigiai, tik $3 į savaitę.

Dykai demonstravimas 
jūsų namuose

VITAK ELSNIC CO.
k

4639 So. Ashland Avė.
Yards 2470-2171

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegrimų Garsinkiiės Naujienose

Tabako 
Derliaus 
Smetona

Paul Whiteman mėgsta Luckies apkepi- 
nimo kvapsnį—tai mylimas jo rūkymas

“Dar tik nesenai, kada aš pradėjau lošti, kaipo apeigų 
tvarkytojas, su savo benuParamount Teatre, aš supratau, 
kaip be galo svarbu yra scenos veikėjai turėt tobulą balsą. 

IAs visuomet buvau rūkytojas ir, ant laimes, Lucky Strikes
buvo mano mylimiausia rasis ei garėtą. Man patinka jų 
apkepinimo kvapas, o kas yra visų geriausia, aš galiu 
juos rūkyt taip tankiai, kaip man patinka, be jokios baimes 
kai dėl suerzinimo sau balso, 
kuris darosi didžiai svąrbiu 
dalyku mano darbe.9 9
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Racine, Wis.
Lietuviai ruošiasi minėti 10 m. 

Lietuvos neriklausomybė su
kaktuves.

Apie mėnuo laiko atgal ALT. 
Sandaros 35 kp. buvo sušaukus 
vietos veikėjus dėl apkalbėjimo 
minėjimo 10 m. Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių. Vi
si vienbalsiai sutarė tą suma- 
nimą vykinti. Atsikreipta prie 
Lietuvos konsulo p. P. fcadei- 
kio, kad atvyktų sakyti prakal
bą. Gautas prielankus atsaky
mas, pasižadėjo mus prasimą 
išpildyti. Kreiptasi prie mies
to mayoro p. \V. Armstpong, ku 
ris taip jau pažadėjo dalyvauti 
lietuviu susirinkime. Šv. Cice- 
lijos choras dalyvaus progra- 
me, dainuos patriotines, tai die
nai pritaikintas dainas. Progra
mas bus įvairus ir nemažas.

Visos iškilmės įvyks vasario 
16 d., 7:30 vai. vakare, Džen- 
dzeleto svetainėje. Kviečiami vi 
si vietos lietuviai suseiti į pa- 
žimėtą laiką, nes ant to laiko 
yra užkviestas miesto mayoras, 
jis pirmutinis sakys prakalbą, 
todėl lietuviai nesivėluokit, bu
kit į laiką. Svarbu mums bus 
išgirsti ir konsulą p. P. Žadei- 
kį. Įžanga dykai. Aukas rink
sime. Ruošia bendrai lietuviai 
katalikai su sandariečiais.

Nemažai mes, Amerikos lie

tuviai esame aukavę, dirbę ir 
dirbame dėl Lietuvos. Už tai 
mums yra brangi ta Vasario 
16 d. tautos šventė ir mos su 
džiaugsmu minėsime, kad mus 
darbas nenuėjo veltui. 

Iš lietuvių kriaučių unijos 
pastogės.

SLA. 100 kuopa laikė susi
rinkimą Vasario 5 d.. 2 vai. po 
pietų, Dzendzeleto svel. Pasek
mės tokios. Nutarta:

Paimti po SLA 100 kp. globa 
visą reikalą šaukimo pusmeti
nio 10-to apskričio suvažiavi
mo, kuris įvyks birželio 24 d. 
Po suvažiavimui bus kuopos 
piknikas. 2. Kas bertainis, po 
susirinkimų senesni nariai, su
sipažinę su SLA. rekalais, sa
kys prakalbas, aiškindami pa
matinius dėsnius SLA., ką na
rys privalo žinoti, kaip būda
mas šioje organizacijoje, kad 
nelaimei ar šiaip kokiam rei
kalui ištikus žinotų kas reikia 
daryti.

Ligonių kuopoj randasi šeši. 
Išduotas atstovu buvusiu 10-to 
apskričio metiniam suvažiavi
me raportas. Liko vienbalsiai 
priimtas. Lietuvių kalbos vai
kų mokyklėlės vedėjas ir mo
kytojas pranešė, kad pamokos 
būna šeštadieniais nuo 4:30 

iki 4:30 vai. po pietų. Gauta iš 
10-to apskričio * komisijos 50 
knygelių tikietų. Manome vi
sas išparduoti, ir ant 50 dole
rių padidės 100 kp. iždas. Ruo
šiamės skaitlingai dalyvauti 
busenciam 10-to apskričio pa
rengime balandžio 29 d., Polo- 
nia Hali, Mihvaukee, Wis. Or
ganizatorius mus kuopos S. 
Mockus pasirengęs visu smar
kumu imtis už darbo gavime 
naujų narių. Neužilgo pama
tysime jo darbuote Auksiniam 
SLA- Konkurse. Susirinkimas 
praėjo draugiškai, be mažiau
sių nesusipratimų.

—M. Kasparaitis.

Bus jau apie trys mėnesiai 
laiko, kaip į čia yra atvykęs 
kriaučių unijos generalis orga
nizatorius Jankauskas. šitas 
nešvarus žmogus kaip tik at
vyko, tuoj pradėjo ruošti dar
buotę dėl savo karjeros. Jis 
pirmiausia pasirūpino išvyti iš 
vietos Lietuvių kriaučių orga
nizatorių černeckį, kuris čia 
ėjo organizatoriaus pareigas a- 
pie penkis metus laiko. Čer- 
neckis žmogus blaivas, teisin
gas, tik nelabai iškalbus, ir re
gis, kad permažai turėdavo 
sveikos iniciatyvos dėl unijos 
labo: jis tankiausia atliko tik 
tą darbą, kuris jam buvo pa
vestas kitų unijos darbuotojų, 
šituo pasinaudodamas besąžinis 
Jankauskas, skundė ir niekino 
černeckį vietos unijos viršinin
kams. Da to negana, Jankaus
kas nugriebė kriaučių raštinė
je privatinį černeckio laišką, 
kuris buvo rašytas šmito J. Į 
Mickevičiaus, su klausimu, ar 
Černeckis nesutiktų surengti 
jam prakalbas. Jankauskas 
kalbamą laišką nutvėręs, nu
nešė į unijos raštinę ir įskun
dė černeckį centrui, kad pas
tarasis turys ryšius su žino
mu L W. W. organizatorium 
ir dirbąs anos unijos naudai. 
Kadangi vetinis lietuvių kriau
čių unijos skyrius yra vadovau
jamas didžiumoje komunistų, 
tad su jų pagelba ir su virš 
minėta provokacija Černeckis 
liko atstatytas nuo vietos, o jo 
vietą užėmė Jankauskas. Da
bar tas bolševikų “blaivinin
kas” taip “puikiai” veikia, kad 
vietos kriaučiai tariasi jam su
ruošti- komunistiška revoliuci
ją, išbandydami savo kumštis 
ant jo nešvarios burnos. Bu
tų tai netikęs dalykas, bet kad 
su tokiu sutvėrimu kitos rodos 
negalima gauti, tad nėra dyvo,

kad gali būti pavartota kumš
tis.

šalia virš kalbamo nešvaraus 
darbo su černeckiu, jis verda 
smalą visam kriaučių skyriuje, 
.lis pašalina senus darbininkus 
iš vietų, o palieka tuos, kurie 
ten dirba visai nesenai — tam 
tikrosie unijos dirbtuvėse. Dė
lei šitokių Jankausko darbų, lie
tuvių kriaučių unijos skyrius 
stačiai yra disorganizuojamas 
ir trempiamas po nešvaraus su
tvėrimo kojom. Kriaučiai bu- 
dėkit prieš tokį šarlataną!

—Kriaučius.

Baltimore, Md,
Komunistiškiems šarlatanams 

nevyksta.

Musų beveik visos organiza
cijos aplaikė nuo komunistų 
Priešfašistinio komiteto pakvie
timus dalyvauti jų rengiamoje 
konferencijoje^ kuri įvyksianti 
kovo mėnesy‘Brooklync. šituos 
pakvietimus, kiek girdėjau, at
metė visos organizacijos, pa- 
matuodamos tuo, kad tai yra 
komunistų meškerė, su kurios 
pagelba norima pasigauti or
ganizacijos, kad jos potam tar
nautų komunstiškiems mekle- 
riams. Gerai, kad musų orga
nizacijos tatai suprato, bet gal 
bus ir tokių, kurios nežinoda
mos komunistiškų pinklių, ga
li pakliūti į jų varžą. Norėtų
si tokias organizacijas įspėti, 
kad jos nesiduotų save apgauti 
ir neitų pas šarlatanus ir de
mokratijos priešus. Jie kvie
čia organizacijas kovot prieš 
fašizmą, o patys palaiko Rusi
jos* komunistų kruviną terorą 
ir diktatūrą. Jie kviečia į 
bendra frontą visus darbinin
kus, o tuom pačiu laiku šmei
žia ir niekina demokratijos ša
lininkus ir ardo kur tik gali 
d a r bi n i nk ų organizac i j as.

DLK. Mindaugio Dr-stė 5 d. 
vasario laikė savo susirinkimą 
ir tas komunistų atsišaukimas 
buvo skaitytas. P. Kana saus

iais atsistojęs pasakė, kad “tai 
yra komunistų pinklės, kurias 
čia taiso A. Jankauskas, kuris 
mėto unijos darbininkus iš dar
bo, tuos, kurie nešoka pagal 
jo komunistišką smuiką.” Pa
gal šitokį nurodymą, kaip vie
nu balsu likosi atsišaukimas at
mestas. Vadinasi, Balti movės 
didžiausia draugija pasisakė, 
kad eiti į bendrą frontą su 
raudonaisiais diktatoriais prieš 
juodus diktatorius yra nepake
liui-. Kiek girdėjau, kliubai ir 
kitos organizacijos rengiasi pa
sakyti tą patį.

Bedarbė pas mus vargina šim
tus darbininkų; visa pramonė 
kaiptik kruta, darbininkų vi
sur pilna be darbo, o kurie ir 
dirba, tai už žymiai numažintą 
hiokestį. Darbininkai turėtų 
atsiminti tą taip balsiai žadė
tą republikonų “prosperity”, ir 
rengtis ateinančiuose šalies at
stovų rinkimuose nesiduoti sa
ve politikieriams apvilti.

—Repor. Pipiras.

GREITA PAGALBA DEL 
SUSTYRUSIŲ SĄNARIŲ 
SKAUDAMŲ MUSKULŲ

Nesiblaškyk agonijoj ilginu, kuo
met Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster gal suteikt Jums beveik ūmią 
pagalbi). Nenusimink, jei kitos gy
duolės suteikė jums tik laikiną pa
galbą. Mėgink .lohnson’s Red Cross 
Kidney Plasterį, kuris suteikia pat
varią gerovę—.šilimą, jėgą ir malo
nų nuolatinį masažą skaudamiems 
sutrauktiems muskulams ir susty- 
rusiems sąnariams.

Naudingas efektas patvarus dėl 
to. kad gyduolės yra palaikomos pil
noj jėgoj tiesiog prieš odą prie 
skaudamų vietų ir nuolat veikla iki 
plasteris laikomas prie kūno. Jei
gu jūsų muskulai ir sąnariai yra' 
sustyrę ir apimti skausmo nuo virš- 
darbio ar neįprasto darbo, nuo ne
atsargumo, Reumatizmo ar dėl kitų 
priežasčių, gauk Red Cross Kidney 
Plaster vaistinėj ir vartok jį — jus 
nusistebėsite jo greitu ir nuostabiu 
veikimu. Parduodamas visose vais
tinėse.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra naudinffoa.

Clevelžmd, Ohio
Plėšikai nušovė lietuvių spul- 

kos kasierių S. Zaborskį.

Sausio 31 d. į lietuvių spul- 
kos Lithuanian Savings and 
Loan Co. raštinę įėjo du plėši
kai, vienas apie 3(1 metų am
žiaus, o kitas kokių 17 metų 
amžiaus. Jie pirmiausia palie
pė klerkui l rbaičiui atidaryti 
duris į kambarėlį, kur sėdėjo 
kasierius Zaborskis. Paėmę ir 
Zaborskį plėšikai abiems jiems 
įsakė eiti į skiepą ir neatigryš- 
ti. Bet paėjus iki pusės laip
tų Zaborskis atsisuko į plėši
kus; tada vienas plėšikų šovė. 
Kulka pataikė Zaborskiui į gal
vą ir jis krito vietoje negyvas.

------------- ——.— —.

Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magaeaia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra
dėki! vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rūgštumų, acid, gasų viduriosc 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia’ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solutlon of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jb. 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H.
Phillins nuo 1875.

Plėšikai gi pastvėrę apie $800 
paliego. Policijos viršininkas 
betgi tikrina, kad plėšikai bu
sią pagauti.

Velionis S. Zaborskis buvo 
nevedęs, turėjo vieną brolį Cle- 
velande. Jis buvo labai tykus 
žmogus, niekam blogo nepada
ręs, todėl Clrvelando lietuviai 
labai apgailauja jo ūmią ir be
laikę mirtį. Turto, kaip gir
dėt, paliko apie $30,000.

—Viską Matęs.

"CASCARETS" NUO NE
SVEIKI! ŽARNŲ, GALVOS 

SKAUDĖJIMO, SLOGU
Išvalykit savo kepenis ir užkie 

liejusius vidurius šį vakarą 
ir jausitės gerai.

Nusipirkit už 10c baksiuką 
tuojau.

Ar jus užlaikote savo kepenis, 
skilvį ir žarnas švariai, grynai 
ir šviežiai su Cascarets arba 
gal kas kelinta diena vis varto
jate visokias drusikas, pravalni- 
nancias pilės arba castor oil? 
Tai yra svarbu.

Nėra skirtumo kaip sergate, 
kokį turit galvos skaudėjimą ir 
kaip viduriai yra užkietieję, pa
imti Cascarets šį vakarą, jausi
tės puikiai iš ryto. Jos veiks, 
kuomet jus miegosit. Už 10c 
bakselis nupirktas iš vaistinės, 
užlaikys jūsų galvą, skilvį ir ke
penis švariai. Lauk ėjimas bus 
reguliaris per mėnesius. Neuž
mirškit vaikų — jų švelnus vi
duriukai irgi reikalauja valymo.

I

Cascarets gręitai išvalys skil
vį, prašalins iš jo rugštumus, ne
suvirškintą ir gendantį maistą 
ir gasus. Prašalins tulžįes kar
tumą nuo kepenų ir išvalys už- 
kietiejimus iš vidurių ir nuodm- 
gas dalis iš žarnų.
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Nepriklausoma Demokratinga Lietuva su Sostine Vilniuje!

10 m. Lietuvos Nepriklausomybes 
APVAIKščIOJIMAS

KETVERGE, Vasario 16 d 1928
LIETUVIU AUDITORIJOJE

WEST S1DE:

Pėtnyčioj, 
Vasario 17

M. MELDAŽIO SVET.
2242 W. 23 PI.

Turtingas muzikalis pro
gramas. Geri kalbėtojai.

Pradžia 7:30 v. v.

Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 35c.

Iškilmėse dalyvauja: BIRUTĖS Choras, O. Biežienė, S. Krasauskie

nė, Jaunuolių Orkestras, M. Maskaliuniutė, E. Sadauskaitė ir UKRAI

NIEČIŲ Operos SOLISTAI Zimbalist, Kastelniuk, Atomanec.

Kalbės S. Rodis, P. Grigaitis, Dr. A. Zimontas.

Po programo šokiai
Visi lietuviai ir lietuvės yra kviečiami dalyvauti šiuose apvaikščiojimuose 10 metų sukaktuvių kaip musų tėvynė Lietuva paskelbė savo

šiai apvaikščiokime savo didžiąją Tautos Šventę.

CICERO:

Pėtnyčioj, 
Vasario 17
LIUOSYBES SVETAINĖJ

kampas 14 St. ir 49th Ct.

Turtingas muzikalis pro
gramas. Geri Kalbėtojai.

Pradžia 7:30 v. v.

nepriklausomybę. Kuoiškilmingiau-

VILNIAUS VADAVIMO KOMITETAS IR ŽYMESNES LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS.
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“PROLETARIŠKA LYGYBĖ”

Telegramos iš Maskvos praneša, kad Trockio atvy
kimas į savo trėmimo vietą tolimam Sibire iššaukė di
delį nusistebėjimą tos vietos gyventojuose. Jisai atke
liavo tenai puikiai ištaisytame salioniniame vagone ir 
atsivežė keletą tarnų, septynias dešimtis skrynių baga
žo ir dvejetą medžiojamų šunų. Žmonės manė, kad tai 
koks nors didelis Anglijos lordas arba Amerikos milio- 
nierius.

Suprantama, kodėl Stalino cenzūra leidžia iš Mask
vos šitokias žinias apie bolševikų opozicijos vadą: val
džia nori parodyti, kad Trockis, nežiūrint savo karštų 
“revoliucinių” deklamacijų, jau esąs pavirtęs tikru 
“buržujum”. Bet platesniajai publikai, skaitant apie tą 
kunigaikštišką buvusiojo komisaro kelionę gali kilti vi
sai kitokios rūšies klausimai. Kuriuo budu Trockis, pa
buvęs apie devynerius metus valdžioje, kuri sakosi įvy
kinusi visoje Rusijoje “proletarišką lygybę”, galėjo taip 
pralobti, kad jisai šiandie važiojasi su savim burius tar
nų, vagonus rakandų ir rūbų, kurtus ir t. t.?

Kažin po kiek tarnų ir skrynių bagažo turi dabar 
Rusijoje tie darbininkai, kurie savo galvas guldė už so
vietų tvarkos įsteigimą ir kurių vardu bolševikai dikta- 
toriauja Rusijoje?

Matome, kad pasaka apie tai, buk Rusijoje komisa
rai gyveną, kaip paprasti rankpelniai, ir gauną ne di
desnį už juos atlyginimą, yra grynas humbugas. Ne tik 
Rusijoje, kur dar nesenai žmonės mirė badu, bet nė tur
tingoje Amerikoje, joks darbininkas bėgiu devynerių 
metų nebūtų įsigijęs tiek turto — jeigu nebūtų užsiė
męs “butlegeriavimu” — kiek tasai neva “proletariato 
tarnas”. .

Stalinas, mėgindamas diskredituoti savo oponentą, 
nuplėšia kaukę visam bolševizmui.

“LAIMĖTOJAS”

Grįždamas iš Tautų Sąjungos tarybos posėdžių, 
Voldemaras gyrėsi savo “laimėjimu”, iš kurio žinantys 
žmonės juokėsi. Dabar turbut jau ir “leitenantai”, sto
vintys už diktatorių pečių, ima suprasti, kad tas juokas 
buvo nebe pagrindo.

Lenkija tolyn vis griežčiau reikalauja, kad Lietu
vos valdžia pildytų savo prižadus, duotus Genevoje. 
Varšava pasiuntė Kaunui notą, toliaus rengiasi siųsti 
ultimatumą. Ir jeigu nė po ultimatumo smetonininkai 
nesutiks pradėti derybas, tai susidarys^padėtis dar pa
vojingesnė, negu buvo apie lapkričio mėnesio pabaigą.

Tautininkų lyderiai veikiausia supranta, kad išsisu
kinėti nuo savo duoto Genevoje žodžio ilgai nebus gali
ma. Todėl laiks nuo laiko pasklinda gandai spaudoje, 
kad valdžia “netrukus” imsianti derėtis su lenkais; 
paskui tie gandai yra atšaukiami ir neužilgio vėl pasi
kartoja. Aišku, kad tai yra vilkinimo taktika. Ko Vol
demaras tikisi, stengdamasis kaip galėdamas toliaus 
nukelti derybų laiką?

Iki šiol jisai, matyt, tikėjosi susitarti su Vokietija 
prieš stosiant akis į akį su Pilsudskio įgaliotiniais. Ne
senai jisai tuo tikslu važinėjo į Berliną, turėjo eilę pa
sikalbėjimų su ministeriu Stresemann’u, ir Kauno ofi
ciozai paskelbė, kad su Vokietija jau esanti pasirašyta 
sutartis. Bet atrodo, kad iš šitos sutarties ponai smeto
nininkai mažai teturi naudos, nes, kaip girdėt, vokiečiai 
neapsiėmė remti juos derybose su lenkais ir iš viso ne
davė jokių prižadėjimų. Vokiečiai, sako, daro net ne
malonumų Kauno didvyriams, keldami klausimą apie su
tarties ratifikavimą, kuris teisėtu budu tegali būt atlik
tas tik Seimo. Kaip dabar tą Seimą šauksi, kuomet iš 
anksto žinoma, kad jisai bus visai priešingas diktato
riams?

Na, o jeigu negalima gauti paramos vokiečiuose, tai 
su kokiais “triupais” rankose Voldemaras galės sėsti 
už derybų stalo su lenkais?

Je, Genevoje Voldemaras “laimėjo” — kaip Zabloc
kis ant muilo.

TAIKOS KLAUSIMAS

Vienas didžiausiųjų istorikų pasaulyje, prof. G. 
Ferrero, sako, kad Europos taika priklausys nuo rinki
mų j parlamentus, įvyksiančių šiemet ir ateinančiais

Užsisakymo kalnas
Chicagoje — paltu:

Metams ........  $8.00
Pusei metų .... ...... —--------   4.00
Trims mėnesiams —_ 2.50
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui —---- ---- , .75

Chicagoje per iineiiotojusi
Viena kopija---------------—.— 8c
Savaitei ___ ........18c
Mėnesiui   ........................ 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštui

Metams-----------------------------$7.00
Pusei metų ------------------ —. 8.50
Trims mėnesiams _______ 1.76
Dviem mėnesiams ___ 1.25
Vienam mėnesiui--------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintąjį

Metams ____ __ .........._ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams —. 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

žvaigždžių evoliucija
Spektroskopo ir fotografijos ro

le žvaigždžių tyrinėijme. — 
žvaigždžių biografija.—Prof. 
Hertzsprungo tyrinėjimai. — 
žvaigždės amžius. — žvaigž
džių evoliucijos rekordai. — 
žvaigždžių skaistumas — Me
džiaga, kuri yra 2,500 kartų 
sunkesne negu auksas. — 
Kaip žvaigždes vystosi.

Kaip žvaigždės gimsta? Kaip 
ilgai jos gyvena? Kaip ir ko
dėl jos miršta? šie ir jiems 
panašus klausimai astrono
mams neduoda ramybės. Jie 
su didžiausiu atsidėjimu bando 
tuos klausimus tinkamai iš
spręsti. Pirma apie tai tik spe
kuliuoti tebuvo galima. Bet 
fotografijos ir spektroskopo iš
radimas davė galimybės nors 
dalinai pašalinti tuos rukus, 
kurie gaubė dangiškus kimus. 
Ačiū tiems išradimams, astro
nomai vis daugiau ir daugiau 
pradeda patirti apie fizišką 
žvaigždžių sudėtį.

Astronomui, sako W. J. Luy- 
ten, nėra didelio sunkumo pa
rašyti kurios nors žvaigždės bi
ografiją, nes žvaigždės, taip sa
kant, užrašo savo gyvenimo is
toriją, t. y. kiekvienoj žvaigž
dėj randasi daviniai apie jos 
gyvenimą. Tokiu budu astro
nomui belieka iššifruoti dangi
škų kūnų “raštas.” Dalis to 
rašto yru užrašyta nematomais 
ženklais pavidale atomų ir elek
tronų. Tie ženklai, kad ir ne
matomi, tačiau daug ką pasa
ko mokslininkams, kurie spek
troskopo ir fotografijos pagal
ba tyrinėja žvaigždžių sudėtį.

Dešimts prisakymų, kurie re
guliuoja žvaigždės gyvenimą, 
dar nėra pilnai aiškus. Mes, 
sako Luyten, turime rimto ‘pa
grindo manyti, kad lentelė, ant 
kurios per trilionus metų pa
čios žvaigždės įrašė savo deka
logą, tapo iššifruota. Prie 
to iššifravimo (išaiškinimo) 
labiausia prisidėjo prof. Hertz- 
sprung. Vėliau jo darbą žy
miai praplėtė profesoriai llus- 
sell, Eddington ir Jeans. Iš 
tų dešimts prisakymų vienas 
šiandien yra tikrai žinomas, 
— žvaigždės neprivalo būti per 
daug sunkios. Prof. Edding
ton įrodė, jog sunkesnės už sau
lę žvaigždės yra gan nepatva
rios: jos gali bilc valandą eks- 
plioduoti.

Kad astronomai toj srityj ne
nužengė labai toli, tai dėliai to 
nėra ko stebėtis. Ant žemės, 
kur vidutiniškas žmogaus gy
venimas nesiekia šimto metų, 
mes turime rekordus, kurie pa
rodo, kaip musų pirmtakunai 
gyveno prieš tūkstančius me

metais. Rinkimai artinasi Vokietijoje, Belgijoje, Fran- 
cijoje ir gal būt, Anglijoje. Šių šalių valdžios laiko Eu
ropos likimą savo rankose.

