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Pranašauja didelių 
atmainų sovietų Ru

sijos politikoj
Stalino grupė suka vadžias de

šinėn; nutarus pripažinti se
nas Rusijos skolas ir paliau
ti savo propagandą svetur

MASKVA, vas. 21. —šiemet 
laukiama svarbių pakitėjimu 
sovietų Rusijos politikoje. Dagi 
tam tikri sovietų vadai prisipa
žįsta jau, kad komunizmas, da
gi toj modifikuotoj formoj, kai)) 
jis šiandie kad praktikuojamas, 
esąs tik bandymas. Pusiau ofi- 
cialinių laikraščių rašytojai apie 
komunizmą kalki tik kaip apie 1 
eksperimentą ir spekuliuoja, 
kokia kryptim pakryps dalykų 
padėtis, jei sekamieji dvylika1 
mėnesių neduos tokių vaisių, I 
kokių sovietijos vadai laukia.

I
Stalinas, dabartinis komunis

tų partijos Vadas ir vyriausias 
valdžios galva, pasirengęs suk t į 
toliau į dešinę ir atsisakyti nuo 
“grynojo” komunizmo. Sovietų 
organizaciją jis nori taikyti la-1 
biau prie esamųjų gyvenimo są
lygų.

Stalinas ir jo draugai, kaip 
girdėt, sutikę dėl naujo progra
mų, kurio svarbiausi punktai 
yra:

1— Pripažinti užsienio skolas.
2— Likviduoti tam tikrus 

valdžios monopolius.
3 Paliauti komunistinę ir 

kurstymų propagandą svetimuo
se kraštuose.

I—Praplėsti naują ekonomi
nę politiką namie.

Sovietų valdžiai šitokį pro
gramą priėmus, Jungtinių Val
stybių pripažinimo Rusijos 
klausimas butų automatiškai iš
spręstas ir atsteigti sovietų 
santykiai su Anglija.

Dvi nelaimės jūrėse
Norvegų laivui paskendus žuvo 

10 žmonių
OSLO, Norvegija, vas. 21. 

Netoli nuo llangesund šiandie 
paskendo, užsigavęs j uolas, 
garlaivis Norge, plaukęs iš Oslo 
į Bergeną. Dešimt žmonių, jų 
tarpe penki įgulos žmonės, pri
gėrė.
8 žmonės prigėrė dviejų laive 

kolizijoj
GRIMSBY, Anglija, vas. 21 
šiaurės juroj vakar susidurt 

žvejų laivas Petunia su gar
laiviu Ylva. Žvejų laivas, smar
kiai sužeistas, tuojau paskendo. 
Devyni įgulos žmonės, suskubę 
nuleisti vandenin pagalbos val
tį, sėdo į ją, bet valtis apvirto 
ir astuoni jų prigėrė. Tik vie
nas buvo išgelbėtas.

N. Y. transito kompani 
ja šalins unijistus 

iš darbo
NEW YORKAS, vas. 21. 

Interborough Rapid Tranai! 
kompanija paskelbė, kad darbi
ninkų unijos Amalgamated As- 
sočiation of Street and Electric 
Raikvay Employes of Americr 
nariams ji neleisianti pasilikt 
kompanijos tarnyboje, bet ša 
tinsianti juos.

POTVYNIS KAUKAZIJOJ

MASKVA, vas. 21. — Del le
dų susigrūdimo Kubanės upėj 
vandeniui išėjus iš krantų ne
toli nuo Krasnodaro užlieta 30, 
000 takrų plotas. Vanduo vis 
kyla ir gresia pavojum pen
kiems kaimams. .

Vatikanas nori sukelti 
Chicagoj .$1,500,000 

paskolos
Paskola garantuojama Chica- 

gcs katalikų bažnyčių turtu 
Chicagos kardinolas Mimde- 

lein pranešė, kad Vatika
nas nori sukelti * Chicagoje 
1,500,000 dolerių paskolos 
naujai Propagandos Kole
gijos įstaigai pastatyti Romo
je. Paskolos bonai bus išleisti 
imt firmą Halsey, Stuart and 
Co„ ('hicagos katalikų vysku
po vardu ir garantuoti ('hica
gos katalikų bažnyčių nuosavy
bėmis. Bonai neš 5 nuoš. palū
kanų, v

Lietuvos nepriklau
somybės iškilmes 
Francija ignoravo
KAI NAS, vas. 21. Lietu

vos laikraščiai pasipiktinę Fran- 
cijos ignoravimu Lietuvos ne
priklausomybės šventės, kurią 
ji švente vasario 16 dieną. Vi
sos kitos valstybės atsiuntė 
sveikinimų, bet Francija ne.

Viena žinių agentūra, turė
jus interviu su ministeriu pir
mininku Voldemaru, praneša, 
kad pastarasis pasakęs:

“Francija žiuri į Lietuvą 
lenkų akimis, todėl nuoširdžių 
santykių tarp Franci j (te ir Lie
tuvos negali būti.”

Prohibici jos fiasco
Iš 1,805 protestonų kunigų, 

1305 sako, kad Volsteado ak
to vykdymas yra “tuščios pa
stangos”

NEVY YOBKAS, vas. 21. — 
Vadinama Church Tehųjerance 
draugija padarė protestonų epi- 
'.kopalų bažnyčios kunigų tarpe 
.nkietą prohibicijos klausimu.

Visiems tos bažnyčios kuni
gams .Jungtinėse Valstybėse bū
ti pasiųstas klausimas: “Ar 
rohibicija turi pasisekimo jūsų 

’pielinkėje?” ir 1,305 kunigai 
•tsakė “Ne”, o tik 501 atsake 
laip .
Be tiesioginio atsakymo į 

klausimą, dauguma kunigų ir 
/yskupų atsiuntė dar laiškų su 
aaiškinimais, kad nors jie esą 

blaivybės šalininkai, bet prie- 
artos būdas žmones blaivais 

padaryti, kaip to siekiama pro
hibicijos aktu, esąs ne tik ne- 
ralimas, bet ir žalingas.

Vengrija sakos naiki
nanti jšmugeliuotus 

ginklus
VIENA, Austrija, vas. 21. — 

Vengrija per savo žinių agen- 
urą paskelbė, kad ji pradėjus 
’aikinti kontrabandos keliu 
tėjusius [iš Italijos] ginklus.

Bomba po Ramygalos 
bažnyčia f

B AM YG ALA. — Sekmadienį 
ausio 15 d. pil. Ruzienė, gyv. 
Ramygaloje, atėjo pas I nuo- 
ados policijos padėjėją šližin- 
ką ir pareiškė, kati po bažny

čia esanti pamesta l>omba. Po 
’cijos viršininko padėjėjui su 
ninėta piliete atėjus į nurody- 
ą vietą ir zakristijonui K. Ke- 
•uliui atrakinu^ skiepą, ties 
■ingu atrasta bomba. Minėta 
nlictė policijoje tardoma. Kieno CALEXICO, Cal., vas. 21. — 
ai darbai butų? Kokie tikslai? šį rytą čia buvo jaustas že- 
domu, kad rusis visuomet esąs mės drebėjimas. Žalos regis nie- 

uŽrakintas. • kur nepadaryta.

BERLYNAS, vas. 21. — Te
legrama iš Kauno sako, kad 
demarkacijos linijoje įvykęs su
sikirtimas tarp Lenkijos ir Lie
tuvos sargybų kareivių.

Susikirtimas įvykęs netoli , 
nuo Trakų. Lenkų kareiviai 
pradėję šaudyti Lietuvos sar
gybą, tada lietuviai atsakę len
kams taipjau šaudymais.

Ar buvo užmuštų, praneši-. 
mas nieko nesako.

Kauno telegrama skelbia, 
kad dabartinis susišaudymas tai 
esąs atbalsis lenkų notos, ku
rią Pilsudskis atsiuntęs Lietu
vos diktatoriui Voldemarui.

Ryšy su pastaraisiais įvy
kiais, Varšuvos Pilsudskio orga
nas (ilos Prawdy rašo, kad arba 
Lietuvos valdžia turėsianti u- 
inai pradėti taikos derybas, ar
ba jos politika privesianti prie
katastrofos.

[Atlantic and Pacific PhotoI

Lenkų kareiviai Tra
kų rajone puolė Lie

tuvos sargybą
Pilsudskio organas grūmoja 

Lietuvai “katastrofa”, jei li
nini nebusią pradėtos taikos 
derybos

Harry F. Sinclair nu
teistas kalėti

Kartu su aliejaus magnatu nu
bausti jo agentas ir detekti- 
vų galva Burnš

VVASHINGTONAS, vas. 21.
Del teismo paniekinimo, Co- 

lumbijos Distrikto Aukščiau
sias teismas šiandie nubaudė 
aliejaus magnatą, Harry F. 
Sindairą, šešiais mėnesiais ka
lėjimo, detektivų agentūros gal
vą, W. J. Burns’ą, 15 dienų 
kalėjimo ir $1,000 pinigais, ir 
Sinclairo agentą, Henry Ma- 
son Day, keturiais mėnesiais 
kalėjimo.

Detektivų galva Burns ir Sin- 
:1airo agentas Day buvo nu
bausti dėl bandymo papirkti 
jurymenus, kuri turėjo spręs- 

i Sinclairo likimą byloje dėl 
Teapot Dome aliejaus skandalo.

Nelaimė kasyklose
Sprogimo 6 darbininkai už

mušti, septynių kitų dar pa
sigendama

PITTSBURH, Pa., vas. 21.— 
Valley Camp Coal kompanijos 
Kinlock kasyklose praeitą nak
tį įvyko sprogimas, dėl kurio 
keli angliakasiai neteko gyvy
bės. •

šeši sprogimo užmuštų dar
bininkų kūnai buvo surasti ir 
išimti, bet dar septynių pasi
gendama.

Vokietija išvengė 800,- 
000 darbininkų lokauto

BERLYNAS, vas. 21. — Mil
žiniško lokauto, kuris butų 
palietęs 800,000 centralinės Vo
kietijos metalurgijos darbinin
kų, pagaliau išvengta, šiandie 
fabrikų savininkai nusileido ir 
priėmė darbo ministerio ginčo 
dėl algų sprendimą, tąja sąly
ga, kad visose įmonėse strei
kuojantieji darbininkai tuojau 
grįžtų dirbti. 

I

Drebėjimas Kalifornijoj

Vengrų baronesa Hatvang, žmona žymaus publicisto Ludvigo 
Ilatvango, nuteisto setptynerius metus kalėti už Vengrų val
džios įžeidimą. Kai eidamas į kalėjimą vyras, nors labai ją my- 
lįs, pasiūlė jai legališkai išsiskirti, kad jai nereiktų taip ilgai 
laukti, kol jis išeis iš kalėjimo, žmona atsakė: “Ne. Kalėjimas 
gali mudu skirti, bet mudviejų meilės jis niekados neperskirs.”

| Meksikos policija arės-
■ tavo vyskupų

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
21. — Policija suėmė Tamau- 

, lipas vyskupą Jose Maria Armo- 
ra. Kartu buvo areštuotas ir 
Federico Escobar, kurio na- i 

' muose vyskupas Amiora slap-f 
stėsi.

Motina su dviem kūdi
kiais žuvo ugpy

—■■ —

ROCHESTER, N. Y., vas. 21.
Mildred Bentz, 18 metų am

žiaus motina, ir du jos kūdi
kiai žuvo ugny, kuri sunaikino 

'čia jų namus. Jaunute motina 
sirgo ir gulėjo lovoj, kai kilo 
gaisras.

Katastrofingi potvyniai 
Australijoje

LONDONAS, vas. 21. — Cen
tral News pranešimas iš Syd- 
n<*5’ sako, kad dideliuose potvy
niuose, kurie dabar atlankė 
Naująją Pietų Valiją, iki šiol, 
kiek yra žinoma, keturiolika 
žmonių prigėrė. Kai kurie mies
tai visai izoliuoti.

4 KRAUTUVES SUDEGĖ

VINCENNES, Ind., vas. 21. 
šiandie čia sudegė keturios 

krautuvės. Nuostoliai siekia 
apie $150,000. Vienas gaisrinin
kas buvo pavojingai, turbut
mirtinai, sužeistas.

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

Nėnusistojęs oras; nedidele 
temperatūros atmaina; viduti
nis ir stipresnis, daugiausiai 
pietų krypties vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 8* ir 25° F.

šiandie saulė teka 6:38, lei
džiasi 5;30. Mėnuo leidžiasi 
6:47 vakaro)

Konkordatas Lietuvoje 
pradėjo veikti

KAUNAS, vas. 4. [LŽ]. — 
Dažnai kaikuriuose laikraščiuo
se paminima, kad kaimiečiai nė 
kiek nesidomi politika. Už tai 
nentiostabu, kad ir dabartinę 
valdžią jie vadina krikščionių 
demokratų arba kunigų valdžia.

Nereikia, žinoma manyti, 
kad musu kaimiečiai tokia “fi- € * 

losofiją” varo be pamato. Jie 
ir įrodymų tam turi.

Taip, pavyzdžiui, vieną kar
tą teko man viename kaime 
girdėti, jog dabartine valdžia 
yra kunigų valdžia. Kai pa
klausiau, kodėl jie tai mano, tai 
jie įrodinėjo tuo, jog jų moky
toją iškėlė už kunigo “locką.”

Teiraudamasis toliau, labai 
nustebau, kai jie įrodė, jog 
nekaltai jų mokytoją iš jų kai
mo iškėlė už patriotiškumą.

Mat Troškūnuose (jų para
pijoj) kunigas laikąsis anų lai
kų tradicijų, kada dar musų 
bažnyčiose viešpatavo lenkų 
kalba, skaitydamas nors lenkiš
kų avangeliją. Tas, žinoma, vie 
tinio būrio šauliams negalėjo 
patikt. Vieną sekmadienį, pasi
girdus “Imi Oica” jie apleido 
bažnyčią, šauliams vadovavo 
būrio valdybos narys minėtas 
mokytojas.

Tad ir užsisėdęs ant nabago 
to mokytojo, ieškodamas viso
kių “zakabų”. Kabliukas pasi
taikė. Kalėdojant kun. duoda 
bučiuoti patiną. Kadangi šei
moj, kur mokytojas gyvena, 
yra džiovininkų, po kurių jam 
teko bučiuoti, tai jis nebučia
vo. Mokytojas po to iškeltas 
kiton apskritin. Inspektorius 
jam aiškinęs, kad nebučiuoti 
esą negalima, krikščionys valdo 
Lietuvą!

Rūbų valytojų streikas 
New Yorke

NEW YORKAS, vas. 21. — 
Čia sustreikavo rūbų valymo ir 
dažymo įstaigų darbininkai ir 
išvežiotojai, viso apie 22,000. 
Jie reikalauja daugiau algos ir 
pripažinimo unijos.

Jonas Jvonaitis, chica- 
; gietis, traukinio už

muštas
DECATUR, III., vas. 21. šį 

rytą netoli nuo Deeatur buvo 
užmušti vienas chicagietis, 
John .Ivona itis, 6605 So. Rich- 
mon st., ir Ameba Bogušienė, 
iš Decaturo. Jie buvo užmušti 
Baltimore and Ohio traukiniui 
užgavus jų automobilį.

Jvonaitis jau savaitę laiko 
dirbo Deeatur ir gyveno pas p. 
Bogušienę.

Pan-Amerikos kon
gresas pasibaigė

Kongreso padarytos tarptauti
nės konvencijos ir sutartys

HAVANA, Kuba, vas. 21. — 
šeštas Pan-Amerikos kongre
sas, kuriame dalyvavo dvide
šimt viena valstybė, vakar va
karą pasibaigė. Paskutinėje 
plenarėj sesijoj visi kongreso 
priimti nutarimai ir konvenci
jos tapo formaliai delegatų pa
rašais patvirtinti.

Aktualios sutartys ir konven
cijos turės būt atskirai kiek
vienos valstybės įgaliotinių pa
sirašytos. Jos yra tokios:

Priverstinas arbitražas, kilus 
bet kuriems ginčams tarp Ame
rikos valstybių.

Konvencija, kuria Pan-Ame
rikos unija patampa permanen- 
lė; jos nariams leidžiama turėti 
valdomojoj taryboj specialius 
atstovus, vietoj regulariai akre
dituotų \Vashingtone diploma
tų.

Sutartis dėl neitralių kraštų 
teisių ir priedermių karui atsi
tikus.

Komercinės aviacijos konven
cija, kml \Ta atdara kiekvienai 
valstyb-ei pasirašyti?

Sutartis, kuria svetimi pilie
čiai statomi ant tos pat papė
dės kai)) ir krašto piliečiai.

Sutartis, kuria įsteigiama 
politiniu pabėgėlių prieglaudos 
teisė (šioj sutarty Jungtinės 
Valstybės padarė formalią re
zervaciją ).

Sutartis dėl tarptautinio ben
dradarbiavimo rievoliucijoms 
kit-kitų teritorijose patrempti 
arba joms už akių užbėgti.

Prekybos laivų neitralumo 
jūrėse konvencija, kuria užgi
nama prekybos laivams būti 
ginkluotiems dėl apsigynimo 
karo metu (Jungtinės Valsty
bės čia vėl padarė rezervaciją)

Priimta planas įsteigti tarp- 
eautinį automobilių vieškelį iš
tisai per Visą Amerikos konti- 
icntą, nuo Kanados iki Pata- 
(onijos.

Daug užmuštų susikir
time Irako sienoje

BASBA, Irakas, vas. 21. — 
Trako sienoj, ąpie šešiasdešimt 
mylių į pietų vakarus nuo Bas 
•os, įvyko smarkus susikirti
mas tarp užpuolusių akhvanų ir 
Trako jovarinų giminės. Kova 
tęsėsi keletą valandų. Užpuoli
kų šešiasdešimt buvo užmuštų 
ir apie 200 sužeistų, bet dar 
Jaugiau buvo užmuštų ir sužei
stų irakiečių. Užpuolikai bu
vo atmušti tik atvykus karo 
Aeroplanams į pagalbą irakie
čiams.

NEDAUG ŽMONIŲ TAIP IL
GAI GYVENA

Iš Varšuvos praneša, kad ten 
miręs vienas žydas, Leib Feld, 
sulaukęs 125 metus amžiaus. 
Likusi dar gyva jo našlė turi 
119 metų, o vyriausioji duktė 

80 metų amžiaus.

J. V. korespondentas 
piestu prieš imigra
cijos modifikavimą

Imigraciją reikią dar aštriau 
suvaržyti, kad Amerika apsi
saugotų nuo negeidžiamų ir 
pavojingų jos ateičiai elemen
tų

Prieš kiek laiko Chicago 
Tribūne buvo įdėjęs vieno savo 
bendradarbių straipsnį, kur au
torius nurodė esamų imigraci
jos suvaržymo įstatymų netiks
lumus. Bašytojas proponavo pa
taisyti įstatymus taip, kad bu
tų leista atvykti į Ameriką vai
kams, kurie dar buvo jaunesni 
kaip 21 metų amžiaus, kai jų 
ateiviai tėvai gavo pirmus pi
lietybės po))ierius.