Vokietijoje, to mokslininko nuomone, rinkimus tik
rai laimės kairiosios partijos (t. y. socialdemokratai ir 
demokratai) ir katalikų centras. Franci joje veikiausia 
laimės taip pat kairiosios partijos — socialistai ir radi
kalai. Anglijoje, kur rinkimai turės įvykti ne vėliau, 
kaip 1929 metais, bet gali įvykti dar šiemet, yra vilties, 
kad daugumą naujam parlamente turės Darbo partija 
ir liberalai.

Kairiųjų partijų laimėjimas tose šalyse, pasak prof. 
Ferrero, užtikrintų Europai taiką, nes tos partijos at
stovauja liaudžiai, kuri nenori karo. Tuo gi tarpu, jeigu 
rinkimuose paimtų viršų atžagareiviai — monarchistai, 
tautininkai ir konservatoriai — tai Europos taika atsi
durtų dideliam pavojuje, kadangi tos atžagareiviškos 
partijos stoja už karą.

Už karą stoją ir komunistai, kurie nesitiki kitokiu 
keliu prieiti prie savo tikslo, “pasaulio revoliucijos”, 
kaip tik per visuotiną suirutę Europoje. Pamatiniam 
pasaulio klausime, taikos ir karo klausime, komunistai 
stoja vienoje eilėje su monarchistais, nacionalistais ir 
kitais atžagareiviais.

Visa žmonija šiandie yra suinteresuota tuo, kad 
demokratija nugalėtų atžagareivių ir komunistų bloką, 
nes tiktai tuo budu ji bus apsaugota nuo naujos pasau
lio skerdynės.

tų. Tie rekordai buvo renka
mi per daugelį šimtmečių. Tuo 
tarpu visatos istorijos rekor
dai pradėta rinkti tik prieš ke
letą desėtkų metų. Gi žvaigž
dės vidutiniškas gyvenimas tę
siasi mažiausia kokį kvadralio- 
ną, (1,009,000,000,000,000) me
tų! Dar ir šiandien ranclasi 
obskurantų, kurie yra nusista
tę prieš evoliucijos mokslą. Jie 
ypač priešinasi organinės evo
liucijos teorijai. Astronomai 
beveik be išimties pripažįsta 
kosmiškąją evoliuciją.

Kalbant apie visatos rekor
dus, reikia turėti galvoj tik 
tdos faktus, kurie, šiokiu ar to
kiu budu, pagelbsti dangiškų 
kūnų evoliuciją išaiškinti. Nors 
žmonės per tūkstančius metų 
stebėjo žvaigždes ir spekulia
vo apie jas, vienok jie nieko 
tikslaus nepatyrė. Visa kas 
buvo žinomą, tai tik tas, kad 
žvaigždės egzistuoja. Apie jų 
fizišką sudėtį žmonės jokių 
tikslių žinių neturėjo. Bet fo
tografijos, spektroskopo išradi
mas atidarė duris, pro kurias 
mokslininkai pamatė įstabiau
sių dalykų.

Dabar tad' pažiūrėkime, 
ką mokslininkai iki šiol 
patyrė apie žvaigždes. Prof. 
Ilertzsrung prieš porą desėt
kų metų pradėjo tyrinėti įvai
rias žvaigždes. Jis pastebėjo, 
kad kai kurios tų žvaigždžių la
bai skaisčiai šviečia ir yra ma
tomos be padidinamų stiklų, 
nežiūrint į tai, kad jų atstu
mas yra neįmanomai didelis. 
Kitos gi žvaigždės šviečia daug 
silpniau, žodžiu, yra žvaigž
džių, kurios išduoda nuo 100 

, iki 10,000 daugiau šviesos, ne
gu saulė. Jų šviesa yra mėly
nai balta, o temperatūra šo
kia 20,000 laipsnių karščio. To
liau seka mažiau skaisčios žvaig 
ždės, tarp kurių randasi ir mu
sų saule. Pačioj pabaigoj sto
vi rausvos šviesos žvaigždės, 
kurios išduoda nuo 100 iki 10,- 
000 kartų mažiau šviesos, ne
gu saulė. Saulės ir daugybės 
kitų žvaigždžių temperatūra 
seikia daug- maž 6,000 laipsnių 
karščio. Prof. Ilertzprung su
kūrė teoriją, kuri siekiasi iš
aiškinti tą skirtumą, kuris eg
zistuoja tarp žvaigždžių. O tas 
aiškinimas susiveda prie seka
mo. Buvo laikai, kada raus
vosios žvaigždes švietė taip jau 

skaisčiai, kaip ir Oriono tipo 
žvaigždės. Praėjo milionai ir 
bilionai metų ir jų skaistumas 
ėmė nykti. Jos atsidūrė, taip 
sakant, paskutinėj nykimo sta
dijoj.

Ką visa tai reiškia? Nieko 
daugiau, kaip tik evoliuciją. 
Dangiški kūnai taip pat vys
tosi evoliucijos keliu, kaip ir 
organiški.

Tačiau betyrinėjant žvaigž
dės teko pastebėti ir daug ne
aiškumų. Sakysime, nykstan
čios žvaigždės paprastai yra 
mažos, kuomet baltai mėlynos 
priklauso dangaus milžinams. 
Bet štai tapo surastos milžiniš
ko didumo ‘ žvaigždės, kurių 
temperatūra siekia tik 3,000 
laipsnių karščio. Jų diamet
ras kartais yra 500 kartų di
desnis, negu saulės. Iš kitos 
pusės, tapo pastebėta mažytė 
žvaigždė (tokio didumo, kaip 
musų žemė), kuri vyriausia su
sideda iš vandenilio. Ir nežiū
rint į tai, kad vandenilis sve
ria 50,000 kartų mažiau, negu 
vanduo, tačiau* tos žvaigždės 
svoris yra maž-daug toks pat, 
kaip ir saulės! Daugiau to, ku- 
biškas colis tos medžiagos, iš 
kurios susideda žvaigždė, sve
ria vieną toną. Kitaip sakant, 
ta medžiaga yra 2,500 kartų 
sunkesnė, negu auksas! e

Tai skamba paradoksiškai. 
Vandenilis, kuris yra 50,000 
kartų lengvesnis, negu vanduo, 
sveria 2,500 kartų daugiau nei 
auksas. Autai nėra absurdas?

Visai ne. Kaip mes žinome, 
visokį medžiaga susideda iš 
atomų, kurie savo keliu yra su
daryti iš elektronų. Tie elek
tronai sukasi neįmanomu grei
tumu apie branduolėlį, kuris y- 
ra vadinamas protonu. Atomai 
paprastai yra pastovus. Ta
čiau nuo didelio slėgimo ar 
karščio atomai pradeda, taip 
sakant, irti. Elektronai aplei
džia protoną ir pasidaro nepri
klausomi. Kuomet etelektronas 
sukasi apie protoną, tai jo re- 
liatyvis didumas palyginus su 
atomu yra toks, kaip musės pa
lyginus su katedra. Pasiliuosa- 
vę elektronai labiau susiglau
džia; vadinasi, medžiaga sutir
štėja. O sutirštėjusi medžia
ga sveria šimtus kartų dau
giau, negu sunkiausi metalai. 
Iš lo bus aišku, kodėl ir aukš
čiau minėtos žvaigždės svaru
mas yra toks didelis.

Dabar porą žodžių apie žvai
gždžių evoliuciją. 1914 metais 
profesorius Kussell paskelbė te
oriją apie žvaigždžių evoliuci
ją. Trumpai suglaudus, ta te
orija skamba sekamai:

Yra trijų rųšių medžiaga ir 
trijų rųšių “kuras,” kuris palai
ko žvaigždžių temperatūrą. Pir
mos rųšies medžiaga eksplio- 
duoja prie 2,500 laipsnių kar
ščio. Kai tatai įvyksta, tąsyk 
“gimsta” milžiniško didumo 
rausvos šviesos žvaigždės. Lai
kui bėgant žvitfgždė pradeda 
trauktis. Ačiū tam, tempera
tūra nuolat kyla, žvaigždės 
šviesos spalva laipsniškai mai
nosi, kol ji pasidaro mėlynai 
balta. Tame stovyje žvaigždes 
temperatūra siekia 30,000 laip
snių ir ji nedaug tėra didesnė 
nei musų saulė. žvaigždė tą
syk šviečia nepaprastai skais
čiai ir eikvoja labai daug ener
gijos. Prie tokių aplinkybių ji 
negalėtų ilgai tverti.

Bet ir toj stadijoj žvaigždė 
yra nuo žuvimo apsaugota. Įvyk
sta nauja ekspliozija, kuri su
teikia žvaigždei naujos energi
jos. Dabar žvaigždes gyveni
mas tampa užtikrintas kokiam 
trilionui metų. Prof. Jeans ir 
kiti samprotauja, kad laike tos 
ekspliozijos nemažas medžia
gos kiekis tampa sunaikintas. 
Toks samprotavimas, sako W. 
J. Luyten, yra visai tikslus, 
nes, sulig reliatyvumo teorijos, 
medžiaga ir energija yra tik 
vieno ir to paties dalyko skir
tingi reiškiniai. —K. A.

Naujas laikraštis 
PIRMYN,

Soc. Dem. organas, leidžia
mas Vilniuje. Galima gauti 
Naujienose. Kaina 10c.

PIRMYN naujas Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
lima gauti Naujienose. Kai
na 10 centų.

ATĖJO Liaudies Balsas 
Naujų 1928 m. No. 1. Kai; 
na tik 5c. Galima gauti 
“Naujienose”.

Petruko Gyvenimas
(Apysakaite)

(Tęsinis)
II.

Petruko tėvelis (garbenuotas, 
linksmas ir labai juokingas: 
moka gaidžiu giedoti, kleksėti 
višta, tai ims ir sukranks kaip 
varna. Jis labai drąsus ir 
tvirtas, kad nesibijo nei meš
kos, nei vilko; jis sakosi, jog 
galįs juos sau patupdyti į ki
šenę, ar už užančio. Vos tik 
užstojo žiema, jis išėjo j miš
ką varyti degutą. Jam taip pa
tiko miške gyventi, jog namo 
jis pasirodydavo tik šventadie
niais: jis ateidavo visas juo
das, kaip pečdangtis, jį sun
kiai buvo galima pažinti ir 
Petrukas atbulas traukėsi nuo 
jo; tėvas-gi staiga atsistoda
vo keturiomis, kriokdamas 
piktai vartė baltomis, juodame 
veide, akimis. Petrukas pasi
baisėdamas kabinosi į motinos 
skvernus ir garsiai spiegė, tė
vas-gi sėdosi vidurasly, rodė 
baltus dantis ir kvatojo.

—-Koks-gi tu, Petruk, esi 
zuikelis! — kalbėjo jis. — Ir 
koks-gi tu esi da vyras? Ro
pė tu nešutinta, štai kas tu 
esi! — Na, eikš, durneli, nesi
baidyk...

šią žiemą ir motina irgi pra
dėjo išeiti iš namų. Kėlėsi, kuo
met grįčioje dar būdavo tam
su, kure krosnį, penėjo krūti
mi Onykę; vystė ją ir ėjo dirb
ti, palikdama Petruką už di
delį.

Eidavo ji kur tai toli, per 
lauką, kaip syk į tą vietą, kur 
vyrai visą žiemą bulves veža, 
jiems-gi iš tų bulvių ten vy
ną dirba. * •

Petrukas nekaip negalėjo su
prasti, kam reikia keltis nuo 
viliojančiai šilto šiaudų šieni- 
ko, kai grįčioje dar tamsu. Ir 
nežinia dėl ko tas reikalinga 
kiekvieną dieną praustis veidą; 
vanduo praustuvėje šaltas kaip 
ledas, jis patenka už apykak
lės ir čiurkšliais bėga per pil
vą — kam tas viskas? Nusi
prausus reikia stotis ant kelių. 
Motina aūdamasi nagines, pa
skubomis kalba maldas, Petru
kas per nosį paskui kartoja:

—Dievuliau, duok sveika
tos... ir tėtušiui ir mamytei... 
Dievo tarnui Petrui...

Toje vietoje Petrukas, atsi
sėdęs užpakaliu asloje, kiek
vieną sykį atsigrįždavo ir klaus
davo :

—Mamyt, tai aš, tas tarnas 
Petras? Ne Zujų Pilypas?

—O tu melskis, ir tiek.'.. 
Melskis paskubėk.

Ir Petrukas tęsė:
—Tarnui Petrui, kūdikiui se

selei Onai, seneliui Korneli
jui...

šitą Kornelijų Petruko tė
vas, toks didelis vyras, nesisar- 
malija vadinti tėveliu. Tik 
sykį, tas įbuvo nesenai, kuomet 
dar senelis gyveno Petruko grį
čioje arit krosnies, tėvas pa
vadino jį kaip tai keistai.

Kelmas tu senas, veltėdis, 
miškini! — šukavo tėvas, laks
tydamas po grįčią. — Jau nu
dvėstame! bent sykį, sprogėna 
girgždančia, žmonių nekainuo
tume! !

Ir tą kartą senelis išėjo gy
venti į kitą grįčią pas tetą Na
staziją. Ji taipogi vadina se
nelį tėtušiu, ir Petruko tėvelį 
broliuku. Jų nesuprasi.
x —Amžiną atilsį, — tingiai 
bamba Petrukas: senelei
Teklei, kūdikiams; broliukui 
Steponui, broliukui Tichonui, 
seselei Marijai, kareiviui Kalis- 
tratui...

Lopšyje pradeda spiegti O- 
nykė. Motina nusilenkia į ją 
ir šnabžda visokius meilius žo
delius. Petrukas, klūpodamas 
laukia maldos pabaigos; krap
što nosį ir galvoja apie nežino
mus broliukus, apie paslaptin
gą kareivį Kalistratą, katras 
turi įbuti, labai didelis, stiprus 
ir moka pusti dūdą.

Kartais, nebegalėdamas ga
lo sulaukti, Petrukas atsisto

davo keturiomis ir stengėsi iš
kišti galvą pro tarpkojį, bet 
tą padaryti labai sunku. Tuo
met jis pasispirdamas ranko
mis, pradeda spardytis aukš
tyn kulnais. Darydavo taip 
iki tol, kol nesudribdavo nu
gara ant aslos.

Motina išeidama prisakinė- 
jo:

—žiūrėk, Petruk, Onytę, ne
skriausk mergelikę! štai čia 
duonytė... pakramtyk duonytės, 
ir į skurlelį, ir į burną jai... 
Šičia įitai saldintas vandenėlis. 
Pilk jai į ragelį ir po truputį... 
Kad nepaspringtų! žiūrėk gi... 
senelis ateis padės...

Viską šitą Petrukas pralei
džia pro šalį: jis jau žino, ką 
ir kaip reikia daryti. Bet lu
pos ima pomažėli pūstis ir 
pradeda virpėti, kuomet gj mo
tina jau prie durų, jis nebeiš
laiko:

—Mamy-yt, ir aš su tavim!...
—Negalima, vaikuti! Aš 

greitai, greitai...
Išeina. Grįčioje tylu ir ny

ku. Petrukas kakta i duris 
įsispyręs, tampydamasis bliau
na, šluostydamas marški
nių skvernais akis. Vė
liau, nežinodamas ką veikti, jis 
išgerdavo iš butelio, duona už- 
sikąsdamas, Onyikės saldintą 
vandenėlį, o butelį dėjo į se
ną naginę ir vežiojo po aslą.

III.
Kartais Petrukui labai norė

davosi išbėgti laukan į gatvę 
ir pasižiūrėti, kas ten dedasi. 
Girdisi, kaip giigžda sniegas ir 
čiuožia rogės, lermuoja vaikai; 
sykį net Zujų Pilypas praėjo su 
armonika.

Petrukui atrodė, kad galima 
butų bent kiek palakstyti po 
gatvę be kelnių ir apavų, ir jis 
išeidavo prięmenėlėn, bet tuoj 
kure atgal, trepsėjo prie ug
niavietės ir putė į kulokus.

Jeigu užsimerkti, nekvėpuo
ti ir klausytis, kaip rėkauja 
ten, už sienos vaikai, tai gali
ma pamatyti, kad lauke šildo 
saulutė, ant kelio šiltos dulkės, 
kuriose gerai butų pasivolio
jus, šaly grįeios auga dilges, o 
darže galima pasiskinti svogū
nų laiškų ir prisidirbti sau bir
bimų. Galima butų nubėgti ir 
prie anos pušies, už klojimo.

Petrukas užsilipdavo ant suo
lo ir žiurėjo pro langelį, bet nie
ko nesimatė: stiklai apaugę 
mėlynais lapuotais kvietkais. 
Juos galima pirštu prakrapšty- 
ti, pro juos nieko neįžiūrėsi, 
net ir priešais riogsančios grį- 
čios. Ant gankelių anos grį- 
čios, sulinkęs, geltona barzda 
ant kriukio atsirėmęs, visuo
met snausdavo senelis Korne
lijus.

Taip sėdi Petrukas prie lan
gelio ir svajoja apie visokius 
dalykus. Onykė lopšyje prade
da kleksėti ir užveda plonu 
balseliu verksmą. Toji Ony
kė, jau tokia nenuorama, ir 
niekuomet jį nepasako apie ką 
verkia.

(Bus daugiau)

T

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO A

“GYVENIMO” turinys vJ 
sario mėnesio sekamas: jfi) 
Kaip galima pailginti'^uo
gaus amžių. (2) Darwinas. 
(8) Viktoro Hugo pranaša
vimas. (4) Keturi milionai 
vergų Afrikoje. (5) Šunys, 
f 6) Didieji gyvenimo žo
džiai. (7) Darbo užbaiga. 
Jsigykit šį “GYVENIMO’’ 
numerį — jis jums patiks.

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................... $1
Kopija ........................... 20c

Cn.. —. —.
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NAUJIENOS. Chicago, III

Naujienų Dovanų Kontestantam
čia yra pavyzdžiai duodamų dovanų “Naujienų” kontestantams sykiu su pažymėjimu kiek reikia su širdžiai kviečiami dalyvauti šiame Trečiame “Naujienų” Konteste. Nusitarę stoti į kontesto dalyvius

rinkti balsų, kad laimėjus bile kurią čia esamą dovaną. Apart čia vaizduojamų dovanų dar yra teikia malonėkite tuoj išpildyti žemiau esamą kuponą ir prisiųsti “Naujienų” Kontesto Departamentui. Gyve

mos dovanos lotais ir antros klasos laivakortėmis j Lietuvą ir iš Lietuvos atgal. Kurie kontestantai ne 
norės imti čia pažymėtų dovanų daiktais, tie galės gauti “cash” pinigais kontesto nustatyta tvarka.

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

mintieji Chicagoje kviečiami atsilankyti asmeniškai j “Naujienų” Kontesto Departamentą žemiau nuro- 
dytu laiku. “Naujienų” kontestas prasidės sausio (January) 16 d., 1928 ir baigsis balandžio (A-pril) 30

nau1. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 43,000 balsų, gali gauti šitą puikų 
ją 1928 metų pilnai įrengtą STUDEBAKER automobilių “The Commander,’’ 6 cylindcrių, 5 pasa
žierių ir 4 durų Sedaną. Studebakcr automobiliai yra imami iš MILDA AUTO SALES, 806-8 West 
81st St., Chicago, III. Kaina ...............................................................   v.... $1,785.00

Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gal 
SIX automobilių, 6 cylindcrių, E

gauti šitą puikų 
pasažierių ir 4

2. Kiekvienas
ją 1928 metų pilnai įrengtą HUPMOB1L1*
sedaną. HUPMOBILE SIX automobiliai yra imami iš R. BALZEKAS MOTOR SERVICE 
South Kcdzie Avė., Chicago, III. Kaina

nau- 
durų 
6012 

$1,575.00

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

Kiekvienas

4. Kiekvienas ‘Naujienų” Kontestantas 
gavęs nemažiau 28,000 balsų gali gauti 
šitą puikų BRUNSVVICK Panatrope, 8 tū
bų, kuriame yra sykiu brangus fonogra- 

i — be baterijų, be vielų, va- 
Rrunsvvick Pana- 

i kiti muzikaliai daiktai apart 
JOS. F.

“Naujienų” kon- 
nemažiau 15,000 
šitą puikų, nau-

romas elektr 
tropai i 
Kimball pianų yra imami iš 
BUDRIK, 3417-21 South Halsted 
cago, III. Kaina šito Brunsvvick 
pe pilnai įrengto ........................

Panatro- 
$1,000.00

testantas gavęs
balsų gali gauti
ją GULBRANSEN Registruojan
tį Pianą — geros išdirbystės 
Gulbransen pianai imami iš Jos, 
F. Budrik, 3417 So. Halsted St.

■
M
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Kiekvienas

Kaina $500.00

6. Kiekvienas Naujienų kontestantas

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

ir4177 Archer Avė. Kaina $500.00

testantas gavęs 
balsų gali gauti 
ką deimantini
svoris .45 Ct. Kaina

“Naujienų” kon- 
nemažiau 8,000 

šitą puikų vyriš- 
žiedą, deimanto

$265.50

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

wimnr~;
. ,P ,,r. ■

9. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti puikų, naują 
Bernaiti upright pianą, gero bal
so ir tvirtos konstrukcijos. Ber- 
nard up-right pianai yra imami 
iš Jos. F. Budrik, 3417 So. Hals
ted St. Kaina ...................... $230.00

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

Kiek

vienas 
“Naujienų’’ 
kontes t a n-
tas gavęs 
nem a ž i a u

1,100 balsų 
gali gauti 
šitą vyrišką 
špilką, pla
tino, 14 ka
rato, balto

Kaina

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

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

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

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

23. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs ne- 

ažiau 1,100 balsų gali gauti šitą moterišką Bar 
$25.00Pin, platino viršelis. Kaina

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

ELGIN

Naujienų

Kiek

vienas

Naujienų

kontestan

gavęs

nemažiau

1100 balsų

gauti

Naujienų” kontes- 
gavęs nemažiau 3,800 balsų

12. Kiekvienas 
tanta 
gali gauti šitą puikų Brunsvvick fo 
nografą
žaus balso, 

Kaina ....

19. Kiekvienas “Nau

Sivilio modelio, labai gra- 
Imami iš Jos. F. Budrik. 
....................... $100.00

20. Kiekvienas ‘Naujienų

13. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti Radio Freshmans Master- 
piece 6F9 Modelio
tą Radio. Imami iš Jos 
Kaina .............................

pilnai jreng-
Budrik.
$100.00

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

GERBIAMAS1S-JI

mote

laik

Kaina

Jienų

gavęs

balsų

kontestantas

nemažiau 1,100

gali gauti šitų

vyriškų laikrodėlj, gold

field. Kaina .... $25.00

Naujienų

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

A V."'

kontestantas gavęs nemažiau

vyrišką žiedą, žalio aukso

Rusiško Lapio karato

Kaina

Kontesto Dep 
alsted St.,

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

BLANKA

“Naujienų
1739 So.
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

Noriu veikti Šiame trečiame 
sau priimti mane j kontesto dalyvius ir suteikti 
adresu:

Naujienų’’ kontesto laimėjimui dovanų, pra- 
eikalingas informacijas šiuo

Mano Vardas, Pavardė

Gatvė

Miestas

Telefonas
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dainuos ketverge
Liet. Auditorijoj

Banketo reikale
šeštadienio vakare policijos 

seržantas Erank Countryman 
ėjo alėja prie 16-tos gatvės ir 
So. Ilermilage avenue. Jis pa
stebėjo žmogų gulinti. Kitą vy
rą laikė rankose du jauni vai
kėzai. Policininkai paliepė vai
kezams iškelti rankas aukštyn. 
Kadangi vienas vaikėzas, pasak 
policininko, siekęs ranka kiše- 
niaus lyg norėdamas ištraukti 
revolverį, tai policininkas šo- 

sunkiai

zas pasidavė.
Iškamantinėjus 

si rodė, kad vienas 
tynas Kh 
nąs 4609 
antras — 
Martynas 
mirti. Gi

Visi norintieji dalyvauti ban- 
kiete, rengiamame s<-kmadieny- 
je, vasario 19, Stevens viešbu- 
vje, 6 vai. vakaro, paminėji

mui Lietuvos Nepriklausomyliės 
nareiškimo dešimties metų su
kaktuvių, malonėkite nusipirk
ti biletus tuojaus, nes ateinantį 
ketvirtadienį reikės pranešti 
viešbučiui kiek svečių daly
vaus bankiete.