Del šito pasiūlymo dabar at
siliepė žinomas Chicagos Tri
būne korespondentas Rygoje, 
Donald Day, griežtai priešin
damasis bet kuriam imigraci
jos suvaržymų palengvinimui. 
Tą savo priešingumą Donald 
Day remia Šitokiais argumen
tais :

“Visi Europos kraštai”, sako 
jis, “mielai imtų teikti netei
singus gimimo metrikus vi
siems, kurie tik norėtų iške
liauti į Ameriką, o tai duotų 
progos naturalizuotiems tė
vams Amerikoje įsigyti krūvas 
suaugusių vaikų, apie kuriuos 
jie niekados* nė girdėti niLiuvo 
girdėję.

“Antra, Europos šiaurės ry
tų, r\lų ir pietų kraštų valdžios 
norėtų kiek drūtos atsikraty? 
kyrių tautinių mažumų su )>a- 
ralba emigracijos, ir mielai ap- 
upintų juos netikrais doku

mentais, dagi dykai, kad tik jie 
išsikraustytų.”
^Donald Day sakosi, kad per 
. ištubnerius metus gyvenda
mi* Pabaltės valstybėse jis 
•sąs gerai susipažinęs ten su 
lalykų padėtim, ir Jungtinių 
Valstybių kongresas padaręs 
savo kraštui didžiausio gero, 
priėmęs imigracijos suvaržymo 
'statymą. Bent kiek tą suvar
žymą sušvelninti butų, girdi, 
labai pavojinga Amerikai. 
‘Daugybė europiečių vis dar 
veržiasi iškeliauti į Ameriką,” 
;ako Donald Day, “bet juo dau
žau čia tuos žmones matai, juo 

’abiau geidi,* kad jie pasiliktų 
en, kur jie yra. J autos, kurios 

’:ia Europoje kita kitą smau
gia už gerklės pastvėrusios, 
Vashingtone išvien dirba dar- 

’/ą, norėdamos užplukdyti Ame- 
’iką nemėgiamais ir nepagei- 
laujamais elementais. Del to, 
vietoj imigracijos įstatymą su
švelninus, reikia jis padaryti 
lar aštresnis. Geriau tegul nu
kentės keletas imigrantų Ame
rikoje, ne kad įsileisti daugiau 
okių gaivalų, kurie su savo 

giminėmis dirbtų pragaištingą 
musų krašto ateičiai darbą.”

“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, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausiąs dovanas.
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[korespondencijos
K » ■. ■

Muskegon, Mich. Kanada.
Apsilankymo įspūdžiai. Mokslo sistema.

SveiKatos Dalykai
Y dalykas: jie kraujo tekėjimas 

didelis, tai reikia kuom nors 
užveržti aukščiaus žaizdos bent

J užspausti.

Naminė aptieka ar
I Duodama dar sekamą patari
amą: asmuo, kuris teikia pir-Numinp nntipkn n r- duoti val#onms šaukštas.

a F - * u 8. Tepalas nuo nudegimų matinę pagalbą, lai nelaiko sa-
ba pirmutine pagal-* (3% sodos vazelinoje). Aptepti ve daktaru, nes jisai tiktai

ateis daktaras. ....... _ ■ : • . .... .
Visus šituos daikuts galima RUPTURA 

aiptiekoje nusipirkti.
Išsikirpkite šitą straipsnelį 

ir nusineškite į aptieką. 
čionais suminėti daiktai 
nuos apie penkis dolerius.

— Dr. A. J. Karalius.

Visi 
kai-

Sekmadienyj, vasario 12 d., 
netikėtai su savo draugais nu
važiavom aplankyti Muskegono 
lietuvių kolioniją. Apsistoję 
pas musų gerai pažystamus p. 
p. Kaminskus, valandėlę pasi
kalbėjom, o p. Kaminskienė, 
kaipo šeimininkė, tuoj griebė* 
si prie darbo, kad pagaminti 
svečiams pietus. Mes gi tuom 
tarpu nutarėm aplankyti kaip 
kuriuos lietuvius. P-nui J. Va- 
lukoniui vadovaujant, tuoj sė
dom į automobilių ir pasilei
dom per to miestuko lietuvius 
gyventojus. Mat man rū
pėjo vieną kitą lietuvį pakal
binti užsirašyti “Naujienas.” 
Bet kadangi oras buvo nepa
prastai gražus, tai daugumas 
buvo išvažinėję ir neradom na
mie. P. J. Valukonis pasakė, 
kad P. A. Pitersons sunkiai ser
ga, o kadangi A. Pitersons yra 
mum gerai pažystamas kaipo 
malonus bizniaus žmogus, tai 
nutarėm ir jį aplankyti. Tie
sa, Pitersoną radom lovoj be
gulintį; liga nors nepavojinga, 
bet vaikščioti negali, nes koją 
labai susižeidęs. Paklaustas 
ar nenorėtų “Naujienas” užsi
rašyti, P. Pitersonas nė žodžio 
nesakęs tuoj užsimokėjo už vi
sus metus. Gaila, kad tokiam 
žmogui, patiko tokia nelaimė 
nemaloni liga. Vėliau nuėjom 
į vieną stubą, rodos, pas p. 
Dargį, kur • buvo laikomas A. 
L. D. L. 1). susirinkimas. Mat 
man ir ten norėjosi kaip kam 
“Naujienas” pasiūlyt, nors iš 
kalno žinojau kas per vieni virš- 
minėtos kuopos nariai. Vidun 
įėję rąndam dvi moteris ir tris 
vyrus, matyt, kad ta jų A. L. 
D. L. I). tik iš penkių narių ir 
susideda. Vistik nežiūrėdamas 
tokio mažo skaitliaus narių už
klausiau. ar nemano kuris 
"Naujienas” užsirašyti. šis 
mano pasiūlymas tiems bolše
vikams pasirodė toks karštas, 
kad šoko tartum kas jiems bu
tų žarijų po sėdynė papylęs, 
pradėjo visokius nemandagius 
žodžius man kalbėti. Ypatin
gai viena pusėtinai riebi ir ap
smukus mamukė graipstė viso
kius žodžius, kad tik kaip nors 
mane sukritikuoti. Savo toj 
kalboj ta moteris pasirodė tiek 
tamsi, kad tarp jos ir bažny
tinės tamsios davatkos jokio 
skirtumo nesimatė, tai išeida
mas ir pasakiau, kad jeigu 
“Vilnis” ir “Laisvė” gali tik 
davatkas išauklėti, tai jau dar
bininkai neprivalėtų tokius 
šlamštus skaityti.

Sugryžom pas p.p. Kamins
kus, pasivalgėm skanius pietus, 
o vėliau atsisveikinę, išvažia
vom atgal į Grand Bapięls.

—S. Naudžius,

Mokslas Kanadoje aukštai 
vertinamas. Mokyklų rūmai sta
tomi pagal naujausius sveika
tos mokslo reikalavimus. Kla
sių kambariai šviesus, erdvus; 
kiekvienas mokinys turi atski
rą suolą vienam sėdėti. Tech
nikos atžvilgiu, tikrai reikia 
gėrėtis, žiūrint į mokyklų rū
mus. Yra vandentraukis, ka
nalizacija. Yra knygynai, la
boratorija, kurią veda gailes
tinga sesuo, kuri atidžiai da
boja visų mokinių sveikatą ir 
duoda visokių nurodymų, svei
katos klausimais; yra pietų 
kambariai, ten vaikučiai suval
go savo atsineštus užkandžius 
pietums. Yra daugybė laikro
džių ir automatiniai elektros 
skambučiai, kurie duoda signa
lus prieš ir po pertraukų. Pati 
mokslo sistema visai skirtinga. 
Lietuvoje mokiniai daugiau ver
čiami mokytis teoretiniai, 
mokykloje praktiškai mažai te- 
mokina, bet paskiria ilgas pa
mokas išmokti pačiam namie. 
Kanadoje pradžios mokyklose 
mokinama vien praktikos užsi
ėmimais mokykloje, net knygų 
mokiniai neparsineša į namus, 
o aukštesnėse mokyklose nors 
ir duoda pamokų išmokti na
mie, bet labai mažai; bet mo
kykloje praktiškai daugiausiai 
mokina. Tam tikslui mokyklo
je visose sienose kur tik gali
ma, yra iškabintos lentos su 
kreida rašyti. Žinoma tokia 
mokslo sistema duoda gerus 
mokslo rezultatus, nes praktiš
ki užsiėmimai, mokytojo aky
se, kuris išaiškina klaidas, iš
lavina mokinio protą sveikai 
galvoti.

Klevas Kanadoje.

Teko patirti, kad Kanadoje 
klevas skaitomas tautiniu me
džiu. Jo lapo atvaizdą visur ga
lima rasti, ant visokių išdir
binių; net Kanados vėliavoje ir
gi klevo lapas. Valstybinėse 
įstaigose galima rasti klevo la
po paveikslus. žuvusioms pa
sauliniame kare paminklas irgi 
išpuoštas klevo lapo paveiks
lais. 1 d. liepos kasmet Kana
da švenčia savo konfederacijos 
sukaktuves. Tada visur sodi
nami Kanados laisvės medžiai 
— klevai. Yra tokių klevų, su 
cemento žiedu aplinkui, kurie 
jau auga net 10 metų (ant ce
mento žiedo yra išgraviruoti 
metai kada klevas sodintas), 
lokio klevai kas metai visur 
sodinami liepos 1 dieną. Ka
nados 5 centai irgi turi klevo 
lapo paveikslą. Kaip Lietuvo
je ąžuolas, taip Kanadoje kle
vas skaitomi tautiniais medžiais.

HPlsHmillP'IHmP •lt- nU(k‘gusios vietos ir paskui a]i- tuomlaikę pagalbą suteikia, kol 
Ucl llvlall II gu ai- merliu ar bandažu. |

sitikimuose į 9. Keli popieriniai puodukai : .

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit ii (plauką, pakeliam 

namu*, jdedam porėtas, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Milwaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475

pasi-

kurie reika- 
Dažnai 

rei- 
ne- 
yra 
na-

Kiekvienuose namuose 
taiko įvairių netikėtų susirgi
mų, susižeidimų, 
lauja ūmios pagalbos,
kiekviena minutė brangi, ir 
kia kas nors daryti nieko 
laukiant. Del to be galo 
svarbu, kad kiekvienuose
muose butų reikalingi vaistai ir 
žmogus, kuris žinotų kas dary
ti, o kas nedaryti.

Numinė aptieka susideda iš 
cekamų daiktų:

L lodo tirpalas (Tr. lodinę
3%) 2 uncijos. Įpilti į žaizdą

jei sumušta arba suspausta.
2. Dorinė rakštis ištarpinta 

vandeny (4%). Išmazgoti akis 
jei sužeistos arba raudonos.

3. Dksusas (White wine vi 
negar) 4 uncijos. Mazgoti šar 
niais nuplikintas vietas, (šal
mai arba alkalijai: potašas 
kalkės, amonija).

4. Amonijos spiritas
niatic spirits of ammonia) 
uncijos. Įvairiuose apalpimuo 
se duodama pusė šaukštuko si 
vandeniu sumaišius. Stimuliuo 
ja širdį ir pagreitina 
atgaivinimą.

5. Jamaica įginger 2 
Duodama šaukštukas
bulys krečia arba viduriai

(Aro
r

sąmonė;

Grant Works 
Pharmacy

4847 W. 14th St.
Mes užlaikome šviežią tavorą, kai

nos yra mažesnes neku kitur 
Teisingai ir atsargiai išpildomo re
ceptus. Užtikriname, kad suteiksime 

Jums pirmos rųšies patarnavimą.
John Malachauskas, K. I’h.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą deitc, 
kad pačios Naujienos 
yra naudiLgoa-

A-C SETAS
$15

MAŽIAU TŪBŲ 
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

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

iš bėdos, padaroma iš jūsų bate
rijų typo seto, vartojant stiprius 
ARCTURUS A-C TUBUS.

Atsineškit šj skelbimą su sa
vim, jis vertas 50c. už tuną.

Arcturus Radio 
Service Co.,

701 S. Wells St.
Harrison 8233

----- —

"sTuskitpek
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų knblegramų

vaistams įpilti.
10. Limpamas plesteris (ad- 

hesive plaster) maža roliukė 1 
colio pločio. Vartojama prilipi* 
nimui aprišalų, kartais žaiz
doms sulipinti.

11. Dvi uncijos vatos.
12. Bandažai. Bent pusė tu

zino dviejų arba trijų colių plo
čio.

13. Merliaus bent vieno jar
do pakelis. Vartojama apriši
mui didesnių žaizdų.

14. Mažos žirklutės, pusė tu
zino špilkų (safety pins).

Visi šitie daiktai turi būti 
laikomi vienoj vietoj, iš kur 
reikale butų gailma greitai pa
roti. Geriausia laikyti užvožia

moje stiklinėje. Dar vienas

Inkstams Blogai Vei
kiant imkite Druskos

Sakoma Nugarą Skauda 
Todėl Kad Tamsta Per- 

mažai Vandens Geri

SAUGOKIT SAVO INKSTUS
Jus Negalit Jaustis Gerai Kuomet Inkstai 

Veikia Labai Pamažu

IŠGYDOMA
Be ftnr Be
Peilio 0 J J Skausmo

Visos rupturos yra prastos. Nėra 
nei vienos geros. Kam vis nuolat 
dėvėti diržą ir turėti trubelių? Kiek
vienas su ruptura žmogus gali turė
ti pavojingų nesmagumų rytoj. Išsi- 
gydykit greitai, saugiai ir pastoviai 
mano metodu, 
dymų failėse.

Skaitykit ką
“Aš sunkiai 

koja iš sykio 
trumpą laiką po to aš skaičiau apie 
Dr. Flint gydymą ir nuvažiavau pas 
jj pasiteirauti. Jis išgydė mano 
rupturą be peilio, be skausmo ir aš 
dabar esu visai sveikas. Aš tikrai 
patariu kiekvienam su ruptura žmo
gui atsilankyti pas Dr. Flint, ir tik
rai manau, kad daktaras paims jūsų 
ligą gydyti ir išgydys tokiu pat bu
du ir jumis.”

Philip V/olf, 1739 S. Karlow Avė.
VEK1CUSE GYSLOS j>26.0U

Aš taipgi gydau pasididinusias gy 
•d a s kojose savo nuosavais išradi 
mais' ir metodais Be peilio ar skau
smo Nuo išradimo šituo gydymuo 
per aštuonis metus neturėjau nei vie 
rio negeistino atsitikimo. Kojos pa 
lieka taip dailios ir čystos kaip vai 
ko.

Sp, tiuliai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATABLMA1 DYKAI 
DR. E. N. FLINT

322 So.\ State St., 5 n.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:16 p< 

pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan 
dų. Imkit elevatorių kurj rasite tar 
to 'vinių didr' O k npluvSc lantrų

Turiu šimtus palių-I
Ponas Wolf sako: 
kėliau, paslydo mano 
įgavau rupturą. Į

JŪSŲ INKSTAI Ar jus suprantate kokią svarbią rolę jie lošia 
jūsų sveikatoje ir prailginimo amžiaus?

Jūsų inkstai yra kraujo giltruotojąi. Kuomet jie veikia pamažu, 
nuodingos išmatos pasilieka ir tas padaro žmogų nuilsusiu ir ap
svaigusiu, lahai tankiai skauda nugarą, galvą ir ima svaigulys. Jei 
inkstai neveikia kaip pridera, labai tankiai pasidaro rudas šlapumas.

Pa gelbėk i t savo inkstams su DOAN’S PILLS. DOAN’S yra 
stimulant-diuretic, padaugina inkstų syvus ir tuomi pagelbsti pra
šalinti nešvarias išmatas. DOAN’S yra pripažintos, visoje šalyje. 
Klauskit savo kaimyno!

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ padaryt, jo£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, ~ jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš-

Atsikėlęs su skausmais nugaroj ir apie 
nkstus reiškia esi valgęs tą kas gamina 
ugštis, sako žinovas. Tų rūgščių perteklius 
erdlrba inkstus, kurie stengiami jas iškošti 
A kraujo. O inkstams užsikimšus turite 
uos paliuosuoti, taip kaip liuosuojate vidu
ms. išva ant šlapumo medžiagų. Kitaip 
ausite skausmų nugaroje, galvos skaudėji- 
ių, svaiguli; viduriai rūgs, liežuvis bus ap- 
'Jktas, o prie prasto oro raumatizmas gels, 
lapumai neaiškus, pilni nuosėdų, kftnalai 
įžnai įsikarščiuoja, šlapumas degina ir esi 
riverstas ieškoti pagelbos porą syk per 

■aktą.
Pasitark arba su geru patikėtinu gydyto_ 

u, arba iš aptiekus gauk keturias uncijas 
ad Salta druskų. Imk po arbatini šaukšte'l 
irm pusryčių per keletą dienų ir inkstai 
■nikiai pradės veikti. Šios pagarsėjusios 
ruskos padarytos iš vynuogės rūgšties ir 
įtrino sulčių, kur pridėta lithia. Jos per il
tis metus vartojamos išvalymui ir suv’kri- 
inini užsikimšusių inkstų, taipgi nuveikimui 
ngščių, kad jos neerzintų kūno.
Jad Salta druskos nebrangūs, negali pa

že.sti. ir padaro malonų, pustojantj lithia- 
vandens gėrimą. Gerkite apsčiai gero van
dens.

uncijos 
d re 
ge

kai

6. Sodos 3% skiedinys 
denyje 
colution in water) 4 
Plaunama nudegimai 
nors rakštimi.

7. Ricinos aliejus 2 
Liuosuoja vidurius.

van
(8% Soda bicarbonati 

uncijos 
koki:

uncijos.
Galima

Doan’s Pilis
Stimuliuoja Inkstų Syvus

Pan visus vertelgas 60c. baksas. Foster-Miiburn Co., Mfg. Chemiat, Uuffalo, N. Y.

Jei jus rūkote 
dėl malonumo

102U, R. .7. Brynolds Tobacco 
C’oiupuny, Win»tou-Kulcui, N. C.

rištas.
Didelė tūba Listerine dantų 

tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louii, U. S. A.

i

—eikit i frontą kur tas 
malonumas yra. Paim
kit Gamei.

Tikras tikslas rūkymo w
yra kad gavus malo* 
nunią.

Camels
Cuinelb vadovauja bjlįoiiaib ir vi* nuolat augiu

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
danty 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

25(
Babies Love It

Del skilvio u vidurių aeama- 
gunių i| priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šia aaugua Kadikią 
L*xativ«.

Mrs. WiKSLOW’S
Syrup



Trečiadienis, vas. 22, 1928 NAUJIENOS, Chicago. III.

Naujienų SContestas atremti, kadangi aš esu pilnai 
su kalbamu klausimu apsipaži
nęs, įdėjęs savo dvasią dirba
mam darbui esu įsitikinęs,

panedėlyje didžiumą jų ga
lima rasti namie. Panedėliais 
žmonės yra daugiau privargę, 
negu bile kurią kitą dieną. Mo

delyje, susirasi geriau namie 
negu bile kurį kitą vakarą.

Kitas svarbus dalykas yra 
šis: jeigu dirbi kurį nors dar-

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratų Komisija:
Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežienė, 
Jonas Degutis.

Kontesto Nuineratorius:
Antanas Ripkevičius.
Konteato Vigilijus: 

Marė Kemešienė.