Biletai gaunami 
konsulate, 699 So. 
st., t’nivcrsal State 1 
•>as Komiteto narius.

Lietuvos 
Dearborn 

Banke, ir 
. Kaina

IH

vaikezus, pa
jų buvo Mar

mėtų, gyve- 
So. Paulina st., o 

jo brolis Jonas, 18 m. 
tapo pašautas ir gali 
vaikėzai mėginę api- 
za I'ram, 1795 Gross

avė. ir Petrą Johnson, 1501 So. 
Paulina Street.

Martinas Klukas nugabentas 
Bridevvell ligoninėn.

Nariai Komiteto, turintieji 
biletus pardavimui, malonėki
te pranešti komiteto sekretoriui, 
•)-lei Leonai Gaižaitei, Lietuvos 
konsulate, skaitlių parduotų bi- 
’etu iki sekančiam kelvirtuidle
nini. Pinigai bus priduoti iž
dininkui, P. Bradcbuliui, ne vė
liai kaip sekantį šeštadieni.

__ J. J. Hertmanavičius,
K<>m i tet< > pi rm i n i n k as.

Poni Ona Briežienė
Dešimties metų Lietuvos 

priklausomybes sukaktuvių 
kilmėse, ketverge, vasario 16 d. 
Lietuvių Auditorijoj dainuos ši 
žymi musų dainininkė.

Iš Joniškiečių Klubo
Pirm keleto dienų, bt'vaik- 

ščiodamas Brighton parko, su
tikau vieną įžymų Joniškiečių 
klubo narį. Pasidalinome ke
letu žodžių, ir aš užklausiau 
jo:

Na. sakau, kaip su Joniš
kiečių klubo vakaru? (Mat, 
pereitame susirinkime buvo nu
tarta surengti šaunus vakaras). 

—Turiu jums pasakyti, kad 
mes, komisija, veikimo “maši
ną” jau paleidome darban — 
paaiškino man klubietis. — 
Svetainė, Lietuvių Auditorija, 
paimta. Muzikantus irgi turi- 
jne. Programo dalyviai dar ne 
visi užprašyti, kadangi yra ga
na daug laiko, nes bankietas 
įvyks balandžio 22 dieną.

Valgiams pagaminti manome 
gauti specialį vyrėją ir kepė
ją, t. y. p.e Braziui], kuris dir
ba kukoriu Svvifto administra
cijos trobesyje, 
ninkes taip 
patyrusias, 
niškietes.
“Naujienų“
betoj a su rejKirteriu 

;One<
. prisiminti Į prje progos turiu priminti, 
DaJjartinis jkad rengimo bankieto komisi- 

1“”- jos narė, p-lė Ančiutė, sekantį, 
t. y. kovo mėnesį eis operaci
jai; lieps tonsilius išpiauti. Bet 
ji sakosi, kad Joniškiečių va
karui busianti pilnai pasveiku
si ir galėsianti imti dalyvumą 
programo išpildyme. Aš nuo 
savęs linkiu p-lei Ančiutei lai- 
tningai išsprukti iš chirurgo 
rankų ir likti sveikute, 
m u te.

Tai, kaip matote, pirmosios 
kregždės perlėkė, perskrido su 
linksmomis žiniomis. Lauksi
me daugiau. —Narys.

Marąuette Park
šeštadienio “Naujienose” bu- 

vo pranešta, kad piktadariai a- 
piplėšė p. Pavilonio krautuvę.

Westcrn Avė. kiek vėlesniu 
laiku visai mažas, policijos nie
kuomet nematyti, ir plėšikai iAi- 
tikrųjų gali čia darbuotis kaip 
jiems patinka.

Dar lietuviška partė
.John Maikos, 1725 \Vest 11

Lawndalr avė., areštuoti. .Juos

štangos pagalba saugiąją ši 
pą ga sol i no stotyje prie Cali 
fornia avenue ir Division st.

Suspoilino vestuves

Vasario 16 d. ir Lie
tuvos Demokratija

> ------- —
Neužilgo Chicagos lietuviai 

minės Lietuvos nepriklausomy
bės dešimties melų sukaktu
ves. Mes visi žinom, kad toji 
diena yra svarbi; svarbi ant 
tiek, kad užmiršus visus antra
eilius dalykus, tik ją pagerbtu-

lai visa reikėtų 
vasario 16 dieną, 
krizis Lietuvoje gali labai len
gvai nulemti musų nepriklau
somybę.

Apvaikščiokim šias sukaktu
ves kuopuikiausiai. Bet kad jos 
nebūtų veltui tiaromis, pareikš- 
kime sykiu, kad Lietuva suge
bės plėtotis ir stiprėti, tik sa
vo žmonių valdoma, o ne bile 
vieno, kas nakties laiku pasi
grobia į savo rankas ginklus.

—Jaunas Tautietis.

Edvvard Kostur, 29 metų 
lenkutis, sumanė vesti Eleną 
Lowan.ski. irgi 20 metų. Ka
dangi ir mergina nebuvo vestu
vėms priešinga, tai buvo sutar
ta apsivesti kaip praeitą šeš-

sidė.je Iludson moters kompa
nijai. pasiskolino automobili 
šliuban važiuoti. Kai kurie gi 
kompanijos perdėti n ia i pamisli- 
jo, kad automobili pavogė. Jie 

. Pastaroji 
sužiedoli- 

į šv. Trai- 
leidus imti 

nugabeno 
jaunąjį Košt urą šaltojon. Vėliau 
betgi paaiškėjo klaida, 
dien Kostur jau vedęs

davė žinoti policijai, 
sukruto ir pasivijo 
nius, kai tie atvvko

ir šian- 
vyras.

Gal pabrangins važia
vimą elevatoriais

v Chicago Kapid Transit kom
panija Įteikė Illinois valstijos

kad ši leistų imti brangiau iš 
publikos, važiuojančios eleva
toriais, negu iki šiol. Kaip žino
te, iki šiijl už 25 centus galima 
buvo gau|i tris biletus važiavi
mui. Jeigu pirklybos komisija 
išpildys Bapid Transit kompa
nijos prašymą, tai ateityje už 
važiavimų elevatorių reikės mo
kėti po 10 centu kiekviena * * »

m cm.
Tačiau vien abstraktiškas 

pagerbimas nei musų nei Lie
tuvos reikalams dideles naudos 
neatneš. Gražu yra prisiminti, 
atvaizduoti savo praeitį skais
čiomis spalvomis, bet musų 
kraštas, musų nepriklausomybė 
vien ant to neišsilaikys. Poezi
jos sritis yra siaura, o gyveni
mo reikalai laižai platus.

Daug geriau daro tie, kurie 
i valstybę žiuri paprastomis, 
kasdieninėmis akimis. Jie gal 
neparodo tiek jausmo, užsidegi
mo, bet už tat imdami dalykus 
"imtai, jie nustato kraštui svei
ką liniją.

Norėdami pagelhėjti Lietuvai, 
mes turime stiprinti pamatus 
int kurių stovi jos nepriklau

somybė. Yra jau surasta ir iš
bandyta, kad toji šalis, kuri pi
liečiams suteikia daugiau lais
vės, pasiekia kur kas aukštes
nio laipsnio, negu despotiškai 
valdoma. Piliečių spaudimas ne 
tik trukdo jų kulturini bren
dimą, bet veda dažnai prie

“TUŠČIŲ PASTANGŲ” REPE
TICIJOS 

įvyks trečiadieny, 
Lietuvių
apatinėje svetainėje 
kam 7 vai. vakare 
veiksmo

v it sari o 
Auditorijos mažojoje 

Susiren- 
(baliaus

dalyviai 8 vai. v.).
— Reporteris.

OLD COLD
JUOKAI

Jis pažįsta savo tėvą
Motina ir sūnūs palydėjo tėvą j 

geležinkelio stotį. Kaip tėvas įsė
do j traukinį, sūnūs mosikavo ’ 
nuku ir vis dar vijosi paskui 
kin}. Tik žiuri kitas toks pat 
kinis ateina. Sūnūs įbėgęs j 
garsiai pradėjo Šaukti motinai: 
ma, mama štai vėl traukinys su
grįžo. Tėvas ką nors užmiršo.”

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 VVM. PAUKŠTYS 

Savininkai.

nosi- 
trau- 
trau- 
stotj 
“Ma-

“Ar užteks dolerio už tą vištą 
kurią aš dabar pervažiavau?”

“Geriau tamsta užmokėk du: aš 
turiu gaidį kuris tą vištą labai my
lėjo, iš gailesčio ir jis gali mirti.”

...Bet — nikykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. Šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi?’

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

Jam pagal bi
jau manome gauti 
linksmo budo jo- 
čra nutarta ir iš 
štabo kviesti kal

nu rnber

Roseland
Aušros Knygyną palaikančių 

draugijų delegatų susirinkimas 
įvyks antradienio vakare, va
sario 14 d., Aušros kambariuo
se.

Visų draugijų 
valote dalyvauti 
nes bus duodami 
Knygyno stovį,
apkalbėti tolimesnis Knygyno 
palaikymas, nes pinigiškai Auš
ros Knygynas stovi ne geriau
sia. —Delegatas.

delegatai pri
suki rinkime, 

raportai apie 
Keikės, be to,

Nereikia Daugiau 
Bijoti Slogų!

jus jaučiatės, kad slogos nori 
užviešpatatauti, atmuškite ši-

Jei 
jumis 
tą ataką su Trinerio Karčiuoju Vy
nu! Daugelis žmonių nesupranta, 
kad tokiuose atsitikimuose regulia
ria vidurių veikimas yra labai svar
bus. Kaip tik tokiuose atsitikimuo
se Trinerio Kartusis Vynas su savo 
tonic ir laxative efektu yra labai 
naudingas. Jos išvalo žarnas labai 
gerai ir sustiprina visą sistemą. Pas 
visus vaistininkus. Rašykit pas Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, III. Del DYKAI SAMPE- 
L1O įdėkit 10c. persiuntimo lėšoms.
DYKAI SAMPEL1NIS KUPONAS

Vardas .................................... ............
Gatvė ..................................................
Miestas ....................................... A-l

Daugelis

Padėka

ba nesuspėjo. P-nios 
nienės riksmas išvijo 
krautuvės, pirm negu 
jo padaryti daugiau 
Tai atsitiko apie 8 vai. vakare 
pereitą ketvirtadienį.

Tą patį vakarą piktadariai 
apiplėšė dar dvi A. and P. 
krautuves
Avė. prie 66-tos gatvės, o ki
tą — Western Avė. prie 72-ros 
gatvės; vieną apie 10 vai. va
kare, o kitą

Reikia pasakyti, kad musų 
apielinkės biznieriai nesijaučia 
smagiai. ši apielinkė yra re
zidencijų apielinkė. Judėjimas

Pavilo- 
juos iš 
jie spė- 
blėdies. į

vieną Western

Nuo nemalonu- 
. mų ir Skausmų 
\ PŪSLĖS 

Nusiminimo 
11 ir bereikalingo 

šlapinimos 
■I vartoki t 
IĮ SANTAI. MIDY 
y Parduodamos 
’ Visose 

Vaistynėse 
I .... - '

Ten ir iš LIETUVOS
per Bremenu 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais Mos linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios kiesos kamba

riai, tiktai staterooms

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

apie 11 v. v.

Komai 
Į minutę lengviau 
Štai kaip greitai I)r. Sdioll'io Zino-pa<1s 
baigia Kornų skausmą—pasaulin greiči
ausias, saugiausias, tikriausias būdas. Jie 
priežastį prašalina—spaudimu ir autuvo 
trynima—tai vienatinis būdas būti laisvas 
nuo kornų. Nepakenkia opiausiai odai. 
Zino pads ploni, sauganti, gydanti. Visose 
aptiekose, autuvo ir (lept, krautuvėse— 
35c dėžė.

DlScholfs 
hino-paas

Uždėkite vieną—ikauimo nėr!

NEBŪK 
VERGU

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus 
PERKAME IR PARDUODAME 

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

170 BKOAI>WAY NEW YORK
Firma įsteigta 55 metai

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd. ■ 
arti St. Iziuis Avė.