Kontesto Pradžia Sausio Kontesto Baiga Balandžio
16, 1928 30, 1928

PRANEŠIMAS KONTESTANTAMS

kad mano darbas yra kiltas ir 
naudingas kiekvienam, kuris 
tiktai užsirašys "Naujienas”.

Tas pats ir su "Naujienų" 
skelbimu kortoms. Pirmiausia c

turiu susirasti ką gerą turės 
biznierius-pirkėjas kortos, ka
da jis pirka laike kontesto. Aš 
tuoj surandu vieną svarbų ar
gumentą, kad jis pirkdamas 
kortą vietoj $30 — moka tiktai 
$25. Reiškia, gauna $5 pigiau.

dėldieniais pasitaiko įvairių 
"trobelių” vieniems galva 
skauda iš nedėldienio, kiti jau
čiasi pavargę. treti miego nori 
ir t. t. Reiškia, jeigu pats kon- • 
testantas nesijaučia iš nedėl
dienio privargusiu — jam ge
riausias laikas eiti per stubas 
ieškant "prospektų” arba į tas 
vietas, kuriose negalėjai savo 
“prospekto” rasti namie • kitais 
vakarais, tai eikite pas jį pane

lių, tai suėjęs su draugais, pa
žįstamais arba šiaip sau gerais 
piliečiais visuomet prisimink 
apie savo biznį užinteresuo- 
kite juos, o sekamu sykiu ban-j 
dykite juos matyti su grynai 
biznio propozicija. Reiškia, 
dirbdamas darbą, į kurį esi įsi
tikinęs, nebus sunku progre-j 
suoti dirbamame darbe ir turėti 
gerą pasisekimą šiame “Nau-i 
j ienų” konteste.

Tempus Secundum išsibaigs , 
pėtnyčioje, vasario 21 d., 8 vai. 
vakaro. Visi kontestantai kvie- t 
ėiami įdirbtus balsus priduoti i 
"Naujienų” Kontesto Dep. 
vėliau virš pažymėto laiko.

Julius Mickevičius

Juozas Gestautas, Herrin, 111.
Visi čia esami kontestantai 

yra geri “Naujienų” draugai. 
Neabejotina, kad jie visi paro- 

nt , dys savo darbo pasekmes, bet 
i kodėl nepradėti tuoj ? Kam rei- 
I kia laukti paskutinių kontesto 
(dienų? "Naujienų” draugai ir 
sykiu jūsų pačių pažįstamieji ir 

reklamos' asmeniški prieteliai laukia jūsų 
šiamepasirodymo

Naujienų” konteste. 4

pa- į 
mi- įsitikinimas

Reklamos Lapiukai
Šiandien išsiuntėm 

lapiukus visiems kontestantains | tinkamo 
veikiantiems už Chicagos ribų, j 
kurių paveikslus turėjome 
save. Kurių kontestantų 
veikslų neturime, tiems nė 
nėtų lapiukų nebuvo galima
gaminti. Jeigu kurie korttestan- j 
tai nebus gavę reklamos lašiu
kų • malonės pranešti. Chica
gos kontestantains, kuriems bu
tų pageidaujama lapiukų — 
malonėkite pranešti kontesto 
vedėjui — bus atspausdinta.

"Insurance Policy”
Sekamą savaitę visiems kor

Rašo Juozas Kuzmickas- 
I ’ktveris

ir kitam paaiškint
ku

džiai-“samples” Inter Ocean C' 
sualty Insurance ('o. Kiekvie
nas kontestantas iš prifciųst 
sampelio-pavyzdžio galės pilna 
susipažinti
kas tai yra per apdrauda, 
rią "Naujienų” skaitytojai 
gauti už 75 centus metams 
kiu bus prisiųsta tinas skaičių 
aplikacijų, kurias reikia išpil 
dyti įmautiems apdraudos “Ac 
cident Policy”.

Kas Nutiko?
"Naujienų” skaitytojai i 

draugai norėtų žinoti kas nuti 
ko . kad nieko o nieko nesigir 
di iš kontestantų veikimo seka 
mose kolonijose:
P-lė Banadetta Vilimaičiutė,

(iary, Ind.
Jurgis Izbickas, Ilarvey, III. 
Domas Riauka. Clinton, Ind. 
Walter Martinkus, Scranton,

Mateušas Lašas, Michigan City 
Ind.

Kazys Ivanauskas, Zeigler, 111.
P. B. Balčikonis, Binghamtoi

Joseph Bereckis, Steubenville 
Ohio

Aleksandra Grikonis, Oglesby, 
III.

Vincas J. Basanavičius, Kings 
ton, Pa.

Pranas Mažeika, Auburn, III.
Povilas Malančius, Bulpitt, III.
Juozas Marcinkevičius, Brook

Julius Poloiner, Washington

P-ia Elenora Puronas, Aurora 
III.

Juozas
Juozas

Mikas

J. Rimkus, Irons, Mich 
šalaševičius, Spring Va- 

III.
Franevsky, Oak Hill, W.

Pirmame savo rašinėlyje ban- 
I džinu apibudinti savo darbo sis- 
I temą. man veikiant kaipo 
j "Naujienų” kontestantui. Ką 
aš čia rašinėju, tas viskas yra 

_°ryna tiesa — mano paties iš- 
rta. Savo gyvenime toje ša- 
oje esu pusėtinai plačiai apsi- 
ažines tai yra pardavimo 

Pasitaikė man ganėti
ni ilgą laiką dirbti apdraudos 
gentu, kai kuriuose stambes- 
ėse kompanijose, pertat dar 
Įsimenu ir šiandie kokios in
dukcijos man buvo teikiamos 
š manažerių reikale darbo 
varkos, įsitikinimo į dirbamą 
’arbą ir t. t. Aš daug išmokau 
< jų, taipgi prisiėjo lankyti 
'ardavimo srities mokyklą, o 
um kasdien veikiant tarp žmo
ni įvairiais bizniais 
lausia man davė 
•>ie tą viską, ap e ką man pri
tina šiuo sykiu kalbėti. Aš 
enoriu, kad mano draugai kon- 
estantai viską imtų už gryną 
inigą apie ką aš kalbėsiu, bet 
ktai tą, kas kuriam atrodys 

;eru ir naudingu.
Pirma negu aš pradedu bile 

urį darbą dirbti, aš turiu su 
no pilnai apsipažinti; apsipa- 
nęs tuiiu būtinai jame surasti 
erasias puses ir pagalios įsi
ginti, kad mano parduodamos 

iš geriausių, 
šiame “Nau- 

"Naujienų”

— dau- 
pri tyrimą

eigų aš užrašau 
ienų” konteste 
»renumeratą, aš <
;ad “Naujienos” yra geriausias 
aikraštys. pertat man nėra 
unku surasti argumentą "Nau- 
ienų” gerumui išparodyti arba 
('tikslius užmetimus tiksliai

EIK SU MINIA
dieninis valgomo kambario karas

“Seli-I’ropelling”
>i važiuojama virtuvė yra ką tik 
ižbaigta, turi vėliausios mados pa
ulinius įrengimus, elektros Šviesi) 
r kerosimi pečiukus.

Kaina $3,500
<1,50(1 cash, kitus į 12 mėnesių iš
mokėjimu. I.um h karai daromi pa
nai jūsų nurodymus.
Austin Welding Works

553 \V. Quincy St.

“REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos”

Antras svarbus argumentas 
yra, kad garsinimai "Naujie
nose” apsimoka pačiam garsin
tojų i sulig jo mokamų pinigų 
už garsinimus geriau negu ki
tuose laikraščiuose. “Naujieno
se” garsinasi stambios ameriko
niškos firmos tiktai todėl, kad 
joms apsimoka garsintis. Ame
rikoniškos krautuvės nesigarsi- 
ua į tuos laikraščius, iš kurių j 
nėra rezultatų. Jie turi ganėti
nai išdirbtą sistemą, kad tinka
mai suradus kokį nuošimtį neša 
jų pinigai įdėti į bile kurį laik
raštį garsinimams. Jeigu jau' 
amerikoniškos krautuvės turi 
naudos iš skelbimų “Naujieno
se”, tai ką jau kalbėti apie lie
tuvius krautuvninkus. Reiškia,’ 
aš esu^ įsitikinęs, kad “Naujie
nose” pasiskelbimai neša dide
lę naudą tiems, kurie jose gar
sinasi. Pertat man nėra sunku 
įtikinti neviertią Tamošių, kad 
jam pirkti “Naujienų” garsini
mų korta visais žvilgsniais ap
simoka. Tas pats yra ir su Biz
nio Informacijų knyga ir kny
gų kortomis.

Pas mane yra įsitikinimas, 
kad panedėlis ėjimui su bizniu 
per namus yra geresnis laikas, 
negu bile kurią kitą dieną sa
vaitėje. Panedėlis yra mums 
amerikiečiams žinomas kaino 
“Blue Monday”; bizniai ne vi
si patenkinti panedėliu, tečiaus 
jeigu biznį darai vakarais eida
mas per stubas, tai panedėlis 
yra viena iš geriausių biznio 
dienų. Kitais vakarais tankiau
siai žmonės nestovi namie, iš- 
vaikščioja savais reikalais, bet

Jausitės geriau iš 
pirmo vartojimo

Kartusis Vynas 
geriausios gyduolės 

Jei jus 
nuo 

Vyno
iš pir-

Trinerio 
yra 
mano šeimynoj, 
turit kosulį, slogas, 
Trinerio Karčiojo 
jus jausitės geriau 
mo vartojimo.

Mr.
Woodhull, III.

(Vardas ir adresas reika
laujantiems)

KUOMET JAUČIATE BĖDA

JIS nežinojo kad jo moteris sirgo.
tylėjimas rūpino jį. : 

Postai telegramą ir gavo 
ventojų teisybę.

, Jos ilgas
Tad jis pasiuntė 

nuo apielinkės gy-

tuojaus pasiųsta.
ir vaistininkui ir

Piniginė perlaida buvo 
Tas apmokėjo ir daktarui 
ant galo paskubino moteries greitą pasveikimą.

Kuomet jaučiate bėdą, neverta atidėliot. Te
legrafuok tuojau. Postai Telegraph pasauli
nė syšteiną patarnauja visuose miestuose ir 
miesteliuose Suvienytose Valstijose kaip ir 
Jūsų senoj Tėvynėj.

^ckay Jb>

CZoRlD-
•THE

“Ue oi

Postai Telegraph-Cable Company

Kaip Prašalinti 
Didžiausias Slogas
Nėra jokios priežasties daleisti, kad 
jumis slogos kankintų ir padarytų 
gyvenimą mizernu. Vietoje svaigi
nus save su quinine ir gyduolėmis, 
pataisykite stovį savo skilvio 
yra priežastimi jūsų slogų. 
Jei jus ir nejaustumėt slogų 
kūne, visvien jūsų virškinimo 
nai yra netvarkoj. Prašalinkit 
vo sistemos visus nešvarumus
stebėsit, kad slogos pranyks greit. 
Daug geresnis ir saugesnis negu ne
gardžios ir pavojingos vidurių val-

kuris

savo 
orga- 
iš sa- 
ir pa-

nintojos yra Trinerio Kartusis Vy
nas. Jis padarytas iš California 
vynuogių, cascara ir kitų gydančių 
šaknų,., yra., naturališkos.. gyduolės 
nuo nevirškinimo ir užkietėjimo.
Užlaikykit save stipriu ir linksmiu 
vartodami po biskį prieš kiekvieną 
valgį. Jokios kitos gyduoles taip 
gerai nepagelbsti nuo slogų kaip 
šios. Nusipirkit butelį šiandie, gau
namos visose vaistynėse — $1.25 
buteliui.

Triner's
BITTER
WINE

Bandymui 
Butelis VELTUI

Reikalaukit nuo Jos. Triner Co., 
1333 S. Ashland Avė., Chicago, 
III. DYKAI satnpelio. Įdėkite 10c. 
persiuntimo lėšoms ir supakavi- 
mui.

Vardas

Adresas

Miestas

) TMHin (j

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

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, J016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:3t vakare. 

Nekėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

- -  p- - - - - r -    - - -  -----------------J   ----- y —;

“SANDARA” UŽ $1 VISIEMS MILTAMS 
Užsisakymas pratęstas ligi vasario 

16-tai dienai
Nupigintos “Sandaros” kontestas pratęstas ligi Lietuvos Nepri

klausomybės šventės vasario 16 d. imtinai. Vasario 16 d. išeina 
“Sandaros” didelis dvigubas numeris, pašvęstas, Nepriklausomybės 
10 metų sukaktuvėms paminėti. VJsi užsirašę “Sandarą” ligi tai 
dienai gaus ją už $1.00 per ištisus metus. Užrašiusieji kitiems 
daugiau 5 prenumeratų gaus iš “Sandaros” knygyno dovanų $1.00 
vertės knygų.

iškirpęs žemiau dedamą rėki, užrašyk savo adresą ir pridėjęs 
tik $1.00 atsiųsk “Sandaros” Administracijai, 327 E Street, So. 
Boston, Mass., o jei nenori sukarpyti laikraštį, tai atsiųsk tik $1.00 
su savo adresu, pažymėdamas, iš kurio laikraščio sužinojai. Naudo
kitės proga!

H Ort Užsirašiusiam laikraštį “Sandarą’’ ant 4 Art 
H metų šis čekis skaitomas vieno dolerio

vertės. Užsirašymo laikas nuo 1027 m. gruodžio 20 d. iki 1928 
Vasario 16 d. “Sandaros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” 
Administracijai tą čekį pridėjęs 1'1 K VIENĄ DOLERĮ ir gausi 
laikraštį visiems metams. šis čekis galioja vieną mėnesį nuo 
gruodžio 20 ligi vasario 16 dienai.

Užsirašančio vardas, pavardė

Pavardė ................   ;..............

Numeris ir gatve ............................................................................

Miestas, valstija ......................................  -..................................
“SANDARA”, 327 E STREET, SO. BOSTON, MASS.

Y6urWS
Mut ine Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki žmogui Dovana 
Murinę Valo. Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Bcauty” Dykai *

Užsidaro “Naujienų” Kontestantų 
Registracija—Kovo 1 d., 1928

Kurie 
Norite 
Dalyvauti 
“Naujienų” * 
Konteste 
Kontestantais
Registruokitės
Tuoj 
Išpildykite 
Registracijos 
Blanką

Prisiųskite 
“Naujienų” 
Kontesto 
Departamentui 
Arba 
Atsilankykite 
Asmeniškai 
Nevėliau 
Iki 
Kovo 
Pirmos 
Dienos.

“NAUJIENŲ” KONTESTO DEP„
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
GERB. KONTESTO VEDRJAS:

Noriu įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame “Naujienų” kon
teste laimėjimui dovanų, prašau priimti mane i kontesto dalyvius 
ir suteikti reikalingas Informacijas Šiuo adresu:

Mano Vardas, Pavarde

GatvC

Miestas Valstija

Telefonas



NAUJIENOS, Chicago, DL' Trečiadienis, vas. 22, 1928

NAUIIFMOS
The Lithuanlan Daily Newg 

fublished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Newn Pub. Co. Ine.

1739 South Halated Street 
Chicago, III.

Telephone Roooevelt 85(>t

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago 
8c. per copy
Entered as Second Class Matter 

March 7th. 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben 
drov*, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111 — Telefonas: Roosevelt 8500.

Uis i sakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metama .........    $8.00
Pusei metų ...................... 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui  .75

Chicagoje per ilneliotojuai
Viena kopija___ ___—______8c
Savaitei 18c
Minėsiu! -_ —-_ ——— 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje 
paltui

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

Metams --- -----------   $8.00
Pusei metų------------------------- 4.00
Trims mėnesiams 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

KOMUNISTAI BELGIJOJE VISIŠKAI KRINKA

Vienam laikraštyje nesenai buvo pasakyta, kad
Belgijoje nepaprastai augąs komunizmas; per septyne
rius metus komunistų partija tenai išaugusi nuo 500 
narių iki 70,000. Tai yra sapnas. Komunistai Belgijoje 
visuomet buvo silpni, o pastaruoju laiku ėmė visiškai 
smukti.

Didelio triukšmo Belgijos komunistuose nesenai 
sukėlė Briuselio mokytojas Brakops, kuris pirma buvo 
karštas Maskvos garbintojas, o dabar ėmė aštriai 
smerkti Rusijos bolševikų valdžią.

Mokytojas Brakops dalyvavo “darbininkų delegaci
joje”, kuri lankėsi Rusijoje (žinoma, sovietų valdžios 
lėšomis) ir, pagrįžusi, turėjo skelbti Belgijos darbinin
kams apie bolševikiško rojaus skaistybes. Bet Bra- 
kops’o, matyt, butą protingo ir sąžiningo žmogaus. 
Svečiuodamasis sovietijoje, jisai pastebėjo, kad už “ro
jaus” scenų, kurias Belgijos delegatams rodė komisarai, 
eina gyvenimas, visai nepanašus į tas scenas; ir, pagrį
žęs Belgijon, jisai, ažuot garbinęs bolševizmą, pradėjo 
jį smarkiai kritikuoti.

Pirmam viešam susirinkime Briuselyje, kuris buvo 
sušauktas išklausyti “delegacijos” raportą apie jos ke
lionę Rusijon, komunistas Brakops išdėstė savo įspū
džius ir patyrimus, įgytus sovietų žemėje, ir pažymėjo, 
kad tenai nėra nė krislelio laisvės, kadangi valdžia per
sekioja net savo partijos žmones, nepritariančius Stali
no politikai, — nekalbant jau apie kitus gyventojus. 
Komunistų atstovas Belgijos parlamente Jackemotte 
bandė apginti Stalino diktatūrą, bet publika, daugumo
je susidedanti iš komunistų, garsiais protesto šauksmais 
jj sustabdė.

Taigi net ir neskaitlingose Belgijos komunistų eilė
se, pasireiškė gilus skilimas, kuris veda juos prie galu
tino pakrikimo.

IKI LOGIŠKO GALO

Diktatorius Mussolini sugalvojo naują “reformą”. 
Jisai siūlo atimti parlamentui teisę leisti įstatymus, ir 
paversti jį tiktai pataramąja įstaiga. Tam parlamente] 
galės būti tiktai vienos partijos — fašistų — atstovai. 
Dalį kandidatų i parlamentą skirs korporacijos ir sin-! 
dikatai (valdžios pripažintos darbdavių ir darbininkų’ 
organizacijos) ir mokslo įstaigos. Šituos kandidatus1 
tečiaus tvirtins fašistų partijos generalė taryba. Kitą, Į 
didesniąją, dalį kandidatų į parlamentą skirs pati ge-i 
nevalė taryba, ir jokių kitų kandidatų sąrašų, išimant; 
tuos, kuriuos patvirtins arba tiesiog paskirs fašistų par-1 
tijos centras, nebus leista statyti. Atėjus rinkimams,1 
balsuotojai galės tiktai balsuoti už visą fašistų patiek
tąjį sąrašą arba prieš jį; jokių pakeitimų daryt kandi
datų sąraše nebus galima.