CHICAGO. ILL.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

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

namus, į d ėda m porčius, statom nutrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION CO.
3233 Eastwood Phone Irving 5475

AR NORI LAIMĖTI DOVANAS?
Auksine proga lietuviams vyrams ir moterims 

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

Šiame “Naujienų” konteste yra proga laimėti 
dovaną kiekvienam kontestantui sulig savo įdėto 
darbo sėkmingumo, pertat mes ir kviečiam darbš
čius vyrus ir moteris, “Naujienų” rėmėjus regist- ’ 
ruotis tuoj, idant anksčiau pradėję galėtumėt tiks
liau savo darbą kaipo “Naujienų” kontestantai iš
plėtoti, kad laike kontesto, kuris tęsis tris mėne
sius ir pusę, galėtumėt kaipo kontestantai pasiekti 
aukščiausius laipsnius laimėjimui stambiausių do
vanų.

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

Nuolatos jautimo nuvarguaiu. 
Kaip ir daugeliu kitų jųa , gal 
auraaite. kad Sevcra’a Eaorka 
gali pagelli6ti prašalinti tų pa
jautimų iiuvarguaių. ir bejė- 
Kumų.

Sevcra’a Eaorka yra naudin- 
gos virAkinimo ir laxative t<»- 
nikHH. Mik. Francis 'Comahu. 
allcy. VVuHh.. rašo: ’ Am
radau, kad Severą h Eaorka S’i 
puikua touikaa dėl žmonių k 
rie yra nuailpę arba kų 
ih po ligoH." Tukatanėiui 
tyro. kati jo* paKclbMti 
mivKoti. Kerimi valgyti 
ati. Sprukite patya. 
laukit nuo ai 
butelio aiandie.

W. F. SEVKHA CO.
Cethir Rnphla, Iowh

MU- 
ni 
II- 

tik 
pa- 

flrerai 
r Jau- 
Reikti- 

vaiHtininkdDr-stes Palaimintos Lie- 
narys, Petras Stankus, 

už suteiki- 
sergančiam. 
$70, už ku- 
velijų Drau-

Petras 
nuoširdžiai dėkoju 
mą pašalpos man 
Aš gavau pinigus, 
riuos tariu ačiū ir 
gystei šimtą naujų narių gauti 
ir gyvuoti šimtą metų.
....Petras Stankus, 324 — 22 
Avė., Belhvood, 111.

tu vos

SEVERAS 
iESORKa

• f ' h • f ■ T .

ČIAUDULIS
prašosi HILL’S

čiaudSjimas paprastai reiškia šaltį. O 
šaltis gali baigtis rimtai. Imkite HILL’S 
Cascara-Bromide-Quinine kaip greitai gau 
nate. Pribaigia šaltį į vieną dieną, nes 
padaro keturius darbus sykiu — sustab
do šaltį, sulaiko karštį, paliuosuoja vi
durius, suvikrina sistemą. Tai milionų pa 
žįstama apsauga.

Raudona Deze 30c. Visur

L0W RENT
■f / (7j| Musų
B k H ?ios
■ ii 'Hm i L1 ~ Hpos 

iMUTifl”____^Ml ve,'k'l k <>
pelno jums 

į y . pasi daro

0 i § musų JT. . dirbtuv e s, 
& nai

mus už dirbtuves kainas (factory 
price).

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

Ant namų setų mes priimam ir 
senus, 
paisant 
te, be

pi
re n- 
be-

BLANKA

Atvežam ir išsivežam, ne
kokioje dalyje miesto esa- 

atlyginimo. Savininkas
D. KISSEL

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING

SHOP
Parlor sets made to order

3327 Archer Avė.
Show Room 8306 Archer Avė. 

Phone Lafayette 8936

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP„
1739 So.’ Halsted St.,
Chicago, 111.
GERB. KONTESTO VEDĖJAS:

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

Mano Vardas, Pavardė

Gatvė

Miestas Valstija

Smack This on Your Snow-shoveLFHEM DAYS ARE GONE FOREVER

YOUl, 1 PAV A REA-L 600t> 
-r^-< ' . PtStCE ! v-____

AJO0 dUST YOU TA.K.G TklS 5Ą0VEC 
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Antradienis, vas. 14, 1928 NAUJIENOS, Chicago, H'

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SLA. 36 kp. V. Dailės 
Choro vakaras

Puikus koncertas ir 10 metu 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvės
So. Euglętviodo lietuviai tu

rėjo šaunių iškilmę pereitam 
sekmadienyje, p. Petroko svet. 
Tai buvo jaunuomenės vakaras 
ir sykiu Lietuvos nepriklauso
mybės apvaikščiojima s. Progra
mą išpildė SLA. 36 kuopos V. 
Dailės choras, |x> vadovyste p. 
K. Gaubio. Publika gi vos tilpo 
svetainėje.

Reikia pasakyti, jog šis vaka
ras ilgai pasiliks kiekvieno dav 
lyvavusio atminty. Gražios dai
nos ir deklamacijos buvo dau
geliui musų naujovybė, ypatin
gai, kuomet jas išpildė patsai 
jaunimas.

Trumpą prakalbą apie Lietu
vą pasakė p. S. Rodis, Vilniaus 
Vadavimo Komiteto pirminin
kai, o vakarą vedė p. Gaubia, 
kurs pasekmingai lavina ir šį 
skaitlingą chorą.

Vakaro pasisekimas daug pri
klausė nuo tėvų komiteto, ku. 
rj sudarė poni Drasutienė, p. ’ 
Barzda, p. Cinikas ir p. žižiu-! 
nas.

Dabar lauksime kilo tokio' 
koncerto ’ — Kep.

Ketverge — Nepri
klausomybės Šventė

Dešimties metu Lietuvos ne-
I *■

priklausomybės sukaktuvės yra 
svarbios kiekvienam lietuviui, 
nes jos primena musų krašto 
pasiliuosavimą iš svetimo jun
go.

Taigi vasario 16 dieną Lietu
vių Auditorijoj, Bridgeporte ir 
kitose kolonijose rengiamas’ 
bendras apvaikščiojimas, ku
riame dalyvaus žymus daininin
kai, muzikai ir kalbėtojai, ku-' 
rie paaiškins ir nupieš visos is
torinės šventės reikšmę.

Musų pareiga yra kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti ir tuomi 
parodyti savo atjautimą kovoto
jams už nepriklausomybę ir I 
Vilniaus krašto lietuviams.

—M. K. šilas.

A +• A
ONA JOZAPA1TIENK, 

STRYGIENĖ 
(po tėvais Matuliunaitė)

Persiskyrė su Šiuo pasauliu, 
vasario 12 dieną, 6 valandą va
kare, 1928 m., sulaukus 42 m. 
amžiaus, gimus Marijompolės 
apskr., Keturvalakių parapijoj, 
Balčupių kaime, Amerikoj iš
gyveno 26 metus. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Walter, 
dukterį Josephine, sūnų Algir
dą, 11 m., seserį Marijoną Ol
šauskienę, o Lietuvoj seserį 
dievą Brožienę ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 3234 
W. 64th Si.

Laidotuvės įvyks seredoj, va
sario 15 dieną, 2 vai. po pietų 
iš namų j Tautiškas kapines.

Pranešimas
Komedijai “Tuščios pastangos” 

art. Pilkos vaidinimui

tikietus iš anksto galima gau
ti:

1) Vniversal State Banke,
2) Bielskio ir Bakščio aptie-

koj (corn. Artesian Avė and 
Marųuette Road), ’ <_

3) “Aušros” knygyne Brid
geporte,

1) “Draugo” administracijoj, 
ir 5) “Naujienų” administra

cijoj.
Bus vaidinama pirmu syk A- 

merikoj pragarsėjusi P. Vačiu- 
no komedija “Tuščios pastan
gos”, sekmadieny, 26 d. vasa
rio, Goodman teatre.

Visos vietos rezervuotos.
—R.

A f A
IGNACAS VAINEIKIS

PRANEŠIMAI
Leb. G. D. L. K. Vytauto ant Bei il

ge porto įvyks mėnesinis susirinki
mas, vasario 15 d., 1928 m., 7:30 
vakare,’ Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Visi na
riai teikitės būtinai laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių dalykų ap
tarti. llašt. V. Kacevicia.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, vasario 14 d., Maso- 
nic Temple svetainėj, 1547 N. Lea- 
vitt St. ir North Avė., 7:30 vai. vak. 
Draugai malonėkite susirinkti laiku.

X. šaikus raštin.

Roseland. Vasario 14, d. 8 vai. 
vakare “Aušros” knygyne kamba
rius 10900 S. Michigan Avė. įvyks 
Draugijų Sąryšio delegatų mėnesinis 
susirinkimas. šiame susirinkime

ANTANAS DIVENAS

bus įvairių raportų ir pranešimų. 
Taipgi bus svarstoma nauji reikalai. 
Visi delegatai ir delegatės atsilanky
kite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, seki*.

Indiana llarlnir, Ind. — S.L.A. 343 
kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradienio vakare, vasario 14 d., 
lygiai 7 v. v., Yvanono svet., 2101 
Broadvvay.

Visi nariai-ės yra kviečiami atsi
lankyti į susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstyti. Taipgi 
prašom nepamiršt! kurie esate pa
ėmę tikietus dei Bunco Party su
grąžinti pinigus. Valdyba.

Lietuvės Akušerės

A< VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydyto jai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S'o. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

Nedalyvavau
“Naujienose” vasario 11, pus

lapyje 5-me, Chicagos žiniose, 
straipsnyje “Leukų-IJetuvių 
ginčai Chicagoje,” vienoj vie
toj sakoma:

“Lietuvių delegacijai vado
vavo p. Herlmanavičius.”

Visi A. A. Onos StrygienCs 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavinyi ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
• Vyras, Vaikai, Sesuo 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tek Yards

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 13 dieną, 12 valandą 
dieną, 1928 m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Šiaulių apskr., Joniškis vals
čiaus, Pašiupių kaimo, paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Agotą po tėvais Janušauskaitę, 
2 pusbrolius Edvardą Mišių ir 
Martiną Razevičią ir 2 augiu-* 
tinius Feliksą ir Kazimierą Mi- 
sius Amerikoje, IJeluvoje pali
ko 3 seseris Valeriją, Oną ir 
Viktoriją. Kūnas pašarvotas, 
randasi Masalskio naujoje ko
plyčioje, 3307 Auburn Avė.

laidotuvės įvyks pėtnyČioj, 
vasario 17 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignaco Vaineikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse iv suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris ir Visi Giminės.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 12 dieną, 10:30 valan
dą ryto, 1928 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr. Sidabravo* parapi
jos, Amerikoj išgyveno 15 me
tų. Paliko dideliame nuliudi
me moterį Marijoną po tėvais 
Pudžiuvaitė, sūnų Petrą ir gi
mines, o Lietuvoj motinėlę ir 
3 seseris. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4015 S. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, va
sario 15 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo 
P. š. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazųniero 
kapines.

Visi A. A. Antano Diveno gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Simus ir 
Giminūs.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.
■8—I e'l

Graboriai

Kampas 31-mos gatves 
Phone Victory 1115 

Baigusi akuie- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro, III

Phone Bonlevard 4139
A. MASALSKIS

ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site psgelbą. 
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6
9 vai. vakare.

Telcphone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St.

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

Telcphone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedėlioms nuo 11 iki 1 po pietų

Tas neatatinka tikrenybei, 
nes aš ne tiks nedalyvavau ko-. 
mitete, kuris ėjo pas mayorą J 
Thompsoną, bet nė nežinojau, I 
kad toks komitetas yra. į “Tri
būne” patekau prijuiolamai, ■ 
Mat, “Tribūne” redakcija krei- i 
peši į p. J. J. Elias delei platės-J 
nių informacijų apie Tadą Ros-' 
ciuško. P-nas Elias perdavė
man telefoną ir aš suteikiau 
reikalaujamų informacijų. O 
jeigu norėtų daugiau, negu per 
telefoną galima suteikti, tai pa
žadėjau pasiųsti redakcijai ke
letą raštų ir testamentą Kos
ciuškos. Porsiųsdamas tuos
raštus parašiau laišką, kuria-j 
me padariau keletą pastabų tu-1 
las, kurių “Tribūne” pakarto- 
jo. Tai viskas.

Kadangi užtylėjinias galėtų
būti paskaitytas noru iš mano; 
pusės pasisavinti svetimą nuo
pelną, meldžiu “Naujienas” ši
tą atitaisymą klaidos paskelb
ti. Su gilia pagarba,

—J. J. Hertmanavičius.

BRONISLOVAS 
MATUZEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
nedėlioj, vasario 12 dieną, 3:30 
valandą po piet, 1928 m., sulau
kęs 42 m. amžiaus, gi m ęa Pa
nevėžio miestą, Amerikoj išgy
veno 22 metus. Paliko didelia
me nuliudime moterį Oną, po
sūnį Pijušą, brolius Joną ir 
Vladislovą, o Lietuvoj motiną 
Teklę ir 2 brolius Antaną ir 
Petrą. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 2057 W. 22nd Pi.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 16 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų j Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Bronislovo Matu
sevičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Posūnis, Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius A. Masalskis.

LILIJA BAGDONAITĖ
ersiskyre su šiuo pasauliu 

vasario 13 dieną, 4:00 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukus 
714 metų amžiaus, gimus A. 
A. Lilija rugpiučio 15, 1920,
Chicago, III. Paliko dideliame 
nuliudime motiną Kotryną, po 
tėvais Bernotaitę, tėvą Povilą, 
sesrį Pauliną, 10 metų, 2 dė
des: Jurgį Bagdoną ir .Praną 
Žeką, ciocę Agotą ir Joną 
Adomaičius ir bobutę Eleonorą 
Žekienę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 2345 W. 22 PI.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 16 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į Aušros Vartų pa ra
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
ta į ‘Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Lili jos Bagdonai
tės gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

A a! a A

JOKŪBAS ZENEVKH
l’ersiskyrč su šiuo pasauliu 

vasario 11 dienų, 8:30 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 43 
m. amžiaus, gimęs Zadeikiškių 
kaime, Žiežmarių parapijoj, 
Vilniaus rėti., Amerikoj išgyve
no 25 metus. Paliko dideliame 
nuliudime 2 brolius Simoną ir 
Juozapą, o Lietuvoj brolį Ig
nacą ir seserį Marijoną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 6955 So. Kockwell St.

Laidotuvės įvyks seredoj, va
sario 15 dieną, 12 vai. dieną iš 
namų jTautiškas kapines.

Visi A. A. Jokūbo Zenevich 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Rudžius, Tel. Canal 6174

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 12 d., 1 vai. ryto, 
1928 m., sulaukęs 45 metų amžiaus. Gimęs Raseinių apskr., 
Gamės parapijos ir miestelio. Amerikoj išgyveno 20 metų. 
Paliko dideliame nuliudime du broliu: Juozapų ir Kazi
mierą, seserį Petronėlę, pusbrolių ir pusseserių. Lietuvoj 
brolį Vincentą ir seserį Marijoną. Kulias pašarvotas ran
dasi 2423 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks seredoj, vasario 15 d., 8:30 vai. ry
to iš namų į Nekalto Prasidėjimo P. Š. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Spudvilo giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Broliai, Broliene ir Sesuo.
Laidotuvėse patarnauja grabelius Kadžius. Tel. Canal 6174

Musų patar n a v i, m a v, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eit) 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVIGZ
Lietuvis Graborius " 

Balzamuotoj as
2314 W 23rd Pi. 

Chilago. Ui.
Patarnauja laidotuvfr 
so kuopigiausiai. Rei 
kale meldžiu atsišau 
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Rooseveii 2515 - 251b

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
CRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Tel. Roostvelt 7532

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

balsam uotojas

Nuliudime valandoje I 
suteikiam goriausi pa
tarnavimą. Palaidoj’*- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport
Avė., Chicago.

(Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 

F Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. BĮ v d. 
Tel. Boulcvurd 0313

3201

Viršui Unlversal
State Bank ....

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
-eikalais nuo 12 iki 

■< vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartj.

Akių Gydytojai

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
1712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. rJbLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

————— - ------------------- į--------------------------------------------------------- ‘

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekei 
CHICAGO, ILL.

I_- ■ - X— f ■" — I— ■ ■•■•H"  ” ”

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res* 6641 South Albany Avenue 
TcL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: t 
1025 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGERIS
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:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedūlioj pagal sutartį

Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 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 po piet. ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residcnce Tel. Fairfux 6353

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyriį ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:89 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Nedėk nuo 10 iki 12 dieną 

Ites. Telephoue Plazu 3200

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Nc- 
reik nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėki:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mgn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
S!0 — 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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .... _

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

___ . Advokatai______  
~JOŠEPH J. GRISH

(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS

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

Nainy Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West IVashington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. .Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 131U

Vai.; Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BOHDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Pranešimas
Lietuvos konsulatas turi gar

bės pranešti ir prašyli Įdėth 
laikraštin, kad —

1) 16 d. vasario, 10 meti, 
Lietuvos Nepriklausomybės su- 
kąktuvių dienoje, L. R. Konsu
lato raštinė Čikagoje bus užda
ryta.

2) 16 d. vasario. lygiai 5 
vai. vakare, konsulas, P. Žadei- 
kis, kalbės per radio iš “Tribū
ne” stoties “\V G N.” apie Lie
tuvos ekonominį ir kultūrinį 
vystymąsi.

Bus ir muzikalis programas, 
kurio išpildyme sutiko daly
vauti p-nia Ona Pocienė, buvu
si Lietuvos Operos solistė, ir 
|K>nas Povilas Stogis, visiems 
žinomas basas.

Tą patį vakarą 8 vai. p. kon
sulas turės prakalbą Racine, 
\Visconsine.

3) 19 d. vasario, 6 vai. vaka
re. Stcvens Hotely Čikagoje, 
įvyks Lietuvos Nepriklausomy- 
bės Sukaktuvių viešas apvaikš- 
ciojimas, dalyvaujant p. konsu- 
Idi ir Čikagos miesto atstovams

—L. Gaiž.aitė,
Konsulato Sekretorius.

Į CLASSIFIED APS.
Gducational

Mokyklos

i

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant nauji 
tenor banio, kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio walnut 
medžio. įskaitoma skrynutė, šis spe
cialia pasiūlymas tiktai trumpam lai 
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music
Studios,

Ine.,
13 So. Kedzie Avė.
Phone Kedzie 6810

Miscellaneous 
{▼airųs

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

Boulevard 1036

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

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5% 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE 
KO JMOKSTI. Jvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGIIT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—87M

Chicago

SOL ELLIS & SONS
Plumbingas, 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. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

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

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

EKSPERTAI taisymo plumbingo 
arba steam fitingų. Labai pigi kai
na, šaukit, Gilchrist Diversey 0137 
arba Hemlock 2937.

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

Hemlock 7817.

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—-Malė

Darbininkių Reikia
Radio

50% PIGIAU už sausį ir vasarj. 
’leitseriavimas, popieravimas, cal- 
im, malevojimas. Matyk mus šian-

Brunswick 6023.

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Vfalevojam ir popieruojam. Užlai- 
com malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS. Sav.
MALEVOJ IMAS, poperiavimas, 

angų užlaidos, calc.—geras darbas, 
>igi kaina, greitas dailus darbas, 
greitas apskaitliavimas. Mr. Foster. 
luniper 0717.

PIRMOS klesos karpenterystes 
larbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam Co. 855 W. 
»4th St. Boulevard 0536.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
?alcim. ekspertas, medžio greinavi- 
-nas specialėmis žiemos kainomis, 10 
netų patyrimas. Apskaitliavimas 
veltui. Tel. Irving 1498.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

'aisymą namo? Jei taip, tai susiži-' 
iokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
ringą ir apšildymą. Tiktai biskj1 
mokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

MALEVOJU, dekoruoju — darbas 
pirmos rūšies ir garantuotas. Malc- 
/ojimas ir calcimining, labai geras 
larbas. Tel. Lincoln 0474.

PLUM BERIS — 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 A CO.
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

J. W. Beaver & Co.,
BUDAVOTOJAI

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

Phone Independence 0878

Financial
Finansai-Paskoloa

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į 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 kas 

vakaras

F»RRKAMR

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

Ar jums reikia pinigų 
Šventėms

KUOMET JUMS REIKIA PINIGŲ 
Atsišaukit pas:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St 
L F. DANKOVVSKL Prez.

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

Tel CanaI 1875-' 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ
Užmokėti
Užmokėti
Užmokėti
Užmokėti
Užmokėti
Užmokėti
Padaryti pataisymus 
Sumažinti išmokėjimus 
Sumažinti morgičius 
Pataisyti garažą 
įvesti namų apšildymą 
Perfinansuoti
Nusipirkti kitą namą.

Jei taip, tai atsišauk ir pasimatyk 
su manim. Atsįneškit deea ir savo 
taksų kvitą. Pigios kainos, greitas 
patarnavimas. C. M. WEEKS, 127 N. 
Dearborn St.

nuošimčius 
taksus 
asesmentus 
skolas 
notas 
liens

DABAR LAIKAS ĮSTOT 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ
20 serija prasideda nuo 

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

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St.j Chicago.

25 VYRŲ REIKIA TUOJAU, 
DEL IŠSIMOKINIMO WELD- 
1NO AMATO. MES IŠMOKIN
SIME JUS 810 QERAI APMO
KAMO AMATO. GERA MOKE
STIS TINKANTIEMS VY
RAMS. UNIJOS INSTRUKTO- 
KIAI. UNIJOS KOBTOS VY
RAMS KURIE IŠMOKS ČIA 

1 AMATĄ. OFISAS ATDARAS 
NUO 9 RYTO IKI 8 VAKARO. 

| ILLINOIS WELDING WORKSBe Komiso ir Išlaidų
Mts Pa/okA0A,ina.mo Jum;’ V*00’ 512 N. LA SALE ST. CHICAGOarba $300, imame legali nuošim
tį. Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

REIKIA vyrų dėl išsimokinimo 
automobilių plovimo, tepimo, “simo- 
nizing” ir viso praktiško garažo dar
bo. Didelis rėikalavimas vyrų į ga
ražus. Nuolat darbas per metus. Po 
3 savaičių pasimokinimo galit už
dirbti gerą algą. Klesos dienomis ir 
vakarais, ofisas atdaras vakarais. 
Chicago Auto Service Bureau, 309 S. 
La Šalie St. Room 101.

REIKALINGAS barbens, darbas 
ant visados. 3314 S. Halsted St.

i $50 j savaitę ekstra pa-
LABAI ŽEMA KAINA: gal šj lengvą planą
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa
tarnavimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond &

Mtge. Co.
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

Jei reikalingi pinigai
Mes patupinam linus ir 2trus Mor- 

giČius ant Naujų ir Senų namų, ant 
lengvų išmokėjimų.

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

Tel. Victory 6122

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2‘a nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

vai.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gerą progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va- 

I dovaujunčius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie- 

i čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir fij skelbimu. Fap-et Buick Co., Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St., Cicero, 111.

turi

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

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

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

PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pasekmių — nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bile kur. MacCavley, 
Edgevvater 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 automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

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

4-0-6-7-8 tūbų radio setai pardavi
mui, garantuoti, liparduodame, kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 8852

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naujų radio nuo atsa

kančio radio pardavinėtojo, jus rasi
te dauff setų pasirinkimui, visi ga
rantuoti, taipgi ekspertai radio tai
sytojai.

G. & W. Radio Co.
6200 So. Halsted St. , Normai 1464

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

VALGOMO kambario setas, $5, ga- 
siniai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak- 
siai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui 
stalai, $2, virtuviij stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utarninke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schwartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

PARDAVIMUI bizniavas namas su 
bizniu ar be biznio, labai puikioj 
vietoj. Nąujas mūrinis namas, 
26x60. kampinis, gatvės grįstos, gal- 
vekuiis iA fronto, viršui 6 kamba
riai gyvenimui ir vasarinis purčius, 
namas medžiais apaugęs. Dabarti
nis biznis dry goods, bet namas pa
rankus dėl vsiokio biznio. žemės 

j yra šalę tiek pat dėl antro namo j r 
Į dar ant to paties loto yra 6 kamba
rių bungalow su visais įrengimais.
Parduosiu labai pigiai. Priežastis
pardavimo — liga.

G. J. BALL
2225 — 52 St., Kenosha, Wis.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalovv arba 2 

ar 3 flatų namą į farmą, lotą, bizni 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 
0909.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PROGA, kurie norite geros far- 
inos ir pigiai pirkti arba turite ką 
nors ant išmainymo, kreipkitės 
tuojau pas A. Grigas, 3114 South 
Halsted st. Tel. Vict. 4898.

Sewing Machine
SiuvarnoaĮ . Magmos

SINGER “dropheads”, elektrinės, I 
portable^ $22.50 ir daugiau, iš 400 

Dirbkite tiktai vakarais ir nedė- pasirinkimas. Paterson Bros., 1952 
Jums nereikia Irving Park-blvd.liomis musų darbą.

apleisti jūsų dabartinio 
ir džiaugkflės 
ĮPLAUKOMIS. : 
rodyti, kaip tai galima atlikti.
jus galite kalbėti lietuviškai ir

j kį angliškai jus galite uždirbti 
mumis. Pasimatykit su manim 
meniškai arba rašykite.