Šitaip sutaisęs “rinkiniu” tvarką, Mussolini tikisi 
laimėt, ir išrodo, kad jo viltis yra ne be pamato. Jo par
tijos taryba tą jo sumanymą jau patvirtino. Taigi ne- 
užilgio parlamentinė sistema Italijoje bus išnykus.

Tuo pačiu keliu eina ir kitų šalių diktatūros. Ispa-
nijoje “patariamasis parlamentas”, susidedąs iš dikta
toriaus de Riveros paskirtųjų “atstovų”, jau posėdžiau
ja. Buvo girdėt, kad tokį pat “parlamentą”, neturintį 
teisės leisti įstatymų, rengiasi dekretu įvesti ir Smeto
na Lietuvoje.

Diktatūra visur, juo ilgiau gyvuoja, tuo labiaus

Todėl vasario 26 d. So. Bostone (Bernice Hali, 409 
Broadway) rengiama bankietas su muzikaliu progra
mų jam pagerbti. Į bankietą kviečiami Bagočiaus drau
gai ir iš kitų kolionijų (norintys dalyvauti tepraneša iš 
anksto p. D. Pilkai — 1632 Columbia Rd., So. Boston, 
Mass.).

Labai gerai padarė Fortūnato draugai, kad suma
nė šį bankietą. Adv. Bagočius, iš tiesų, yra vienas stam
biausiųjų Amerikos lietuvių visuomenės veikėjų, pasi
žymėjęs savo darbu įvairiose organizacijose ir paskil- 
bęs, kaipo didelio talento oratorius. Kito tokio popule- 
raus kalbėtojo Amerikos lietuviai neturėjo ir neturi.

Mes nuoširdžiai sveikiname jį su šiomis sukaktuvė
mis ir geidžiame, kad jisai dar ilgai darbuotųsi ir ska
tintų savo iškalba prie darbo kitus!

Ledų gadynės.
Ledų gadynės sugrįžimo gali

mybė. — Klimato kitėjimas.
Oro nenormališkumai.—Sau

lės dėmių įtaka orui. — Eu
ropos klimatas prieš ledų ga
dynę. — Pirmas ledų perio
das. — Pirmas tarpledynų 
periodas. — Kiti ledų perio
dai. — Paskutinė ledų ga
dynė.

Ar yra galimas daiktas, kad 
vėl sugris ledų gadynė?! Ar, 
sakysime, ta vieta, kur dabar 
randąsi Chicago vėl bus apden
gta kelių šimtų pėdų storio 
ledu, kaip tai buvo prieš kelio
lika tūkstančių metų? Ar mu
sų žemė dar kartą turės per
gyventi vieną tų ledų periodų, 
kurie, kaip geologai tvirtina, 
yra buvę praeityj?

Daugelis į tuos klausimus 
atsako teigiamai. Pavyzdžiui, 
prieš porą metų gen. Smuts iš
leido knygą, kuro j jis prana
šauja naują ledų gadynę. Grį
žimas ledų gadynės, sako Dr. 
E. E. Free, yra pilnai galimas. 
Tačiau iš to dar neišeina, kad 
mes turime u.i>siru|>inti kaili
niais ir vilnonėmis užklotemis. 
Klimatas įvairuoja labai iš lė
to. Prieš milionus metų ant 
musų žemės gyveno dinosau- 
rai, kurie dėl pakitėjimo klima
to turėjo žūti. Bet net pro
tingiausias dinosauras, jeigu 
tokis galėjo būti, nesuprato, 
kad jo veislei ateina galas. Pra
ėjo tūkstančiai metų, kol mil
žiniški gyvūnai tapo galutinai 
sunaikinti.

Net jeigu ledų gadynė dabar 
butų jau prasidėjusi, tai mes 
negalėtume klimate jokios per
mainos pastebėti. O tai todėl, 
kad žmogaus ir geologijos laik
rodžiai žymiai skiriasi.

Negalima tikėtis, kad ledų 
gadynė galės asmeniniai žmo
gaus prigimtį ir papročius pa
keisti. Laike paskutinės ledų 
gadynės žmonės gyveno Euro
poj, o gal ir Amerikoj. Jie bu
vo laukiniai ir vedė laukinių 
žmonių gyvenimą. Jei, saky
sime, Amerikos kontinente at-
vėstų klimatas, tai Kanados gy
ventojai priversti butų keliau
ti į pietus. Galimas daiktas, 
kad žmonės apleistų Chicagą 
ir New Yorką. Kukuruzų juos
ta persimestų į pietus, o med-
vilnies auginimo juostą — į Pa
namos ir centralinės Amerikos 
džiuglės. Tas pat atsitiktų ir 
Europoj. Afrikos džiunglėse 
gal atsirastų milžiniški mies
tai. Iš viso civilizacija persi
mestų į tropikus.

Kalbas apie besiartinančią le
dų gadynę vyriausia pagimdė 

’ | oro nenormališkumai. Kaip ži- 
- . nia, 1926 m. vasara buvo gan

Šitą evoliuciją pirmutiniai yra padarę visų dabartį-| šaltoka. Tąsyk atsirado prana- 
nių diktatūrų pirmtakunai ir mokytojai, Rusijos bol- šų, kurie tvirtino, jog 1927 m. 
ševikai. Tą, ką dabar ketina įvykinti Mussolini, jau se- vasaros visiškai nebusią. Ta
nai įvykdė Leninas. Bet pasiekusi savo “1 
laipsnį, bolševikų diktatūra jau ėmė skilti. Tenka ma
nyti, kad to paties susilauks paskui ir fašistų diktatūra.

vystosi iki savo logiško galo — iki to, kad visa galia 
susikoncentruoja diktatoriaus (ir jo patarėjų) rankose 
o liaudis palieka be jokių teisių.

tobulybės” &au tas pranašavimas neišsipil
dė. Nors, tiesa, vasara buvo 
kiek vėsesnė, negu paprastai, 
ule rudenop užėjo karščiai ir

BANKIETAS ADV. BAGOČIUI PAGERBTI
tokiu budu išlygino vidutiniš
ką temperatūrą. Bet tai nei 
kiek nesulaikė kai kuriuos žmo-

Iš Bostono praneša Komisija, susidedanti iš J. 
viacko, D. Pilkos ir K. J. Paulausko, kad šių metų 
sario bėn. 20 dieną sukanka lygiai dvidešimt penki 
tai, kai advokatas Fortūnatas J. Bagočius 
Amerikon ir darbuojasi lietuvių visuomenės

J. Kupčinskas.

Žmogaus Kūno Paslaptys

kurį pagimdo ledų gadynė. Y- 
ra žinoma, kad oro nenormalu
mai pasitaiko periodiškai. Tan
kiausia tatai paeina nuo sau
lės dėmių. O saulės dėmės pa
sirodo periodiškai — maždaug 
kas vienuoliką metų. Kadan
gi per paskutinius kelis metus 
tęsėsi saulės dėmių periodas, 
tai bus visai natūrai iškas daly
kas daleisti, kad ačiū tam įvy
ko ir oro nenormališkumai.

Šiandien tik vienas būdas tė
ra žinomas studijavimui ledų 
gadynės sugrįžimo galimybės. 
Tas būdas susiveda prie tyri
nėjimo buvusių gadynių, kuo
met žemė buvo storu ledu ap
dengta. Praeityj yra buvusios 
bent kelios ledų gadynės, kai 
kurios prieš daug milionų me
tų, kuomet ant žemės mažai 
dar ir gyvybės tebuvo. Vienas 
didžiausių atradimų, kokį pa
darė geologai praeitame šimt- 
metyj, yra įrodymas, kad ledų 
gadynės iš tiesų buvo.

Ledų gadynė prasidėjo prieš 
kokį milioną metų. Tuo laiku 
ant žemės jau gyveno žmonės; 
jų pėdsakai tapo surasti Ang
lijoj. Tai buvo laukiniai žmo
nės. Daugelis mano, kad ledų 
gadyne žymiame Iaii>snyj i>vi- 
sidejo prie žmogaus progreso. 
Tai buvo akstinas, kuris spy
rė žmones galvoti.

Aukščiau jau minėjau, kad 
ledų gadynė prasidėjo prieš ko
kį milioną metų. Jeigu taip, 
tai kada ji pasibaigė? Tai keb
lus klausimas. Tie, kurie ma
no, jog artinasi ledų gadynė y- 
ra tos nuomonės, kad paskuti
nioji dar nėra galutinai užsi
baigusi. Jų manymu, mes da
bar gyvename trumpos pertrau
kos periode. Kitais žodžiais 
sakant, ledų gadynė dar nėra 
pasibaigusi įJVyko tik trum
pa pertrauka, po kurios ledai 
vėl turės žemę apdengti.

Kad tokios pertraukos praei
tyj yra buvusios, geologai dė- 
liai to neabejoja. Prieš porą 
desėtkų mtų geologai buvo 
tos nuomonės, jog žemė (šiau
rinė jos dalis) apsidengdavo 
storu ledo sluoksniu. Po kiek 
laiko ledas nutirpdavo ir tokiu
budu užsibaigdavo ledų gady
nė. Toks samprotavimas bu
vo klaidingas. Rekordai rodo, 
jog tikrumoj dalykai buvo la
biau komplikuoti.

Prieš paskutinę ledų gadynę
per milionus metų klimatas bu
vo labai malonus ir pastovus; 
daug pastovesnis, negu jis yra 
dabar. Trumpaplaukiai ark
liai ir kiti gyvuliai bėginėjo 
būriais Alaskoj ir šiaurinėj Ka
nados dalyj. Drambliai gyve
no Sibire, o tigrai ir liūtai 
siausdavo Anglijos ir Vokieti
jos miškuose.

Laipsniškai klimatas ėmė ki- 
tėti. Tas kitėjimas buvo toks 
nežymus, jog niekas negalėjo 
jo pastebėti. Tais laikais snie
gas buvo žinomas tik apie šiau
rių polių. Pamažėl jis pradė
jo slinkti į pietus. Praėjo šim
tai .tūkstančių metų ir sniegas 
bei ledai pasiekė šiaurinę Eu
ropą ir tą vėtą, kur dabar ran
dasi didieji ežerai. Tigrai,
drambliai ir arkliai ėmė trauk
tis į pietus. Prieš kokius 700,- 

1000 metų šiaurinis žemės pus- 
dabartiniai oro skritulis tapo ledais ir sniegu 

Tai buvo pirmas 
dirvoje, dni au tuo klimato kitėjimu, ledų periodas.

nes nuo tvirtinimo, kad tos šal
tos vasaros reiškia ledų gady
nės pradžią.

Tuo tarpu

Ne
va 

me- j 
atvyko nenormalumai neturi nieko ben* apdengtas.

Garsusis New Yorko Metro
politan operos dainininkas Titta 
Ruffo.

Tas periodas palyginamai ne- 
sitęsė labai ilgai. Po keliolikos 
tūkstančių metų ledai pradėjo 
nykti. Klimatas pasidarė šil
tas. Drambliai ir kiti gyvūnai 
sugrįžo į tas vietas, kurios pa- 
siliuosavo nuo ledų. Milžiniški 
gyvūnai per tūkstančius metų 
gyveno Vokietijos ir Franci- 
jos upėse. Tai buvo pirmas 
tarpledynų periodas, kuris tę
sėsi gal kokį šimtą tūkstančių 
metų.

Po to prasidėjo antras ledų 
periodas, kuris pasižymėjo di
deliu intensyvumu. Bet prieš 
kokius 400,000 metų ledai vėl 
ištirpo ir prasidėjo antras tarp
ledynų periodas, kuris tęsėsi a- 
pie 100,000 metų, o gal ir il
giau. Jis pasižymėjo labai šil
tu klimatu. Pietinė Anglija 
turėjo beveik tropišką klimatą. 
Ledynų užsiliko tik Alpuose, 
bet jie buvo palyginaami maži. 
Kanada tuo laiku turėjo būti 
ideališka šalis žemdirbystei. 
Drambliai ir liūtai vėl siautė 
po Europą. J

Užstojo vėl trečius ledų pe- 

riodas, kuris užsibaigė prieš 
200,000 metų. Po to sekė trei 
čias tarpuledynų periodas ir, 
ant galo, ketvirta ledų gadynė, 
kuri pisibaigė prieš kokius 50,- 
000 metų. Ketvirtoji ledų ga* 
dynė nesitęsė taip ilgai, kaip 
kitos.

Tokia tai yra istorija vė
liausiųjų ledų gadynių šiauri
niame žemės puėskrityj. Vy
riausias jų pažymys yra perio
diškumas. Jos ateidavo ir 
praeidavo.

šiandien mes dar tikrai ne
žinome tas (priežastis, kurios 
pagimdė ledų gadynes. Tesą, 
teorijų yra kelios, bet kuri jų 
tikslesnę, — sunku pasakyti. 
Štai kodėl tarp geologų pasi
reiškia didelis nuomonių skir
tumas. Vieni jų mano, kad 
ketvirtoji ledų gadynė yra pa
sibaigusi, o kiti, — kad ne. 
Mat, reikia žinoti, jog ketvirto
ji ledų gadynė žymiai skyrė
si nuo kitų. Skyrėsi tuo, kad 
ji pasibaigė (jeigu iš tiesų pa
sibaigė) labai nereguliarišku 
budu. Prieš 50,000 metų šiau
rinis žemės pusskritulis buvo 
paliuosuotas nuo ledų. Po to 
ledai vėl apdengė geręką že
mės plotą. Tos rųšies istori
ja pasikartojo bent trejetą kar
tų. Ir tik prieš kokius 10,000 
ar mažiau metų žemė tapo ga
lutinai paliuosuota nuo ledų, ži
noma, išėmus Grenlandiją ir 
tuos kraštus, kurie randasi ar
ti poliaus.

Tie ketvirtos ledų gadynės 
nereguliariškumai ir pagimdė 
klausimą, ar kartais musų lai
kotarpis nėra tik trumpa per
trauka, po kurios tuiės sekti 
ledų periodas? Kitais žodžiais 
sakant, manoma, jog ketvirto
ji ledų gadynė nėra dar galu
tinai pasibaigusi.

Tiksliai į tą klausimą nega
lima atsakyti. Tačiau daugu
ma geologų yra tos nuomonės, 
jog- ketvirtoji ledų gadynė y- 
ra pasibaigusi ir mes gyvena
me tarpledynų periode. O tai 
reiškia, kad praeis daug tūk
stančių metų, kol nauja ledų 
gadynė besugrįš. —K. A.

(Tęsinys)
Jeigu žmogus jaunose dieno- 

: se būna iškastruotas, kas ki- 
. lur yra daroma dėl savotiškų 
i religinių įsitikinimų, tai jo kau- 
i lų augimas padidėja, nes nėra, 
kas tą augimą sulaikytų. Kiti 

'žmonės apsigema su neišvysty
tomis lytinėmis liaukomis, ir 
jų kaulų augimas būna dides
nis. Visų šių žmonių išauga ne
proporcingai ilgos kojos ir ran
kos.

Kūno išvaizda
Endokrininių liaukų priklau

so ne tik kūno ilgis, l>ct ir vi
sa jo sudėtis bei išvaizda. Odos 
švelnumas, veido gražumas, 
linksmumas ir visa kita neap- 
seina be hormonų veikimo.

Išpjovus arba apsigimus žmo
gui su neveikiančia skydine 
liauka, pas žmogų pasireiškia 
susirgimas Miksedema ar kre
tinizmu vadinamas. Pas žmo
nes su silpnai veikiančia sky
dine liauka po oda ir kitų au
dinių tarpuose atsiranda daug 
vandens. Del vandens pertek
liaus žmogaus oda ir visas kū
no paviršius išbrinksta, išsipu
čia, pašidaro lyg patinęs. Vei
das įgauna idiotišką išvaizdą, 
oda būna sausa ir išblyškusi. 
Čia dedami paveikslai duoda 
aiškesnį supratimą apie išvaiz
dą lų žmonių, kurių skydine 
liauka dėl kurių nors priežas
čių yra sunykusi.

Kretinizmas ir Miksedema 
yra galima išgydyti. Jei pas 
kurį nors žmogų nėra skydinės 
liaukos išdalinamų hormonų, 
tai gydant jam duodama kitų 
asmenų skydinių' liaukų paga
mintų hormonų, ir jis pasveik
sta. Kaip puikiai pataiso žmo
gaus išvaizdą panašus gydy
mas, rodo aukščiau įdėti mer
gaites pa veikslai.

Nutukimas

Yra gyvulių, kuriems jų ku- 
no nutukimas yra labai reika
lingas. Meška per vasarų ir ru
denį nutunka, o žiemos metu 
miega nesimaitindama. Miego 
metu jos gyvybes mašina ne
sustoja: kraujas teka, širdis 
plaka, kūnas kvėpuoja, palaiko 
tam tikrą kūno temperatūrą. 
Visam, šiam darbui atlikti rei
kalingas maistas. Tai miego 
metu meška ir naudoja savo 
kūno taukus įvairiems audi
niams maitinti, degimui palai
kyti ir kitiems gyvybės reika
lams.

Jurų šunes taip pat turi po 
oda storą taukų sluoksnį. Šie 
taukai jiems yra labai reikalin
gi dėl to, kad gyvena šaltuose 
kraštuose, jurų vandenyje. Tie 
taukai apsaugoja hUo šalčio. 
Tunka ne tik gyvuliai, bet ir 
žmonės. Kam žmogui reikalin
gas nutukimas? Jam krauti sa
vo kūne maisto atsargą, tu
rint aruodus, visai nėra reika
lo, taip pat taukai nereikalin
gi ir nuo šalčio apsisaugoti.

Nutukimas žmogui jokios nau
dos neduoda, o dažniausiai yra 
tik kenksmingas. Sveiko žmo
gaus organizmas visą pateku
sį j jį maistą sudegina, gautą 
šilumą sunaudoja darbui ir kū
no temperatūrai palaikyti. At
likusius maisto dalys su kva
pu, prakaitu ir kitomis išma
tomis pašalinamos laukan.

Bet jeigu žmogus dėl per 
daug gero apetito suvalgo mai
sto daugiau, negu jo kūnas su
geba sunaudoti, tada atlieka
mas maistas sukraunamas rie
balų pavidale po oda, tarp rau
menų ir kitose vietose. Jeigu 
degimus žmogaus kūne eis per 
silpnai, tai nors žmogus ir ma
žai valdys, tfluisto dalis vis tiek 
liks nesudegusi ir pasiliks kū
ne riebalų pavidale. O silpnas 

'degimas gali atsirasti dėl kai 
kurių endokrininių liaukų silp
nesnio veikimo, iš ko vėl su
sidaro nutukimo priežastis.

Yra patirta, kad romyti gy
vuliai labiau linkę tukti, pav., 
[Kiršai. Ir žmones po panašių

operacijų taip pat labiau tun
ka.

Reiškia, prie nutukimo yeda 
ir lytinių liaukų susilpnėjimas.

Prie nutukimo veda ir sma- 
genų priedelio ir skydinės liau
kos veikimo susilpnėjimas. Prie
šingai, kuomet skydinės liau
kos veikimas būna sustiprėjęs, 
kūnas suliesėja, degimas eina 
smarkiau, kūno temperatūra 
kyla.

Žinodamas nutukimo prie
žastis, mokslas randa būdų ne
geistinam nutukimui pašalin
ti.
Hormonų reikšmė dvasiniam 

žmogaus gyvenime
Mes kaltinam žmones, kad 

jie yra apsileidę, kaltinam dėl 
nesugebėjimo suprasti vieną ar 
kitą klausimą, visai neapgalvo
dami, kur yra viso to kaltė. 
Gal būt, kad žmogaus budo, va
lios ar proto silpnumo kaltė 
kartais gludi pačioj žmogaus 
prigimty; tada jau jokiais pa
mokymais nieko nepasieksi.

Jau pirmiau buvo pastebėta, 
kad kai kurių endokrininių 
liaukų hormonų veikimo su
silpnėjimas silpnina ir žmo
gaus dvasią. Padidintas sma- 
genų priedelio veikimas silp
nina žmogaus protą. Milžinai 
turi siaurą sąmonę. Skydines 
liaukos hormonų sumažėjimas 
veda prie dvasinio silpnumo. 
Kada skydinė liauka atatinka
mų hormonų negamina, žmo
gus suidioteja ir kariais priei
na visai prie gyvuliško gyve
nimo. Sustiprėjus skydinės 
liaukos veikimui, sustiprėja ir 
žmogaus protas. Ir steinachas 
tvirtina, kad iš žmonių su pa
didėjusia skydine liauka pasi
taiko gabių matematikų.

Jeigu skydinės liaukos hor
monų sumažėjimas veda prie 
idiotizmo, o į vi | dietoj i rnas 
prie proto sustiprinimo, tai aiš
ku, kad vartojant su vaistais 
atatinkamus hormonus, galima 
idiotui Įkvėpti protingumo, o 
silpnapročiui jį sustiprinti.

Reiškia, prieš mus stovi nau
jas žmogaus gabumų plėtimo 
būdas, čia protingumas ne iš- 
mokymu, o tiesiog su vaistais 
“įpilamas” į galvą. «

(Bus daugiau)

ATĖJO “Kįulturos” No. 1. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

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

SKOLINANT 
PINIGUS

ANT

NAMŲ
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.
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GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas
900 W. 52nd Street

CHICAGO

Labiau prasilavinę dar
bininkai ir inteligentai 
skaito “GYVENIMĄ” — 
skaitykit ir jus!

Reikalaukit vieno 
susipažinimui

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų .................... •$!
Kopija ........................... 20c ]
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& tvarka Kauno |‘Ne. i i • ’sa -prieglaudoje
as Lietuvoje

i nuvykti Kaunan, 
net tris kartus. Man 

> nueiti j Kauno prieglau- 
seneliams, nes vykdamas iš 
vagos buvau sutikęs nuveŽ- 
iovanų chicagietės Urbienės

jau proge
Buvau ten

ti
tėveliui.

Turiu pasakyti, kad prieglau
doje tvarkos tėra tiek, kiek 
jos vedėjas ir tarnautojai bei 
tarnautojos turi apetito “olby- 
ti”. Tas “< 
eina net i 
niškumo i 
džiu:

Urbienė?

? dėl musų, ponaiti, U mė-
— bus kam jį suvalgyti”...
Tenka dar pastebėti, kad 

kiek kartų buvau prieglaudoj 
ture- ir kiek kartų teko apie ją kal

bėti su pašaliečiais, girdėjau 
daugybę skundų dėl netvarkos 
ir prasto senelių užlaikymo.

Sarmata, kad pačioj Lietu
vos sostinėj Kaune akis bado 
tokia netvarka! Kaipgi tuomet 
esti provincijoj, kur “aukštoji 
ponstva” ir toli pasiekti ir sun
ku prisišaukti?

— Juozas Lukas.

olbijimas” dažnai per- 
ir paprasčiausio žmo- 
ribas. štai du |>avyz- Daniel Boone

turėdama

Ponui
tomai

lanko savo levą-seneų. 
prieglaudos vedėjui ma
tas nepatiko. Kartą jis 

“Ko 
nori

iteki pamokslą:

pasiimk ant kupros ir nešk 
tų seni laukan, pas save!”

I rbienės sesulė, žinoma, ne
galėjo neįsižeisti. Jinai atkir
to: “Pone, dar tamstos čia ne
buvo, o mano tėvas prieglau- 

i). Prašau mane ne
to gazdininio nebi- 

dar kartų mane jžei- 
aš apskųsiu
vyriausybei ir po-

u

n
išlėksi pirmutinis’’...
nas prieglaudos Vedė
ta isė”, negalėčiau pa- 

Bet užtenka ir to, kas 
jau pasakyta. Tai rodo, kad 

žmogus netinka savo pa-

illlkšlt*
nas gi

Daniel Boone, Kentucky val
stijos tyrinėtojas, buvo vienas 
iš narsiausių ir mylimiausių 
vyrų tyrinėjusių Su v. Valstijų 
žemes.

Boone gimė vasario 11 d., 
1735 m., netoli Reading, Penn- 
sylvanijoj. Visoj jaunystėj ko
vojo indijonus. Jis neturėjo 
ypatingo mokslo, bet viską ži
nojo apie medžiojimą. Turėda
mas tik 18 metų jis su tėvu 
persikėlė į North Carolina, ap
sigyveno ant ūkės ir apsivedė. 
Bet nepatiko jam civilizuotas' 
gyvenimas. 1761 m. jis prisi
dėjo prie medžiotojų ir tyrinė
tojų grupės ir iškeliavo j vaka
rus. Nuo to laiko jis medžiojo

kovojo indi jonus. Su broliu 
tyrinėjo daugelį dalių Kentu
cky, kur vėliaus apsigyveno 
su šeimyna. Laike revoliucijos 
kare, kuomet anglai kurstė in- 
dijonus atakuoti amerikiečius, 
Daniel Boone buvo pavesta gin-

ti jo šalį tolimoj Kentucky val
stijoj. Vieną sykį indijonai su
ėmė jį ir jo draugus. Ir jis iš
gelbėjo draugus derėdamasis 
su indijonais. Jo pabėgimas nuo 
indijonų padaro labai intere
singą pasaką. Jis nudavė, kad 
jam indijonų gyvenimas labai 
patiko, buvo indijonų draugas, 
davė plaukus išlupti, davė išva
lyti jo baltą kraują upėj ir vei
dą išparvuoti. Bet pasirodžius 
pirmai progai jis pabėgo ir už 
penkių dienų pasiekė Boones- 
borough, nes jis žinojo, kad in
dijonai ketino atakuoti tą mies 
tą. Jis gyventojams pagelbėj- 
apsaugoti vietą.

Del jo puikios tarnystės bu
vo paaukštintas į majorus. Po 
karo grįžo prie ukininkystės ir 
medžiojimo. Kentucky prisidė
jo prie unijos 1792 metais. 
Teismai buvo įsteigti ir kuomet 
jie pradėjo tyrinėti Boone ir 
jo draugų žemes, buvo rasta, 
kad neturėjo legalkškos teisės 
prie tos žemės. Visai neteko sa
vo žemės ir nuo to laiko Boone 
pradėjo baisiai nekęsti visokių 
įstatymų ir kad nors įgijo dau
giau žemės, jis nepaisė savinin- 
kystės reikalavimų, žemę neuž
registruodavo ir kelis kartus 
pametė žemę. Kuomet jo žemė 
Kentucky buvo nuo jo atimta, 
jis persikraustė į vakarus, į tą 
dalį šalies, kuri buvo Ispanijoj. 
Ispanija padarė jį komando- 
rium Femme Osage distrikto ir

tus parodančius savasties tei
ses. Bet Boone buvo labai tei
singas. Kuomet jis apleido Ken- 
tucky valstiją, paliko labai 
daug skolų. Nuvykęs į naują 
vietą ir uždirbęs kiek nors pi
nigų, sugrįžo atgal į Kentucky 
ir užmokėjo skolas, sugrįžo į 
Louisiana su tik 50 centų savo 
kišeniuje. 1818 m. kongresas 
pripažino, kad ta žeme legališ- 
kai prigulėjo Boone ir tie 850 
akrų žemės vėl jam atiduota.

Per visą savo gyvenįmą 
Boone buvo garsiu medžiotoju. 
Mirė sulaukęs 88 metų. Jis bu
vo lėto budo ir visuomet mėgo 
taiką. [FLISJ.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paalina St, Chicago, III.

[Kaip Nuga-Tone Subudavo- 
ja Stiprų, Sveiką Kūną

Nuga-Tona turi savyje specialėu formos ge
ležies, kurs suteikia daug raudono ir svei
ko kraujo. Jos taipgi turi savyje fosforo, 
kuris būtinai yra reikalingas dėl stiprių 
nervų prie; to dar talpina Ravyjc kelias ki
tas puikias gyduolėj kurios yra vartoja
mos visame pasaulyje geriausių gydytojų dėl 
subudavojimo stiprio, sveiko kūno—energin
gų vyrų ir moterų.

Nuss-Tone Hustiprina skilvi, pagerina ape- 
kitą, pagelbsti virškinimui. padalina ganus ir 
koktumų, HUti»ikia malonų ir ramų miegą, 
padaugina žmonių svarumą ir sustiprina nu
silpusius žmones. Nuga-Tone pagamina bur
noje malonų kvapą, nuvalo apsivėlusi lie
žuvi pražalina galvos skaudėjimą, gydo tul
žies ligas, inkstus, kepenis, pūslę ir praša- 

' liną vidurių užkietėjimą. Tai yra vienos ii
. j - v - *i orn , X I geriausių gyduolių žinomų dėl ailpnų, ner-’am davė beveik o>)() akrų ze-l vuotų, nusiminusių ir nuo>'at sergančių vyrų

- j i x i* ne ' ir moterų. Jus galit gauti Nuga-Tone bilemes siaurinėj daly, netoli Mi■j kokioje vaiatinyčloje. Vartokit jas per 20
dienų ir jei nebūsit užganėdintas, sugrą- SSOllli Upes. I >€ t jis ii 'tos ze-l ginkit jas atgal vaistininkui, gausit atgal

I1P« i i e llovvko i 8avo J’iniKUS. Tikrai žurėkit, kad gautumėt UI S JIS nevy KO į Nuga-Tone—imitacijos neatliks reikalingo
New Orleans užbaigti dokumen- dttrb0-
mės neteko,

uo

naiu 
liu v 
naiti

kriminalistus “olby-

neatsilieka ir tarnautojai, 
tą pataikiau nuvykti į prie- 
idą pietų metu. Žiūriu, tar

tus — su dide*- 
ioki jovalą! Tar- 

toks 
d u o-

na beturinti. Sei 
pu sėdėjo ant ; 
prie jų tarnaitė 
teis — maniau,
nors k vara 
tės, jus šii 
žinote savo

as taukuotas, 
matyt, ji gerų

tuo
Priėjusi 

jau rik
ių kuri 
T rauk i- 
Ar ne-

suolų “ Juokudemija”
vielų?

\ ienas senelis nedrąsiai 
iliepė: “Panele, aš ge 
o bloga nedarau”.,, 
saite dar “mandriau” 
o: “Tu geras, tik visas su- 
uvęs!”
Jeigu aš bučiau tos prieglau-

it- 
nie- 

Bet tar

čia u kiaules šerti, bet ir tai
įsakyčiau, kad gyvulys nevalia
mušti, o tik “olbyti” — jeigu
jau ilgojo liežuvio “panytei”
taip tinka koliotis.

Kiek kartų buvau prieglau
doj, bet nemačiau, kad sene
liai butų gavę mėsos. Teisybė,
prieglaudos kieme mačiau du
dideliu meitėliu. Veikiausia,
kad buvo ir daugiau. Byšy su
tuo vienam seneliui pasakiau:
’ Tėve, kai šituos va meitėlius
paskers, turėsite mėsos’’. Keli
senukai, lyg susitarę, atsake:

Iš NEW YOR- 
KO IKI KAU
NO IR ATGAL

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Su musų populiariais laivais
N£W YORK, ALBBRT BALUN, 

HAMBURG. DKUTSCHLAND, 
RZSOLUTK. REL1ANCB, , 

CLEVKLAND, 
WE8TPHA1.IA, THURINGIA

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europines kelonės asine 
niniai vadovaujamos

Plus W. S. Revenue taksai
s——----------Savaitiniai išplaukimai 

Kelionė greita ir pigia 
kaina

Del permito ir kitų infor
macijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie 

Hambiirg-Amcrican Line 
United American Lines, Ine* 

Cienend Agentą
177 N. Michigan Avenue, Chicago

PILNA SVEIKO JUOKO
PILNA PUIKIOS MUZIKOS

PILNA DAINĮ

Bus parodyta

NAUJIENŲ
KONCERTE
Kovo 11 d., 1928
Wicker Park Svet.

Pradžia 4-se po pietų

įžanga $1 kiekvienam!

Niagara Falls

LIETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
a

Gegužio 29 d
1928

Iš new York o Klaipėdon

Baltic America Line “Lituania”

Smagiausia
Patogiausia

Kelionė
Klaipėdon
Be persedimo

KVIEČIAME LIETUVIUS IŠ VISUR!
Cleveland, Ohio

Detroit, Mich.

G r and Rapids, Mich.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Miehigan City, Ind.

East St. Louis, III.

Springfield, III.

Westville, III.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

PUIKIAIS NICKEL PLATE ROAD VAGONAIS
Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerų ir Poco- 

no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolį ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas, pakeliui į New Yorkų.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuojaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago



NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, vas. 22, 1928

niture, parūpino Lindberghui 
l’orničius. Kompanijos vedėjų

kėjo, kadangi tą lakandų setą, 
kuris buvo duotas Lindbergh
ui, ant rytojaus nupirko vienas 
amerikonas. — Rep.

Ar Tamsta busi?
Art. St. Pilka su pagalba 

Chicagos vaidintojų tikros 
gvardijos ateinančiam sekma
dieny Goodman teatre vienin
telį sykį stato P. Vaičiūno pra
garsėjusią komediją “Tuščios 
pastangos”.

Bilietus jūsų patogumui iš 
anksto galima nusipirkti:

1) Universal State Banke.
2) “Aušros” knygyne (Brid- 

geporte).
3) “Mildos” aptiekoj pas p. 

Petrulį (Bridgeporte).
I) Bielskio ir Bakščio aptie- 

koj (Marquette Mon.)
5) “Naujienų” ofise.
Bilietų kainos nuo 75c iki 

$1.65. —-X.

Nelaimė lietuvių 
šeimynoj

Jonas Stupck, 1601 So. \Vells 
st., U> metų amžiaus, buvo pa
sirengęs vestuvėms. Jo duktė 
ėjo už vyro. Stupek laukė jau
nųjų. Jam reikėjo nulipti laip- 
tais nuo antro aukšto žemyn. 
Belipdamas jis nuvirto, užsiga
vo ir mirė neatgavęs sąmonės. 
Koronerio tyrinėjimas pripaži
no, kad galvos kiaušas perskel
tas. laidotuvės šiandie. Laido
tuvėmis rūpinasi pp. Ęudeikių 
laidotuvių įstaiga. 1605 So. 
Hermitage avė. Kūnas bus išly
dėtas į Tautiškas kapines 2 vai 
|K> pietų iš namų. Nelaimė at
sitiko vasario IX d. — Kep.

Lindbergh (Lindy) 
Brighton Parke

Garsusis oro lakūnas, Char
les Lindoergb, užvakar atlėkė 
su keletu draugų Chicagon ii 
atgabeno oro paštą iš St. Louis 
Vakar kaip t vai. ryte, jis ap 
leido Chicagą .

O kur jis nakvojo? Gi Brig 
liton Parke, trobesyje adresu 
1392 Archer avė.

'lai yra didžiulis 51 apart 
mento trobesys. Jame gyveni 
keturi oro lakūnai. Tat Lind- 
bergh ir atlankė jų gyvenamą 
namą.

įdomu pastebėti, kad mana- 
džeris šio didžiulio trobesio yri 
lietuvis, p. E. \V. Bakshevich.

Lindbergh atvažiavo nakvine 
kaip 9:30 vai. vakare. Čia jis 
su draugais vakarieniavo, čia 
ir nakvojo: jis pats kambariuo
se 307, o jo palydovai — kam
bariuose 306.

Antradienio ryte, kaip 3:15 
vai., Lindbergh išvažiavo į Ci
cero orlaivių stotį, kad iš ten 
lėkus į St. Louis.

Kai Lindbergr atvyko sve
čiuotis, tai prie minėtų namų 
jau buvo susirinkusi minia 
žmonių, kuri jo laukė, ‘jVarg
šui” Lindbergbui teko įsprukti 
naman iš alėjos (ėlos), per kie
mo duris, idant apsilenkus su 
minia.

Trobesio džianitorius yra ir
gi lietuvis, Juozas šlapetis. Tai 
sąžiningas, darbštus vyras, ku
ris stengiasi teikti juo geriau
sio patarnavimo gyvenantiems 
apartmente žmonėms. Gi užpe- 
ęeitą naktį jis davė šilumą na
mui net iki 3:15 vai. ryto, kad 
garbingam svečiui šilta butų 
miegoti.

Beje, didžioji lietuvių rakan
dų krautuvė, The Peoples Fur-

Pirmyn choro 
koncertas

Pereitą sekmadienį Liuosy- 
bės svetainėj Pirmyn Mišrus 
Choras davė koncertą. Progra
mas buvo toks:

Visas choras sudainavo “Ei 
jaunime”, “Uzbonas” ir “Ere
lis”. Pianą skambino solo p-lė

Porą duetų su- 
Rypkevičienė ir 

Po to moterų

Kuprevičiutė. 
dainavo pp. 
Badišauskienė. 

dainavochoras 
žu” ir 
Paskui italionė solistė sudaina
vo “O solo mio” ir “O maria”. 
Visas choras, toliau, dainavo 
“Oi kas sodne”, “Nuo putino” 
ir “Vėjužėlis”. Pagalios p-lė 
Stela Staniuliutė padainavo so
lo kai ka iš “Svlvia”, “Tų mer
gelių dainavimas” ir “Bernužė
li nevesk pačios”.

Kadaise esu girdėjęs ar skai
tęs. jog publika, idant ji galė
tų gauti visą, kas galima gauti 
iš scenos, privalo pasitikti pfo- 
gramo pildytojus pusiaukelyje; 
kitaip sakant, publika turi 
simpatizuoti programų pildyto- 
jams. Reikia pasakyti, kad
šiame koncerte kaip tik ir bu
vo tokia publika. Klausant 
ąrogramo is tėmijant publiką, 
matant tą publiką vėliau šo
kių laiku, man tapo supranta
ma, kodėl northsidiečiai dažnai 
vadina savo kolioniją “North- 
sidės Bespublika”. Mat, jie 
vieni kitus pažįsta, nuolat su
sitinka, žino gabumus arba, 
kas praktiškai reiškia kuone tą 
patį, — jėgas. Jie todėl ir 
lesitiki ir nereikalauja iš sa
vo scenos darbuotojų perdaug.

Iš savo pusės jų scenos dar
buotojai 
jretenzijų

(Atlantic and Pacific PhotoI

Prezidento Abraham Lincoln paminklas Chicagoje, Lincoln 
parke.