Mr. Bircher

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimai

Turiu šešis namus. Didžiau- 
sis .$150,000, mažiausia $8,000, 

įnoriu mainyti ant fanuos. At- 
; sišaukile

J. Walichka
2517 W. Marųuette Road 

Tel. Republic 3769
užsiėmimo 

DVIGUBOMIS 
Daleiskite jums pa- 

Jei 
bis- 
pas 
as-

Room 2101
310 So. Michigan Avė.

REIKALINGAS žmogus išnešioji
mui “Naujienų” Roselande ir Kens- 
ingtone — gerai apsimokąs darbas. 
Reikalinga piniginė kaucija “Naujie
noms”. Kreipkitės: “Naujienos’’, 
1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
-Darbininkių Reikia

NEPAPRASTA PROGA UŽSIDIRB
TI EXTRA PINIGŲ

Reikia kelių rimtų vyrų ir mote
tų už pardavinėtojus ar agentus. 
Dirbti galima vakarais, nepametant 
savo nuolatinio darbo, arba ir visą 
laiką. Kiekviena^ gali lengvai už
dirbti $15 į dieną, jei dirbs su atsi
dėjimu. Propozicija yra nauja, už
tikrinta, nepaprastai pelninga žmo
nėms. Tai nėra pardavinėjimas 
real estate ar bonų. Vienas iš par
davinėtojų kurs parodys didesnį ga
bumą bus paskirtas vyriausiu agen
tu. Ateikite vakarais nuo 6 iki 7 
vai. pas

ADV. K. JURGELIONĮ
3335 So. Halsted St.

For Rent
RENDAI kambarys merginoms 

arba vaikinams. Su ar be valgio 
3327 So. VVallace St., 2 lubos.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Bubnai. Banjos, 
Smuikos 

25c. į savaitę
Organizojame naują instrumentų 

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

Mumford Music
Studios, 

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

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 j 
mėnesĮ. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

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

Radio
Sutaupykit Pinigų

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

PRADfiKIT NAUJUS METUS 
Su nauju Radio. ’ Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums doleri už 
dolerį ir pinigų verto už viską ką 
tik pirkaite. Mos nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
iums 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 1

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamą mašiną. Turime pilną pasirin
kimą Singer siuvamų mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 4251 Cottage Grove Avė.

SIUVAMOS mašinos, visokių išdir- 
bysčių, consoles, dropheads, $9, elekt
rines, portable, $22.50 ir daugiau, iš
mokėjimais. Patterson Bros. 1952 
Irving Purk Blvd.

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

Automobiles
LIETUVIŲ ATYDAI

Vasario mėnesio išvalymas, 
garantuotų vartotų karų, turi būti 
Išparduoti už cash — $150 iki $300. 
Jus sutaupysit veikit greit.

Montro.se Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

100

PARDAVIMUI arba mainymui, 
brangios išdirbystės automobilius, ant 
biznio, loto ar namo. Klausk Domi

$500 JMOKĖTI — $50 
1 MĖNESĮ

Nupirksite gražų, naują 5 kam
barių mūrinį bungalow, bloko nuo 
83 St. karų linijos, modemiškas, ar- 
žuolo trimus, lietaus lašų vanos, 12 
colių sienos, lotas 33x125.

Pirkit šj greit.
Hemlock 6315

M r. Reimer.

PARBAVIMUI 4 apt., namas, 
$18,000, 17 kambarių, 4 vanos. 2 ka
rų mūrinis garažas, garu šildomas, 
įplaukų $3200, galima padvigubinti, 
prie 46 St., J blokas iki ežero, 
$4000 cash. Savininkas Kenvvood 
8558.

FORECLOSURE, 2 flatų, 5-5 mo
derniškas, naujas, 4622 S. Boman 
Avė. Bargenas, išmokėjimais.

Room 1608,
77 W. Washington St. 

Phone State 6688.

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

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.

GERAS INVESTMENTAS 
Pardavimui naujas mūrinis namas 

til arti Halsted ir 7Hth, parduosiu 
arba mainysiu bilo | k;> kaipo dali 
kėlimo. VVALTER J. PAUL. flOOl 
W<!8tcrn A ve., Tel. Republic 4170.

O fla- 
p i g i ai, 
inmo- 
South

PUIKUS naujas 6 kam. bungalovv 
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.

FLATINIS namas North Sidėje, 
už $5000 nupirksite, gerai pastatytas J 
3 apt. 5-6-6 kamb. ugnavietės, lietaus •

2 lotas 35x1 5 KAMBARIŲ namas, netoli 73
J transpoitacija, lengvais iš-, jr Oafciey Avė., kaina $4700. Sa- 

mokejnnais. lel. Ravensvvood <256., vįnįnkag Mr. S. Beske, 7210 South 
--------------------------------------  — ■ ciaremont Avė., Tel. Republic 9234.

4 Pagyvenimų 
Už $9,500 

MŪRINIS namas ant bizniavos 
gatvės, arti prie Halsted St., su ga- j

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

nik B, 806-8 W. 31 St. Phone Victory i Į;ažu ‘ yL‘ls parduotas su $1500 įmo-
1696. «1 liknKiiiv rendomis išino-

STEARNS KNIOHTS, 7 pimžimų mulan, 
H cilmderių, batonu tujerai. geriausiame me- 
ehanlAlcame stovyje, $775 — $100 įmokėti. 
7020 South Halsted St.

kčjimu, o'likusius rendomis išmo- 
kėsit.

6959 So. Halsted St.

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

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

M & K Motor Sales
Vertė $9,500, 

Už $8,200
NAUJAS bungalosv, geroj vietoj

4700 BELDEN AV. Pardavimui 8 
flatų. Viskas išrenduota, turi būt par
duota. Kaina ir išmokėjimais teisin-NAUJAI Dungaiovv, gei”J vuiyj, ,

turi būt greitai parduotas arba iš- gi. Savininkas. Pensacola 8164.

Chicagos senahiRi ir atnakanėiaiiHi vartotų 
karų nardaviiiAtojui. 100 garantuotų vartotų 
karų, luinai iivngti, goranie inochaniškunir 
jtlovyje, karai narduodaini nuo $1HO iki 
$2000. Mes turime karų kuria tinka viso
kiems reikalams. Cash. ifimokfjimais, mai
nais.

0811-13 So. Halsted St.

mainytas ant dviejų ar 3 pagyve
nimų namo. Prieinainom išlygom.

6959 S. Halsted St.
BARGENAS ir lengvos išly

gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara- 

■ žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černč, cash biznis, gerai išdirbtas; 
įplaukų apie $300 savaitėj. 2100 W. 
Washburn Avė.

REIKALINGAS partneriH į Uučer- 
nę ir grosernę su $1,600. Vienam per- 
sunku. Turi būt nevedęs, patyrimo 
nereikia, šaukit Pullman 4228. 10839 
S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, 6 metai ant vietos, labai geras 
bargenas, priežastis nesutikimas 
partnerių, 10742 Michigan Avė. 
Phone Pullman 6762.

NAMO ĮSIGIJIMAS PELNAS 
Moderniški, nešantį pelną namai 

gali būti jūsų.
Pagal Bojęs planą investoriai gili 

gauti visą gyvenimą įplaukas kaipo 
namų savininkai. Principas Bojęs 
plano yra senas kaip kalnai, bet jų 
pritaikymas yra pasaulyj didžiausios 
industrijos — namų savininkų. Net 
už $100 jus tapsite dalis savininko 
vienu iš musų naujų projektų. Mes 
maloniai suteiksime jums pilnas in
formacijas be jokios jums atsakomy-

Naujienos, 
1739 So. Halsted St. 

Box 1026. 
Chicago, Iii.

bės.

— E^TRA —
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 

krautuvė. Mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus arba namo, arba priimsiu 
partnerį. Priežastį patirsyt ant 
vietos.

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St.
Box 263

PARDAVIMUI saliunas, senai iš
dirbtas biznis. Turiu greitai parduo
ti, nes turiu 3 biznius ir negaliu ap
eiti. Barai ir rakandai parsiduoda 
su bizniu, pigiai, 2833 Ę 90 St. So. 
Chicago, III.

PARSIDUODA ar išsimaino grose- 
rukas, saldainių ir tabako krautuvė
lė. Randasi netoli “Car-bam”. 4 
kambariai pagyvenimui, parankus 
beizmantas. Už cash parduosiu labai 
pigiai. 2139 W. 24 St.

BIZNIAV1 IR REZIDENCIJŲ
LOTAI

NaraJa.KeH™?1 pfeto'nu“1“Ard™ Bungalow randasi Marquette 
pirmas blokas, kaina $950, cash Manor prie boulevarų ir gat- 
$350, kitus pagal sutartį. vakariu Parsiduo^ SI 500 ni-BIZN1AVAS lotas prie Ancher veKanų. r’arsiauos pi
Avė., transferiniame bloke, kaina giau negu verta. Del informa- 
$2TO0, cash $1250, kitus pagal cj.y kreipkit5s
aRezidencijų lotai, 50x245, randa-i 6-109 So. Kedzie Avenue

si Riverside, 1 blokas nuo upės ir' _______________
High School, 1 blokas nuo naujo,
iSoolojęinio daržo, yra visokių kru- ! PARDAVIMUI 
mų ir vyšnių, kaina $2750, cash j kambarių mūrinis 
$750, kilus pagal sutartį.

DU rezidencijų lotai, i

cash $250, kitus pagal sutartį.
J. N. ZEWERT & CO.

4377 Archer Avė.

PARDAVIMUI pirmos Iclesos G :__ ‘__2^ ___ ‘ ’j bungalovv, aržuolo
užbaigimo, karštu vandeniu šildo- 

T DU rezidencijų lotai, netoli Ar- mas, lietaus lašų vana ir vėliau- 
cher ir 55th, kaina už abudu $650, sios mados maudynės kambario

■ “ fikčeriai, lotas 30x125, apžiurekit
prie 6647 So. Talman Avė. šaukit 
savininką, Rainbovv Electric, Hyde 
Park 2976.

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mu-• « Į * V I Z XX. V B 1VI * J X II V4 V* J <X . > * • • • ■ • * kz • a ■ * v*

'IURIU mažą namą, noriu mai- rjnjg bungalow, karštu vandeniu šil- 
nyti j restauraną, grosernę arba far- domag> $7900, $1500 įmokėti, kitus iš-
mą, netoli Chicagos.

Kreipkitės pas
WM. GRITENAS

3241 So. Halsted St.
Tel. Victory 5065

mokėjimais. General Construction Co.
3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634.

MAINAU garadžą į lotus, mažą 
namą arba farmą, nepertoli Chica
gos. Garažas yra geroj vietoj ir 
nebrangus.

Kreipkitės pas
WM. GRITENAS,

• 3241 So, Halsted St.
Tel. Victory 5065

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 Pork 2976

Geri Bargenai
Marųuette Parke 5 kambarių mū

rinis bungalow. 2 karų garažas, apie- 
linkėj 68 St. Tikras bargenas, $7,750. 
'Hk $500 įmokėti.

Mainysiu į 6 kambarių bungalow 
į Marųuette Manor, 2 flatų mūrinį 
namą, 6-6 kambarių, garu šildomas, 
2 karų garažas.

Taipgi turime daug kitų bargenų. 
Z. S. Mickevice and Co. 

2606 W. 63 St.
Tel. Hemlock 0800

NAUJI bungalows budavotojo
kainomis, lengvais išmokėjimais.

I 5616 Grace St. Kild. 3695.

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

Ignatius Chap & Co., 
31st at Wallace Street.

$4000 PIGIAU
8 flatų, IV2 metų senumo, moder

niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
išmokėjimais, $39,000, cash $7,000, 
šaukit savininką

Pensacola 8164

MAINYSIU ant grosemės, Brigh- 
ton Parke prie Arcner- ir 41 St., 2 
flatų po 7 kambarius, 4 bedrumiai, 
muro namas, už $8,500, morgičio 
$6,300, dėl maino, kad viena moteris 
su vaikais nori gauti biznį, kur ga
lėtu pasidaryt pragyvenimą.

Matyk
L. R. JARUSZ,

3252 So. Halsted St. 
Victory 4951

PARDAVIMUI 5 kambarių medinė 
cottage, garu šildoma, lotas 27’^x125 
prie Wallace St. netoli 34 St. Tik
tai $4800. Ignatius Chap A Co., 31 st 
at Wallace St.

Montro.se