* * *
Užvakar St. Louise įvyko ris-

Ed.

dainų skaičių, ir gilinti jį, t. gu samdymas kitų chorų, 
y. mtis vis sunkesnių. Mokiu* L ’ „ ’ ’ . ” --
tis dainuoti lietuviškas laudies ti recenziją apie buvusį Pirmyn tikas Vikt. Pr. 
(o ir ne liaudies) 
užduotį Pirmyn 
taipjau svarbia, 
gerai išmoktas, 
kad svetimtaučiu dainų Chica
goje mes galime išgirsti bile 
kada bet kuriame teatre ar 
koncerte, dažmfi puikios kom
pozicijos ir galingų giesminin
kų sudainuotu. Lietuviško 
choro (kaip Pirmyn) užduotis, 
rodosi, yra pirmon galvon dai
nuoti lietuviams lietuviškas dai
nas. Tos gi dainos reikalinga 
dainuoti ne tuo tikslu, kad pa
laikius juos lietuviais, bet to
dėl, kad jie yra lietuviai. Lie
tuviškos dainos Amerikos lie
tu vams yra reikalingos, nes jos 
patenkina jų sielos reikalavi
mus, ir tik kaip paseka palaiko 
lietuviškumą.

Pirmyn choras tečiaus vien 
geru susimokinimu dainuoti 
letuviškas dainas nepasitenkins. 
De Quincey sako: “Ne smagu
mas, bet jausmas (sense) ga
lios... yra tikras dailės siekis 
(object),,. Ir pasikalbėkite su 
Pirmyn choro nariais, tai šgir- 
site, kad jų ambicija yra siek
ti šios dailės galybes choro 
skaitlingumu, o ypač jo tobulu
mu, kuris reiškia taipgi 
tišką galybę.

Beikia pripažinti, kad 
myn choras tobulėja labai 
čiai. 
mis, 
ri, gali patenkinti vidutinę lie
tuvišką publiką rasi labiau, ne
gu kuris kitas. Dalykas toks, 

iei gerai supratau p. Čerienės kad jo dainų meliodijos yra ar- 
(choro vedėjos) ir kai kurių * timos 
choristų mintį, daug maž to
kia linija:

Pirmiausia susimokinti, pa
kankamai dideliu choristų skai
čiumi, gerai kad ir lengvesnių 
meliodijų lietuviškas liaudies dyti Pirmyn chorą savo progra- 
dainas. Susimokinti gerai — mams. Apart to ką pasakiau 
toks, rodosi, yra pirmas choro aukščiau, pastebėsiu, jogei ir čiuno dialogą 
siekis, ir, tik susimokinus ge* paėmimas Pirmyn choro pro 
rai, platinti repertuarą,

dainas šia 
choras skaito 
kaip dainuoti 
Dalykas toks,

dijoj aškiai matomas veiksmas, Cius. Dabar YWC gimimo die- 
ii^dėjimas, gyvenimas. Scena noj įleikė jam rankinį laikro- 
niekad nėra tuščia tiesiogina dė.lį, kuris ypatingai esąs gra- 
ar netiesiogina prasme jeigu žus.
ir nėra aktoriaus, tai žiūrėto-1 Jei taip ir toliau seksis, juo-1 
jas jį jaučia ir jo nekantrau- kauja Požėla, tai aš galėsiu ati
dumas laukia. Pagaliau, ko- daryti laikrodžių krautuvę,
medijoj yra gyvi žmonės, ku
riuos mes pasitinkam pirmame
veiksme, kaipo gerus savo pažį-Į tynęs tarp 
stamus ir kaipo tokius palydi- įLevvis ir Joe.
me paskutiniame veiksme...” I saulinį čempionatą.

“Rytas” iš kovo 20 d., 1926 laimėjo Lewis. Tokiu būdu Lė
ni. pareiškė:

“Džiaugsmas ima, kad ran- pasaulio čempionas, 
dasi naujų lietuviškų veikalų,! 
— tai turime sveikint. “Tuš
čios pastangos” yra bandymas 
duoti dabartinių laikų visuome
nės skersinį piuvį. Publika ši
tą vekalą pasitiko su atviru 
glėbiu, autoriui iškėlė nemažas 
ovacijos ir vainikų dovanojo... 
Veikalas praėjo labai gerai”.

Bušų kalba einantis Kaune 
laikraštis “Eco” iš 1926 m., ko
vo 20 d. rašė:

“Triukšmingas delnų ploji
mas, širdingi pasveikinimo žo
džiai, gėlių vainikai ir nepaliau
nami aktorių iššaukimai paro- 

j dė, jog veikalas pasisekė... Žiu- 
i rovai juokiesi iš “pat dūšios”. 
I Visas veikalo turinys pinasi iš 
daugelio taip įdomių gyvenimo 
nuotykių, kūne papuošti įdo
mia satira”.

i samuymas kilu unoių. | Dar nesenai, 1927 m., gruo- 
Kad gi bala: pradėjau rašy- džio mėn., žinomas teatro kri-

Lietuvy” ra
šė: “Tuščios pastangos” vertė- 

Juo
choro koncertą, o “nuvažiavau
dievai žino kur. Išriaujo rašy- tų rodyti kuodažniausia.
ti nesinori, o rašyti daugiau if- labiau, kad ta komedija visa- 

ba vietos stoka, dos turėjo pasisekimų ir gau-
Tegul tat ir eina. —Reporteris, šiai buvo publikos lankoma...

Mums — Lietuvos visuomenei
* v. . — reikalingas ypatingas gyvaslllSClOS pastangos Į bei veiklus “šio momento” at-

— K‘limC vaizdavimas, — reikalingas dau
giau, negu kitados”. —Litera.

gi negalima,

Kaune

nerodo nė ypatingų
Ir sekmadienio kon-

>aulio mes nenustebinsime, bet 
nes žinome, ką reiškia sutar- 
Jnas darbas, organizuotas pa- 
irodymas ir sąžiningas 
uošimas; mes žinome 
mokios meliodijos ras 
lublikos sieloje atbalsio 
{alios 
moti 
erai,

mes bevelijame 
lengvesnes 

negu painias

Esu

prisi- 
taipgi,
musu 

ir pa
su dai-

meliodi jas 
prastai”.

Tokio įspūdžio darė į mane 
ekmadienio koncertas.
inkęs manyti, kad ne kitoko 
larė jis ir į daugumą susirin
kusios publikos. Tat ir buvo- 
ne dėkingi koncertavusiems ir 
įlojome.

Jeigu tečiaus manytumėt, 
tad Pirmyn choras pasiten
kins tuo, ką jau yra atsiekęs, 
tai labai klystumėt. Choras 
šiandien gyvena stadiją augi
no ir gilinimosi ir mano eiti,

savo-

spar- 
šiandien jis savo daino- 

tuo repertuaru, kurį tu-

ir suprantamos lietu
viams,
gerai sumokintos.
suprantu lietuvius, numatau jų
reagavimą, norėčiau patarti 
draugijoms, reikalui esant, sam-

Strangler
Stechcr už pa- 

. Bistynes

For Cuts and Woundi
Apoteaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba isibrėžimą su Šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užinuia bakterijas. 
Ir iigydo.

\vis dabar yra sunkiojo svorio 
nn co 111 Arimni nn n c

barsinkitės Naujienose

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACUOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmjkit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Piniprua sravo:

Bamonienei
Astrauskie-

Sekmadieny — 26 — Goodman 
teatre chicagiečiai pamatys art. 
St. Pilkos statoma P. Vaičiūno 

?diją “Tuščios pastangos”, 
skaito Kauno laikraščius, 
veikalas jau treti metai 
Veikalas jau treti metai 
ir šiandien tebevaidinamas

SPORTAS
Kas

POŽĖLOS RISTYNĖS
ROITE

DET-

dar
Kauno Valstybės teatre.

Teko sugauti keletą spaudos 
atsiliepimų kurie pasirodė, kai 
toji P. VaČiuno komedija pir
mu kartu išvydo scenos švie
są Kauno teatre, štai žymiau
sieji:

“rl\iščiose pastangose” ryš
kiai gyvai keliami momento, 
musų lietuviškosios dabarties 
gyvi vaizdai, sveikosios visuo
menės kova su ištvirkusiaja 
bei tvirkinančiąja, musų kai
mo konfliktas su miestu, tėvų 
su vaikais..
—musų šių dienų tipai 
smas gyvas, lengvas...
tarnas todėl publikos be galo 
didelis susidomėjimas,
nuoširdus į veikalą reagayimas, 
aplodismentų triukšmas”....

Taip rašė “Liet, žinios” iš 
21 kovo, 1926 m. Laikraščio 
“Lietuva”. skiltyse p. Jocaitis 
pastebėjo (19 kovo, 1926 m.): 

“Autorius už savo veikalą su-
kad pačios dainos yra silaukė iš publikos didelio pri- 

lr aš, kiek pažinimo ir dėkingumo. Tai y- 
šio veikalo nusisekime įro

dymų...”
“Komedijoj “Tuščios pastan

gos” yra gyvas, greitas, sma
gus ir lankstus dialogas. Vai- 

žiurėtojas seka
nuo pradžios iki galo ir niekur 

t.y.]gramams gal lėšuos mažiau, ne- jis jo neapvylia. Visoj kome-

Dauguma asmenų 
,. Velk- 
Supran-

gyvas,

Viskas prirengta, viskas su
tvarkyta. šiomis dienomis K. • 
Požėla gavo iš Detroito praneši
mą, kad vasario 29 d. jis tu
rės ristis su rusu M. Žirniu u 
South Slavic Workers svetai
nėje (1343-49 E. sFerry Avė., 
prie Russell st.).

Beikia žinoti, kad Požėla yra 
pusiau sunkoijo svorio Rusijos 
čempionas. Per septynerius me
tus jo ten niekas nepaguldė. 
Tad jis dabar ir sako rusų ris- 
tikams: “Aš esu lietuvis, bet 
laikau Rusijos čempionatą. Pa
bandykite jį nuo manęs atimti.”

Ziminas mano, jog jis tai ga
li padaryti. Well, 
parodys, ai’ jis 
taip manyti.

Tose ristynėse 
vaus Bancevičius, 
Detroito lietuvių 
mu kaipo
Chris. Jordan, graikų čempio
nas, risis su savo tautiečiu 
“laukiniu Toolos.”

Visos trys poros risis iki ga
lutinos pergalės (du iš trijų su
sikirtimų).

Požėla turi 
rodžių. Prieš
Lukas padovanojo jam gražų 
auksinį laikrodį. Kiek vėliau 
tokią jau dovaną suteikė p. Ju- 23900—Stasei Paulauskienei

vasario 29 d. 
turi pamato

taipgi daly- 
kurs risis su 
ristiku, žino- 

“Young Gotch”.

14356—Petronėlei 
14337—Petronėlei 

nei 
14355—Onai Baličienei 
23908 Bonifacui Bartkui 
56329—Mortai Siušaitei 
23925—Juozapui Paplauskui 
23969—Simonui Butkui 
23976—Augustinai Tyzenhau- 

zienei
23978—Veronikai Zdanavičie-

nei
23979—Antanui Edintui 
56354 Marijonai Jučaitei 
95983—Elenai Kučinskienei 
95985—Petronėlei Tubutaitei 
23981—Vincui Dauniui 
23926—Barborai Gintarienei 
23928 Petrui Trumpiui 
23970—Antanui Urbonui <. 
23971—Onai Sirutaitei 
23977—Kazinfierui Neviakui 
563zi8—Kazimierui Dailidoniui 
56251—.Pranciškonai Statkaitei 
56353—Petronėlei Babilienei 
95982 Jurgiui Pocevičiui

15—Adomui Druktainiui 
13146—Konstancijai Andrejau- 

skienei Andruškienei 
124—Aleksandra Kapustan 

9969—Barborai Pagojienei 
23133 Alenai Čepienei 
13175—Mykolui Tuminui 
14022—Rozalijai Stumbrienei 
14127—Onai šiugždienei 
14107—Marijonai Katutienei 
14194—Juozui Matučiui 
14177—Joanai Navickiutei 
14192 Kazimierui Grimžai 
14209—Elžbietai Grigaitienei 
14183—rPetronelei Rekašienei 
14188—Emilijai Pamenditienei 
14219—Marijonai Kelienei 
14245 - Adelei 
22677—Jonui 
13204—Jonui 
23178—Onai
13206—Pranui Sorakui 
23172—Niciferui Visgintui 
24480—Antoninai Janionienei 
23181—Vincentui Gildai 
14240—Onai Stočkuvienei 
23189—Petrui Stakoniui 
23190—Jurgiui Maskaliunui 
23188—Petrui Dirsei 
14280 Eleonorai Mileikaitei 
23866—Onai Keturakaitei 
23878—Petrui Masiliūnui 
23884
56313—Anelei Dirdienei

Valilioniui
Astrauskienei
Petrauskienei
Ivanauskui

23913—Leonui Zinkevičiui 
56330 Jurgiui Budvičiui 
56335—Alfonsui 
56339—Agotai 
56340—Palionei 
56342—Mykolui
56343 Jonui Ivanauskui 
56344—Karoliui Kiaušiniui 
23927—Augustinui Bieliniui 
14236—Vladui Giedraičiui 
14231- Izidoriui Bartusevičiui 
1 1267—Antanui Dicmonui 
23171—Anelei Mingelienei 
231X1 Domicėlei Žiurienei 
14258 Elžbietai Butkauskienei 
23179- Onai Varanavičienei 
231X3 Motiejui Kvietkauskui 
14312- Aleksui Dovidoniui 
231X7—Anelei Gricienei 
14320—Valerijai Jusi nukaitei 
238X9—Konstancijai Valnčienei 
56325—Kazimierui šilimui 
14310—Antanui Vaišvilai 
14357 Ignui Eičiunui 
2392 I—Domicėlei Stupelienei 
23975 Jonui Tyzenhauzui 
56346 —Petronėlei Zaikienei 
56317 Marcelei Staniuliutei 
5634 9 Cicilei Miškinienei 
56352 'Teodorui Janulauskui 
23982- Kleopai Bupeikienei 
239X3—Petrui Kaustekliui 
2398 !■—Stefanijai Vaišnorienei 
23988—Izidoriui Vaiskiai 
23990—Barborai šauklaitei 
95986—Barborai Petkienei

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Petrulytei 
Valioniui 
Dimšai 
Alejonienei

0 0 
laimikį ant laik- 
kiek laiko p. J.

Vlsoae aptiekoM—35c ir tSc puodukas Ir 
dudcM. Children’s Mušt e role (lengves

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mušt ar d Plaster.

Juzefai Zalatorienei

Your EVtS
Night and Morning to kccp 
them Clean, CIear and Healthy

Write for Free “Eye Care” 
or *‘Eye lieauty” Book

Murinę Ca^ Dept. H.S„9 E. Okio St^Chicejo

THEM DAYS ARE GONE FOREVĖR Chastise This on Your Cello.



Trečiadienis, vas. 22, 1928 ____________________ NAUJIENOS, Chicago, m.'

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvos žydų 
vakaras

Ketvirtadienyje, vasario 23, 
Pajace teatre, kuris randasi prie 
Blue Island avė. ir Boosevelt 
Boad, ruošiama žydų Lietuvos 
išeivių vakaras. Statoma sce
noje veikalas iš žydų gyveni
mo Europoje ir Amerikoje. Tai 
yra operetė. Bus dainos ir bale
tas.

Vakaze dalyvius visos žydų 
Lietuvos išeivių organizacijos

Butų labai gerai, kad ir lietu
viai atsilankytų į šį vakarą 
Nes kalbėsime šiaip ar kalbėsi
me taip, faktas pasilieka tas, 
kad Lietuvoje žydai ir lietuviai 
yra kaimynai, kad taip mus, 
gyvenančius šioje šalyje, kaip 
žydus, jungia LicUiva tuo, jog 
mes atvykome čia iš šalies tos 
pačios, kad taip musų, kaip ir 
Lietuvos žydų giminės, broliai, 
seserys ir tėvai randasi Lietu 
voje; kad taip vienus, kaip ki
tus Lietuva išaugino; kad taip 
iš vienų, kaip iš kitų ji reika
lauja pagalbos, paramos. Todėl, 
rodosi, ir reikėtų vieniems ki
tus pažinti arčiau, susitikti, šis 
parengimas ir Lutų gera proga 
tokiam susitikimui.

Mūsiškiams meno mėgėjams, 
rodosi, kalbamas vakaras turė
tų būti ypatingai įdomus pažiu 
rėti kaip klojasi menui Lietu
vos žydų tarpe.

Vaidintojų tarpe bus Michael 
Michalevska, vienas ižvmiu 
Chicagos aktorių?

Biletus galima gauti šiandie 
dar “Naujienose”, o vėliau mi
nėtame aukščiau teatre. — Kep.

Roseland
šv. Onos draugyste Bcselan- 

turėjo draugišką vakarienę va
sario 12 diena, šeimininkavo va
karienei pp. Paldavičicnė, Povi
lionienė, Lenkšienė, Sistautienė. 
Patarnavimą vakarienės šeimi
ninkės suteikė puikiausi. Išpil
dyta taipgi gražus programas. 
Pirmiausia p. Pivarunas padai
navo. Dainavo jis labai gražiai. 
P-lė Podžiukiutė deklamavo. Jos 
leklamavimas išėjo puikiai. 
P-lė Kancevičiutė padainavo dvi 
luinas gražiai. Vakaro vedėjas 
buvo vietos lietuvių parapijos 
klebonas. Jis pasakė pritinkan- 
ią.kalbelę. O toliau — dainavo 

Iv. Onos choras, kuris susideda 
š kokios 15 moterų, vadovau
ki nt vietiniam vargonininkui, 
vi daineles: Saulelė raudona ir 
ketu va tėvynė musų.

Vakare buvo duodamos dova
nėlės toms draugijos naiėms, 
;urios neėmė iš draugystės pa- 
alpos per dešimtį metų. Tokių 
’ovanų gavo 13 moterų kiek- 
iena po dešimtį dolerių. Kas 
avo dovanas, negaliu įvardin- 
', ha ne visas pažįstu.

— Ten buvusi.

Tabor Farm balius

Town of Lake

.Jei kaltas, tai kaltas

Nelaimingas švento Kryžiam 
parapijos zvanininkas visgi pa 
kliuvo kalėjimai! už prastą elgi 
mųsi. Mat, zvanininko protas 
kaip gaidžio. Jis tur būt mane, 
kad su mažomis 7 ir 9 meti 
mergaitėmis galima elgtis taip, 
pat, kaip ir su pentuotu veidu 

O čia išėjo visai kitaip, ir už 
3 centus negalėjo nieko nupir 
kti. Teisybė, mergaitės mažos 
bet visgi suprato, ir 3 centai 
negalėjo išlaikyti slaptybės. Jos, 
parėjusios namo, pasisakė tė 
vams ką džianitorius su jomis 
darė užrakinęs jas mokyklos 
kambaryje.

Galėčiau daug ką pasakyti, 
ale neturiu laiko. Tik turiu pra 
nešti “Naujienų” skaitytojams, 
kad zvanininko byla jau pasi
baigė 17 dieną šio mėnesio kri
minaliame teisme, teisėjo Mc- 
Gooty kambaryje.

Teisėjas, matyti, suprato ir 
žinojo, kad džianitorius buvo 
kaltas. Ale davė zvanininkui 
mažesnį čenčių, o trims advoka
tams didesnį. Bet pagalios, kai 
zvanininkas pusėtinai sukišo 
advokatams pinigų, teisėjas pa
rūpino pačiam zvanininkui ge
rą džiaba, tik ne ilgam — 60 
dienų kalabuzėje.

Tur būt ir davatkos jau ne
beįstengė rinkti aukų mišioms, 
idant Dievas nubaustų mergai
čių levus. O teisėjas — vis tei
sėjas, nežiūrėdamas nei advo
katų, nei davatkų, davė zvani
ninkui good time.

Matyti, nei pats Juozukas ne
juto, kas su juo darėsi. Nabagas 
tur būt pasitikėjo perdaug savo 
trimis advokatais ir turtu. Ap
siriko.

Dagi “references” (rašyti pa
liudymai) nieko negelbėjo. Kle
bonas Skrijiko sakė, kad Ged
vilas buvęs geras vyras. Swifto 
kompanijos paliudymas, kur 
Gedvilas dirbo pirmiau, saKC', 

kad jis dirbęs per septyniolika 
melų kompanijai. —X.

Vasario 15 d. Hamilton klube, 
hieageje, pp. Bačiūnai, iš So- 

’’is, Mieli., gražaus rezorto, ži
rnio kaip Tabor Farm, savi

ninkai, davė balių. Balius gerai 
>vyko. Dalyvių buvo arti 400. 

”k gaila, kad lietuvių nedaug 
>uvo. Bet jeigu lietuviui rezor- 
o savininkui pavyksta sutrauk- 

į balių 100 svetimtaučių, tai 
k galima pasidžiaugti. Iš to 
alima spręsti, kad pp. Bačiu

kų rezorte randa sau smagias 
akacijas daug chicagiečių amr- 

’ikonŲ.
Tabor Farmf rezortas randa- 

i gražioj vietoj ant SI. Josepln 
įpės kranto. Bezortas turi nuo- 
avą golfo aikštę, kur svečiai 
įtostogų laiku žaidžia. Beje, čia 
r musų artistai Vanagaitis, 
labravičius ir kiti praleidžia 
akacijas.
P-as J. Bačiunas, atlikęs biz

no reikalus (’hieagoje ir “pasi
davęs šaltį” išvažiavo pereitą 
rečiadienj i Tabor Farmą. V-s. 4 f

IZIDORIUS MARTINAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 21 diena, 10:00 valan
dą ryto 19-38 m., sulaukęs 31 
metų amžiaus, gimęs Šakių 
apskričio, Paažerių vaisė., Sut
kų pa ra p., Marguvos kaimo. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Stanislavą po tėvais Dam
brauskaitę, 2 pusbrolius: Jonų 
ir Pranciškų Sutkų, o Lietuvoj 
tėvų, motinų, brolį ir seserį. 
Kūnas pašarvotas, randasi 933 
W. 33 St.

Laidotuvės įvyks subatoj, va- 
saiio 25 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Izidoriaus Marti
naičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Pusbroliui ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

PIRMYN naujas Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga- 

i Įima gauti Naujienose. Kai- 
| na 10 centų.

Dar apie karo ' 
veteranus

Klaidos pataisymas Banko. Bus graži muzika, krutami 
paveikslai, Mane White Purk svetai
nėj, 30 ir Halsted St., Viskas veltui.

Lietuviai Daktarai

Vasario mėnesį didžiojo karo 
dalyvių organizacija, American 
Legion, varo vajų, idant išlygi
nus reikalavimus, paduotus 
karo veteranų. 98 skyriaus A- 
merikos legiono komanduoto- 
įas (Chicagoje) paduodu tokių 
žinių apie karo veteranus:

Šiuo laiku 249,056 veteranai 
gauna atlyginimo kas mėnuo 
$12,448,557. 81,716 pomirtinių 
mokama kas mėnuo sumoje $2,* 
610,097; Converted Insurance 
— $1,514,912 kas mėnuo, Term 
Insurance — $10,102,991 kas 
mėnuo. Viso įvairių reikalavi
mų sumokama kas mėnuo 333,- 
772 sumoje $27,016,751.

Iš suminėto aukščiau 249,056 
skaičiaus veteranų, kuriems mo
kama pašalpa 52,851 yra ser
gantys proto ligomis.

Vien Illinois valstijoje pa* 
duota reikalavimų atlyginimui 
17,710, o tuo tarpu lik 13,460 
gauna tokio atlyginimo. Viso la- 
labo visose Jungtinėse Valsti
jose paduota veteranų reikala
vimų atlyginimo 1,335,088.

šiuo laiku minėtas aukščiau 
Amerikos legiono skyrius turi 
parodą adresu 2132 So. Kedzie 
avenue. Paioda tęsis iki 25 d. 
šio mėnesio. Kalbamas skyrius 
apsiima patarnauti didžiojo ka
ro veteranams, kurie ieško at
lyginimo. Skyriaus adresas: 
3615 West 26-tl: St.

Vakarykštės dienos “Naujie
nose” buvo pranešta, kad Cook 
pavieto ligoninėje serga sunkiai 
Jonas Misčikis, o turėjo būti— 
Jonas Mišeikis. Pažįstantys li
gonį arba galintys suteikti apie 
jį informacijų atsišaukite seka
mu adresu Joe Krikščiokas, 
4329 So. Hermitage avė., Chi
cago, III.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės direktorių susi l in
kimas įvyks vasario 23 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, visi di
rektoriai dalyvaukite susirinkime, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarti.

L. D. N. B., sekr. J. Slancauskas.

Rytoj Visuomio 
debatai

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswkk 0597 
(Jltraviolėtini šviesa ir diathermia

A. L. OAVIDONIS, 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

a 4 a
ZIGMONTAS MASELSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 20 dieną, 4:30 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 38 
nitų amžiaus, gimęs Trakų ap
skričio, žižmaičių valsčiaus, 
Stravininkų kaimo. Amerikoj e 
išgyveno 15 metų. Paliko dale
liame nuliudime brolį Augusti
ną, pusbrolį Motiejų Trakana- ’ 
virių, pusseserę Teklę Grinevi
čienę ir švogerį Andriejų ir 
giminės, o Lietuvoj moti
ną, Elzbietą ir 2 seseris: Ana
staziją ir Uršulę ir 2 švo- 
geriu: Albavičių ir Palčauską. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
1045 S. Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 23 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Z. Maselskio gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ‘laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Pusbrolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741. •

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankrotams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

PRANEŠIMAI
Visuomis Disputuos su Komunistu.

“Vilnies” redaktoriaus Andriulio 
šaukiamas | disputą (ginčą) apie vi- 
suomybę, jos kūrėjas Visuomis suti
ko turėtis vasario mėn. 22 d. (tre
čiadienį), 7:30 v. v. Liet. Auditorijoj.

Trečiadienį (vasario 22 d.), 
7:30 v. vak., Lietuvių Audito
rijoj, (3133 S. Halsted). Vi
suomis ginčysys su “Vilnies” 
redaktorių apie visuomybę ir 
religiją. Pirmininkaus adv. 
K. Gugis. Įžanga 25c.

Ras. 6610 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Cbicaro. III

Birutiečiams Pranešimas
Birutės choro dainų pamokos ne

įvyks ši vakarą, nes dar mokytojas 
S. šimk nepasveiko.

Visi dainininkai susirinkit į pa
mokas vasario 23 d., 8 vai. vak. 
Lietuvių Auditorijoj, nes Šimkus turi 
viltį kad pasveiks. Valdyba.

IVashingtono Gimimo Dienoj, sere- 
doi, vasario 22, 7:30 vai. vakare bus 
didelis programas, kalbės p. Beckert, 
iš Central Manufacturing District

Lietuvės Akušerės__

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Strėet 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Vietory 1115

Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
< »fiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Re*. 3201 South Wallace Street

J vairus Gydytojai 
~DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1724 S. Loomis Street 

Kampas 18th St.
Vai. Ii—4 no piet. ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6353

-------- SZ 
Ofiso Tel. Vietory 6893 

Rez. Te!. DrexeN9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

>.figas: 3102 S'o. Halsted St„ Chicago 
arti 31sl Street

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

Telephone Yards 099*4

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenee

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

iki 9 vak Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną
R>s Telephonp Plaza 3200

A A
METŲ SUKAKIMAS

Ignacas Narmontas mirė 
vasario 14, 1927 metais, 
sulaukęs 35 metų amžiaus. 

Gimęs Lietuvoj —Plungės 
parapijoj, Telšių apskrityje

Paliko nuliudime Ame
rikoj 2 seserį; Domicėlę ir 
Oną ir švogerį Juozapą 
Brazdaitį. Lietuvoj moti
nėlę, seserį Petronėlę ir 
brolį Antaną. Taix> palai
dotas Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse.

Graboriai1 ~

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musą patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiams 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVIM
Lietuvis Graborias b 

Balzamuotojas
3314 W 23rd PI. 

Ckilago. UI
Patarnauja laidotuvS 
se kuopigiausiai. Rei 
kale meldžiu atsišau 
kti, o mano darbu bu 
aite užganėdinti.
Rooseveli 2515 - 251 b

Lietuves Akušeres
Phone Vietory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal
State Bank ...

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
eikalais nuo 12 iki

< vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Cunul <>174 SKYRIŲ S: 

3238 S. Halsted 81. 
Tel. Vietory 4088

Jaigusi akuše
rijos kolegiją;
• Igai nrakt i k a- 
^usi Pensy I v a- 
rijos ligo n bu
rnose. Sąžinin 

4ai patarnauja 
visokiose lign»< 
orieš gimdymą 
•aike gimdy m
• r po gimdym« 
l)ž dyka patar 
mas, dar ir k 
uikiuose reik;> 
uose moterim 

ir mergi n o m s 
kreipkitio, o r* 
oite PHftelb* 
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai vakare.

• iffice Boulevard <042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenat 

ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL

OJphnne Repnblic 0083

Oi. V. 6. Milaszewic7
Dentistas

2559 VVest 63rd Streei
Cor Rockwell St

Valandon nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakar* 
i 'HICAGO II-1.

Otf. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS 

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakar* 

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Akių Gydytojai_____
''antaba: Mano ofisas dabar randasi

naujo* vietoj
DR. VATTTTSH, O. D.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray laboratorija 

7054 S. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A M- iki 12:0< 
i 00 iki 5:90 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M

CHICAGO

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
<no, 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 
į 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. R. BLUMENTHAL

OPTOlhETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenie 

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

Tel. Vietory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių S'pecialistaa

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METįĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo
akinių

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:80 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Bnulevard 7820
Re*., 6641 South Alhany A.Tenwe 

Tel, Prospect 1930 
Valandos 2-4, G-8. Nedalioj 10-12 <1.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojai 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. Rėpublic 7868 
CHICAGO. ILL

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

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. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3*

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit SL, Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9
z ' Nedėlioj pagal sutartį

- ■>-----------------------------

~DR?HERZMAN
U- Iš RUSIJOS -

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

Gydo staigias Ir chroniškai ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek- 
i ros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija;
<•25 W. I8th St. netoli Morgan St 
v a I a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

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

\akt| Su. Shore 2238. Bouievard 6488

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

Ofisas
• 729 South Ashland Avenae. 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų liga 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki* 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
ak aro, Nedėl nuo 10 iki 12 v. dieną. 

I'hone Midwaj 288U

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Rėpublic 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 wiuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p p.

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington 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.

Ofiso Tel Vietory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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 131|

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Įvairus _ Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vynį ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

DR. J. W.BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

2 iki 4:30 ir nuo *7 iki 1 O. 
Nedėlioj nuo 2:89 iki 4:30 ▼. po pietų

TELEFONAS) CANAL D1M

JOHN B. BORDEN
(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 Rėpublic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
S241 South Hulsted st.

Yurdn OO«>2
7—9 vai. vak. apart Panedilio ir

PAlnyčioi.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių Miscellaneous

Įvairus Biznio Patarnavimas

SOL EIjLIS & SONS KAFKA ROOFING CO.
Svarbu!

Penktadienyje, vasario 
“Naujienų” buveinėje Įvyksta 
Lietuvos Socialdemokratų Re* 
mėjų Fondo (’hieagos kuopoš 
susirinkimas. Prasidės jis 8 
vai. vakare. Kuopos nariai buki
te visi ir nevėluokite! Bus iš
duota atskaita ir pasitarsime 
ka veiksime toliau

(1.,

Traukinys užmušė
lietuvi

metų 
Richmond 
geležinke-

am*Jonas Ivonaitis, 33 
žiaus, gyv. (>(>05 So. 
str. ir dirbo \Vabash 
lio kompanijos karų šapoje 
senai kompanija pasiuntė jį dir
bti į Decatur, 111. Vasario 2. d. 
kai jo atvažiavo automobiliu 
parvežti iš darbo į butą, kur jis 
aĮisigyveno, ir kai jis ir opera
vusi autą mote ris važiavo per 
geležinkelio bėgius, ant jų už
bėgo Baltimore ir Ohio trauki
nys ir abu užmušė.

Velionio kūnas bus pergalien- 
tas šiandie Chicagon, laidotu
vių diena taps paskelbta vė
liau.

Velionis Ivonaitis paliko mo
terį Magdeleną ir dukterį Aldo
ną. Laidotuvėmis rūpinasi pp. 
Eudeikių laidotuvių ištaiga, 
l(i05 So. Hermitage avė.

KLAIDOS PATAISYMAS

Vakarykščiame “Na u j ien ų ’ ’ 
num., šerno paminklui statyti 
aukų atskaitoj Įvyko nemaloni 
klaida. Ten pasakyta, kad Lie
tuvos Dukterų Dr-ja aukojo 
$25. Ištikrųjų gi turėjo būti 
Lietuvių Daktarų Draugija, ku
ri lą didelę sumą ir aukojo.

j CLASSIFiED ABS.Į
Educational

Mokyklos

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

’ 10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
tenor banjo, kairia $38.75, labui 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

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinį mokslą j devynis mėne 
sius; aukštesnį mokslą į vienus me 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslu." 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakos** 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas. Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111.

IŠMOKIT AUTOMOBILIŲ 
AMATO

Išmokit automobių mechanizmo, 
ignition ir battery. Praktiškas ša- 
poj darbas ant automobilių visų iš- 
dirbysčių ir motorų. Mes turime ga
ražą ir taisymo šapą sujungtą su 
musų mokykla. Praleiskite su mu
mis dieną arba vakarą ir persitikrin- 
kit. Maža mokestis už mokslą. 
Darbas kuomet mokinsitės ir dar ge
resnis kaip išmoksite. Taipgi inoki- 
nam važinėjimo, $15 ir daugiau. At- 
silankykit, rašykit arba telefonuokit. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL 
Naujoj vietoj 

2040-42 Washington Blvd. 
Seely 8715 

Dienomis arba vakarais

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvinio į trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Plumbingas, namų apšildymo ir 
elektros reikmenys 

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

(Not Ino.)
Chicago Kontraktoriai, vi okios rūšies 

dengėjai.
5$30 W. 22 St. Cicero, Iii.

Tel. Cicero 1320

stogų

Atslneškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5% 
STEAMHEAT1NG, PLUMBIN- kios 
GAS, 21 MENESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam phnn- 
bingą ir namų apšildymą, 
skaitliavimas 
0398. R1GHT 
ING & HEATING CO. 
Cottage G rovė Avė.

Ap- 
dy kai. Oakland 
WAY PLUMB- 

4582

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už 
<6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
Arnotais.

Boulevard 1036

GREAT NORTHERN RAILVVĄY
Patarnauja agrikulturiniame cent

ro Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
r javų auginimas užtikrina pasise

kimą. Idaho, Washington ir Oregon 
valstijose dar prie paminėti! progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas1 
vra tinkamas ir geros aplinkybės. I 
VIETŲ JĖSKOTOJAMS PIGUS i
EKSKURSIJŲ TIKIETAL Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railuay, 
St. Paul. Minn.KRAUTUVIŲ F.KČERIAI

Grosernių, Bučer- 
nių, Debkatcssen 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu- 
sų specialurnas Ge 

^3^ras patarnavifhas, žemo» | 
kainos. i

SOSTHEIMS. 1912 Sc. State Street i

Business Service
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

žganėdinimą. Jvvedam 
i ratus, motorus, taisom 

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

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

elektros 
elektros

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se- 
<ono.

Oakland 6777
50% PIGIAU už sausį ir vasarį.} 

’leitseriavimas, popierąvimas, cal- i 
im, malevojimas. Matyk mus šian-1

Brųnswirk 5028.

MALEVO.I IMAS, poperiavimas, 
langų užlaidos, ealc.—geras darbas, 
ingi kaina, greitas dailus darbas, 
greitas apskaičiavimas. Mr. Fostcr., 
luniper 0717.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi- 
okius pataisymus, įskaitant plum- 

bingą ir apšildymą. Tiktai biskį
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 Wtst Grand Avė.

Bershire 1321
M R. PARIS

PIRMOS klesos karpenterystes 
larbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166
KARPENTERIS — generalis kon- 

traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam x Co. 855 W 
Mth St. Boulevard 0536.

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

MALEVOJAM, dekoruotam — At
siŠaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to 

j rųšies mechanikai Chicagoje. 
Lawson Painting A Decorating Co.

Kedzie 5556.

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizhoženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Radio
ATSINEŠK ši skelbimą su savim 

gausi 10% pigiau. Atsivesk savo 
draugą, kuris pirks radio gausit 
10% pigiau.

4-5-G-7-8 tūbų radio setai pardavi-; 
mui, garantuoti. Išparduodame, kad

Copy-
Patentų

I SU mui, gumulu.,VI. io|>aiuuuM<.iiiv, nuu 
ir i padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge-

Financial
Finansai Paskolos

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Už Dyką Restaurantas miiį

Puikiausi proga biznie
riams; parduosiu pigiai res- 

Hemiock 3352 taurantą arba mainysiu ant 
 I nedidelio namo, loto, auto-; 

. . mobilio. Restaurantas turi.
Sutaupykit Pinigų būti parduotas arba išmai- 

stiliau. K nytas šit4 savaitę. Kas pir-

riausi radio taisytojai.
DEL1GHT SHOP 

3428 W. 63rd St. 1

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

GRAŽUS NAUJI NAMAI 
kambariu bungalow Bcvorly 
arch valgomo kambario lubos, 

stikliniai porčiai, tilo grindimis va
na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
rūdų lotas. Conover indų plovimui. 
I’amatykit demonstruojamus. Atdara 
\(ikarais. Carlson Construction Co., 
10838 S. Talman.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6^c? Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONA!
INVESTMENT
COPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

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

PEBKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augš^iausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

Chicago, III.

Kl’OME'l

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
biliu 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 šj skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 j 
Miehigan Avė.

10% pigiau. Atsivesk draugų kurio 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau.

PRADĖK1T NAUJUS METUS 
Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų verte už viską, ką 
tik pirkaite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysimo 
jums setą ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 

Į ekspresą išlaidas užmokėsite už mu- 
; sų darbą virš $10 vertės. Viskas i 
garantuojama.

ATSUKIT PRIIMTUVĄ
Viena iš musų garantuotų radio se-1 
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

mas, tas laimės.
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

$500 ĮMOKĖTI — $50
I MĖNESĮ

Nupirksite gražų, naują 5 kam
bariu mūrinį bungalow, bloko nuo 
63 St. karų linijos, modemiškas, ar
žuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12 
colių sienos, lotas 33x125.

Pirkit šį greit.
Hemlock 6315 

Mr. Reimer.

REIKIA berniukų muzikantų 10-i
V • w t • • • . _ A - — t-.J1 16 metų amžiaus. Visi instrumentai 

! dėl pradedančių, dabar organizuoja
mas orkestras. AtsiŠaukit nuo 10 
iki 10 vak.

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

Gera proga dėl lietuvių
salesmanų

Mes turime labai gera progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General 
tors Corporation. Salesmanai

dėl 
va- 

Mo-

PATYRĘS radio taisytojas, i 
bus pasekmių — nemokėk. Pigiai, i 
Atvažiuosim bile kur. 
Edgevvater 6161.

— EXTRA —
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 

krautuvė. Mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus arba namo, arba priimsiu 

i. Priežastį patirsyt antpartnerį. Priežastį patirsyt 
vietos. 

AtsiŠaukit 
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St. 
. Box 263

BIZNIO narnų bargenai, 6 vieno 
aukoto krautuves, prie Pershinp; Rd. 
ir Prairie viskas išrenduota, geroj 
vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo
kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su biskiu jmokėjimo, arba 
mainysiu į 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, 

ant vielos, laTjaC geras Į įr laivakorčių siuntimu - 
' VlSADOSk yra patartina knep- 
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

RAID JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

PARDAVIMUI Imčernė ir groser-j “f 
---- nė, 6 metai n 
Ne. baigimas, priežaslis — nesutikimas .

i Partnerių. 10742 Miehigan avenue.,11 
MacCavley, | Pbone Pullman 6762.

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo atsa

kančio radio pardavinėtojo, jus rasi
te (|aug setų pasirinkimui, visi ga-1 
rantuoti, taipgi ekspertai radio ‘ 
sytojai. __ _ •

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černč arba mainysiu į Jotų arba au
tomobilių. Saukit Hemlock 8959.

PARDAVIMUI resaturantas su na-1 
. . mu. Kas reikalaujat bizniavęs vietos, I 
,ai“ i kreipkitės, 2113 S. Halsted St.

GF.RAS 
’aKlavlmui ni 
arti Halatcfl

G. & W. Radio Co. PARDAVIMUI sandwich and Chili 
6200 So. Halsted St. , Normai 1464 ' Parlor. Yra cigarų ir tabako. Prie

žastis pardavimo patirsit ant vietos. 
5014 So. VVestern Avė.

PARDAVIMUI sandwich arui Chili

JNVESTMENTA8
Pardavimui naujas murintu Lamas 

tų arti Haiatcd ir 70th, parduosiu 
u ba mainymu bite | ki» kaipo dali 
.. Jm<>. VVALTEK J. PAUL. OOOL 
\\ estei

o fla- 
plgiai, 
inmo- 
Bouth

Furniture & Fixtures
Rakundai-Įtaisai

. . VALGOMO kambario setas, $5, ga-' 
Ir. siniai pečiai, $6, lovos, $2, dresenai, 

$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak-1 
šiai, $3. Radios, Victrolos, pianai

, Kas ,nori 1 2 Šmotai parloro setai, $35, raš
šioje šakoje ir netingi jhfbti, lai tuo-, sta|aj $2, virtuvių stalai, L...

ir

l gerar kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie-

VVALTER n Avė., Tel. Republic 4170.

PUIKUS naujas 6 kam. bungalovv 
ana, karštu vandeniu šildomas, 

atvė ir 
, . :o nuo

gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo
siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

tilo vana, karštu vandeniu šil< 
| 2 kalų garažas, cementuota gi 
1 ėlė, lotas 32x125, pusė blok

EKSTRA SPECIAL BARGENAS
DelicMcHon, groBcriiė, Htilthiinių u- moky

klon reikmenų. Kenai jbieiKltiH bizni*1, vinas 
bizniu eiiflh. rera ateiti*. -J kambarių tla 
U>«, turiu parduoti pįiKiai. tik ne j mai
nu*.

551 W. ;.‘»th St.
ianai, $25 

rašymui 
. ~ >,.. __ •_ i otuim, vnvuvių muiui. bufetai,

Jau atsisąukia. Atsineškit su savim Atdara iki 6 vakare. Utarninke,1 tXTV(htt i u o
ir h| skelbimą. Faget Buick Co.,; ketverge ir subatoj iki 10 vakaro.! MAINYSIU savo bungalovv arba 2 
VVestern Avė. prie 65 St., J®”??8' Schvvarlz Bros Storatre 640 E 61 st ' ar 3 flatų narna j farmą, lotą, biznj L< vy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd..; bcnuaHZ B10a> htoia^e’ 61 st- ir kitką> 2031 W.35 St. Tel. Lafayette 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 0909.
22 St.. Cicero, III. ! ------ . . ■ 

čiams. Exchangc—Mainai

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

DIDELĖ automobilių industrijai 
' reikalauja vieno arba dviejų vyrų j 
! auto mechanišką, elektros ir battery 
biznį. Kad turėtų mechaniko ga-

i bumus su norais progresavimo. Pro
ga patiems įstoti į biznį. Atsiųskit . -------- ------.----  —
savo vardą ir adresą, Naujienos, varną mašiną. Turime pilną pasirin-
1739 So. Halsted St. Box 1039. i. ’ . . *, ...v...

ni i i'i \ vvi'i*T i $10 ir daugiau arba išmokė-1 njg namas 2 karu garažah, 75xl2f
pėdų lotas, kaina $ / ,000, cash $5,000 
pirmi morgičiai $2,000.

!Extra Special Bargenai
LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu- U'ikui Investmcntai

kimą Singer siuvamų mašinų ir per-1 3118 W. 61 PI., 9 kambarių medi
1 jimais. 4251 Cottage Grove Avė.

Eighteenth Bond & !Išmokti automobilių plovimo,, ~~~ ~ “
n/r , TT^dirhuii-1 SIUVAMOS mašinos, visokių išdir-Mortgag’O Orgamzation tepimo, simonzili^. Uždu bsit bySČių> consoles, dropheads, $9, elekt-

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOVVSKI, Ptez.

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

Tol Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

2-RUS MORGICIUS
Padarome į porą dienų 

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

DABAR LAIKAS ĮSTOT 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ
20 serija 

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

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.

Be Komiso ir Išlaidų
MALEVOJU, dekoruoju — darbas Mes paskoliname jums $100, $200 

pirmos rųšies ir garantuotas. Malė- arba $300. i 
vojimas ir calcimining, labai geras tf 
darbas. Tel. Lincoln 0474.

PLUMBERIS — garo ir 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864.

karšto

SIUVAMOS mašinos, visokių išdir-

' daug pinigų po 3 savaičių rno-irlnes, portabie, $22.50 ir daugiau, iš-
1 mokėjimais. Patterson Bros. 1952 ' k III llllOb.

Cfyicago Auto Service Bureaul
1309 S. La Šalie St. Room 191

mokėjimais. Patterson Bros. 
Irving Park Blvd.

Automobiles
INTELIGENTIŠKI lietuviai vyrai 

arba moterjs, norintis dalyvauti 
“Naujienų” kontesto kontestantais Į 

bilų kurioje lietuvių kolonijoje,! 
kad laimėjus dovanas iš “Naujienų” 
esate kviečiami atsikreipti j “Nau
jienų” Kontesto Dep. asmeniškai 
ba laišku nevėliau Kovo-March 1 
1928. \

M & K Motor Sales

ar-

Naujienų” Kontesto Dep 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, UI.

ki JUS UŽDIRBAT UŽTEK
TINAI PINIGŲ DABAR?

Arba $25—$50 j savaitę EK-
dalyku

prasideda nuo
• STRA išrodys geru 
(dėl jūsų. Jei jus esat ambitin- 
gas ir norite pašvęsti keletą 
valandų kiekvieną savaitę savo 
LR’OSO LAIKO pas mus, jus 

į galit uždirbti š| EKSTRA ČE
KĮ kiekvieną mėnesį. Mums 
reikia dar 3 lietuvių vyrų. Pa- 
simatykite su manim 'įUOJAU

imame legali nuosfro- kol tas darbas yra, arbaUi L J c* tpuvu, iiiiuiuę av-fs***!
tj. Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

rašykite.
M R. BIRCHER
Room, 2101

310 So. Miehigan'Avė.

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu-1 
rininkvstes, karpenterystės, cemen
tinis darbas, pleisteriavimas, taisy
mas namų, garažų nebrangiai.

STANLEY SIW1EC & CO.
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

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

REIKALINGA pagelbininkas jeni- 
torius, unijistas, nevedęs. „ J. N. 
1305 St. Louis Avė.

J. W. Beaver & Co

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas, 
išlygos bus jums naudingos.

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

REIKALINGAS bučeris patyręs 
savo darbą. AtsiŠaukit 1800 South 
Peoria St.

Musų

BUDAVOTOJAI
2044 N. Fairfleld Avė. j LABAI ŽEMA KAINA 

oastatys ir finansuos bungalow, ■ Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa- 
2-3 flatinius, krautuves ir apt. ant tarnavimas — Construction paskolos. 
&i4“vim.Tcil<i‘‘me r>lanus ir ap’ Metropolitan Bond & S K ei 1 Ui 1 V1 IDna > *

Phone Independence 0878

KAS turit cottege rendon sykiu 
su garažu, meldžiu atsišaukti. Tony 
Matulis, 670 W. 18 St. 1 fl. Tel. 
Canal 2169. ,

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Mtge. Co.
134 N. La Šalie St. 

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

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

S. OSGOOD,
2231 West DiVision St.

Tel. Armitage 1199

vai.

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

t
ATYDA saksofonistams, pianis

tams ir smuiko mokiniams. Mes or
ganizuojame orkestrą. Atsilunkykit 
ir prisidėkit. Mus išmokinsiu! jus 
groti.

APOLLO STUDIOS,
5665 W. Madlson St.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
t»ungalow ir dviejų karų gara- 
as, galima nupirkti lengvais 
^mokėjimais arba už cash. 
»ungalow .randasi Marąuette 
lanor prie boulevarų ir gat- 

vekaHų. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa- 
ijų kreipkitės I

8409 So. Kedzie Avenue

L Į PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
’ Į namas ir tuščias lotas, bargenas. šis 
» namas bus parduotas už tiek, kad 

' apmokėjus morgičių, jus galit pirkti 
tiktai namą pigiai, cash^ $1500. 

25x125 lotas yra visi įrengimai ir 
apmokėti ir gatve, kaina $1150, 54 

i PI. ir "Homan Avė.

BEVERLY MILLS 
ir Oakley Avė., 100x125, $701 

PriimI WzĮ| pėdai, dėl užbaigimo reikalų, 
sime atgal morgičius.

vnicniroB genaitiRi ir atsakanėiauai vartotų ; 
karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vai totų j 
karų, pilnai įrengti, gerame i 
stovyje, karai parduodami nuo

6 kambarių bungalov, presinių ply- 
mechanibkame j tu aplinkui, karštu vandeniu šildoma, 

Htovyjo, karai puniuodann nuo $180 * iki . J oa..ioc rn u/alI
S2000 Nes turime karą kuris tinka viso- lotas 3O.\l~5, netoli 6.) St. II \\CSt- 

............ ........... ’ garažas, kaina
*ie-1

4616 So. Whipple St. 
arba šaukit 

Telephone Humboldt 3960 
Savininkas, 1931 Milwaukee Avė.

NAUJI bungalows būdavote jo 
kainomis, lengvais išmokėjimais. 
5616 Grace St. Kild. 3695.

$4000 PIGIAU
8 flatų, V,ii metų senumo, moder

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

Pensacola 8164
klonis reikalatiiH. Cash, iAmokėjimius, m ai-t cm Avė. 2 karų
“al8, 6811-13 So. Halsted st. i $10,500, lengvais išmokėjimais

__  I duodama informacijų telefonu. 
$475' 
$595 BEVERLY HILI.S
$3501 91 St., netoli \Vestern, 5 kam-
$700; barių mūrinis bungalow, ant užpaka- 
$550 lio loto, karštu vandeniu šildoma, 
a—) moderniški įrengimai, galima statyti 

2 flatų namą iš fronto loto, barge
nas $5500, cash $2900, kitus 1 mor- PARDAVIMUI

gičius $2600. Priverstas parduoti savo naują 5
i kambarių naują mūrinį bungalow už
pigiau negu kainavo, kad sudarius

. , $3,000 cash. Geriausis pirkinys
'anų, kars- Sou|h Side už $6500< 124of South

............  Racine Avė.

Dodge ’27. Sedan .....
Chrysler 27, Sedan
Hupmobile ’25. Sedan 
Nash ’27, Sedan ......
Hudson ’27, Sedan ... 
Buick ’27, Sedan .....
Studobaker Sedan .....
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais.

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

$650
$550

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalovv, karštu vandeniu šil
domas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634.

BUICK MASTER 81X — 4 dučių H(‘dan. I
7012 S. Artesian, 2 apt. mūrinis 

1 metų senumo, 6-6 kamb;Jll'lvK MAMlr.lv M1A — 4 nulių m'u.ui, | [ iilcių SCIIUI11O, U" U ndiliuuil 

u $‘ioo bnikhU’ tu vandeniu šildomas, 2 kariu vandeniu šildomas, 2 karų mun- 
is garažus, apt. atneš $80 kiekvie-nis „------ - ------ --------

nas, įskaitant garažą. Kaina $18,500, 
tikras bargenas į cash $4500, j mėnesį $125 įskaitant

Chevrolet SEDAN. 1920. kaip naujas, visus nuošimčius. Mes duosime 
$295, Hudson, 1026. Bromrhftm. perfect. > .$565. Atdara vakarai*. FINANCE CO.. ! «eea, .pamatyKlt tą tuojau.
6030 (\>tinge Grove Avė. --------------

7020 S. Haluted Si.

CHEVHOl.ET. Ovcrlandni ir Fordui, vinį 
modeliai, garantuoti gerame stovyje, puikiiH 
baigomis, $15 iki $125, ponas SHAU 

763 7 So. Halsted St.

HUDSON COACH, 1920. kaip naujas, $205 
iAinokčjlmatH arba mainais. Atdara vakarais. 

FINANCE CO. HA J.E7001 Stoney liilimd. Fuirlnx 8030

WHIBPET, 1927. 4 cilindecių. kaip natl- 
s, biuvcnan. -HIOO m.vlii|._ AtaUiuiklt

8084
jas,

6718 S. We«terii Avė., ar

Konas. -1OOO mylių. Atsisauk 
ANTON8EN MOTOR SALES

HemloečNr argo z

• VV1LLYS KNIGHT 10U0, 
kaip naujiiB, kaip lik IS dirbtuvOs, turi 
parduotiiH «u blakių Jmokčjiinu. kitus 
luokSjiinuio. Matykit pono HEJNA.HEJNA AUTO SALES 51126 S. Kedzie Av.

beiza ir išrodo 
būt 

IŠ

PARDAVIMUI Atlantic Cab buick 
karas, pigiai. 936 W. 31 St.

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio Išvalymas. 100 

garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $l<50 iki $300. 
Jus sutaupysit U, veikit greit.

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

For Rent
RENDON 4 kambariu flatas, pir

mame arba antrame aukšte, pečiumi 
šildomas, yra elektra, naujai varni- 
šiuotos grindys, rendos $18. 8365 S. 
Morgan St.

PAS1RENDAVOJA kamabrys dėl 
vieno arba dviejų vaikinų su valgiu. 
P. Gricius, 6614 S. Sacramento Avė.

Sekite musų skelbimus dėl 
bąrgenų.

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga- 
low, prie Belmont ir Central, karštu 
vandeniu šildoma, puiki transportaci- tikiij
jūsų

Harris & Unger 
33LO West 63rd Street 

Hemlock G2G3

Yra paimti j mainus, parduosiu 
kaina, išmokėjimais.

ANDEltSON,
4058 Latvrence Avė.

Pens. 8493

PARDAVIMUI moderniškas 2 fla- 
tų po 6 kambarius namas, garadžius, 
porčiai, nebrangiai, 1830 S. 48 Ct., 
Cicero.

BUČERNĖ su namu, geras išdirh 
ta.s biznis, geroj apielinkčj. 2607 \V 
47th St.

PARDAVIMUI pirmos klesos G 
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. Tai man Avė. šaukit 
savininką,

RAINB0W ELECTRIC, 
Hyde Pork 2976

TURIU parduoti gražų 6 kamba- . .
rių mūrinį bungalovv, vra ugnavietė. PARDAVIMUI nesvaiginamų ge- 
bufetas, uždaromi porčiai, garažas, I omų parloras ir 2 flatų naujas mu- 
tik $9000. 6415 S. Washtenaw Avė. -------- ---------riniį; namas, geriausioj vietoj South 

West Side, morgičius $12,000. Mai
nysiu į gerą lotą arba mažesnį na- 

.limo. Savinin- 
Wittel, 6158

So. Massasoit Avė. Republic 5222.

PARDAVIMUI arba mainymui 4 mą kajno dalį įmokė ji 
flatų mūrinis namas. Po 4-5 kamba- kas kalba angliškai. J. 
rius. Mainysiu ant grosernės, bučer- “ 
nės arba saliuno. 3746 S. Union Avė.

2 FLATŲ mūrinis ir medinis, 5-5 kamba
riu. pirmos rųšies padėty, peėinmi Aildo- 

I neis, cementiniai postai. 2 karų irncažas. 
1 rendtis $86. kaina $7,500, casb $1.500. aa- 

Hitvininkui.' izaiit "įsigyti nuosavą Į '••••(įkas 2 fl.
Jums tik reikia turėti nuosava lo- „u... ... . . ...- —* - • • i 2811) W. Jaekson Blvd.Van Burren 5645

KAM MOKĖTI RENDĄ?
Kuomet j()H Iiioh piiėius piiiiiriiH, kurilloH 

užmokate Huviniilkul. Kali! įsigyti 
n.iiiiil. <’ 
tu ir nūs pastatysimo jums modernišku ‘ mu
rini buiuralow. Viskas bus naujos mados: 
knygynas, ugniavietė, bufetas, įmūrytas 
pliimblnunH, vmuleiiH šildytuvas, vėliausios 
madoh fikčeriai. NEREIKIA CASH, ISmo- 
kėjinuds po $.5 j mėnesi. Mes priruoši- 
mo finansavimu. Apžiurėkit musu niode- ■ 
linius namus. Atsišaukdami prie iiusų nie
ko nepralnimėsite, bot LAIMĖSITE.

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO. i

1358 W. 79th Si. 
7031 N. Clark Si.

Trianglc 0090 
RogerH Purk 1(15(1

EXTRA SPECIALIS BARGENAS 
lotas 50x125, prie Califomia Avė., 
netoli 69 St., reikia tik $2000 cash.

Lotas 30x125, prie Mason Avė., 
netoli 63 Sk. reikia tik $500. Tie 
lotai yra gatavi dėl namų statymo.

J. A. LYNCH,
40 N. Dearborn St., Tel. Central 3654

MAMlr.lv

