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Amerikos rašytojas 
gėrisi gyvenimu so

vietų Rusijoje

Nedarbas Ame 
rikoje

Amerikos Darbo Federacijos at
stovas sako, kad šiuo tarpu 
10 nuoš. darbininkų Ameri
koje yra be darbo

Apysakininkas Dreiser mano, 
kad sovietų principai padary
sią pervartą visame pasauly

NEVV YOBKAS, vas. 22. — 
Žinomas Amerikos rašytojas 
apysakininkas, Theodoras Drei
ser, kuris vienuoliką savaičių 
išbuvo sovietų Rusijoje, dabar 
sugrįžęs sako, kad “there’s no- 
thing wrong with Russia” ir 
kad gyventi ten esą visai ne
bloga.

Dreiser pasakė, kad jis nesąs 
nė joks komunistas, bet ma
nąs, kad sovietų programas esąs 
“splendid” ir kad jų principai 
savo laiku padarysią didelių at
mainų socialiame ir ekonomi
niame viso psaaulio gyvenime.

“Komunizmas,” pasakė Drei
ser, “visų pirma reikalauja, 
kad kiekvienas butų sotus ir 
apsivilkęs. O tai yra geras dai
ktas. Toks daiktas, apie kurį 
ir Amerika turėtų pagalvoti. 
Iš tiesų, aš negaliu suprasti to, 
kas dedasi Jungtinėse Valsty
bėse. Rusijoj šiandie nėra eilių 
žmonių, laukiančių duonos. Ko
de! tokios eilės turėtų 
tokiame turtingame 
krašte?

\\ .Abi I INli 1 < A.N, vas. 22. 
— Kalbėdamas atstovų buto 
agrikultūros komisijos posėdy, 
kuriame buvo svarstomas Mc- 
Narry-Haugen farmerių rėmimo 
Įstatymo projektas, Edgar Wal- 
lace, Amerikos Darbo Federaci
jos atstovas, pasakė, kad šian
die Jungtinėse Valstybėse yra 
10 nuoš. darbininkų be darbo.

Vien angliakasių yra 200,- 
GOO be darbo, o tų, kurie dirba, 
75 nuoš. dirba tik dalj laiko.

Kongresmanas Celler (dem.,1 
N. Y.) įnešė rezoliuciją, kad Į 
prezidentas (’.oolidge paragintų 
tuojau pradėti valstybės trobe
sių statybos darbus, idant tuo 
budu sumažinus kiek nedarbą.

Neigia žinias, buk 
Rusija perkanti 
duoną užsieny [Atlantic and Pacific Photo!

Vyriausioji gatvė, Main St., Fall River, Mass., miestely, prieš gaisrą. Kairėj — miesto salė, 
kpri išliko. Šiaip viskas liko sunaikinta. Nuostoliai siekia gal iki $25,000,000.

Motina ir 4 vaikai 
žuvo ugny

PITTSBUBGH, Pa., vas. 22.
Gaisre, kurs anktsi šį rytą 

sunaikino čia yienus dviejų 
aukštų namus, žuvo penki as
mens, ’ visi vienos šeimos na
riai: Konstancija Kozakievvicz’- 
ienė, 15 m., ir jos ketvertas 
vaikų, kurių vyriausias buvo 19 
ir jauniausias 7 metų amžiaus.

Kiti dešimt asmenų buvo gai
srininkų išgelbėti iš ugnies.

Praneša Kantono 
kariuomenę pasker
dus 1700 komunistų
Suimta dar 600 komunistų mer

gaičių organizacijos narių, 
kurių betgi kareiviai nešaudę

būti čia, 
musų

Maskva taipjau turinti pakan
kamai duonos ir kitokių mai
sto produktų

Kas bus republiko 
nų kandidatas į 

prezidentus

Wall Street’e eina lažybų 
kelių aspirantų

de]

“Europoje, kur tik man te
ko keliauti, visur girdėjau pra
nešimų apie vargą Amerikoj dėl 
biznio sąlygų stagnacijos. Vie
na, kas sovietams pavyko at
siekti, tai pašalinti “labdary
bės” reikalą, o to reikalo netu
rėtų būt nė Amerikoj, 
daro graftas — atviras 
kontroliuojamas graftas.
palaido ir • nekontroliuojamo 
grafto, su kokiu mes susiduria
me čia, ir reguliuojamos aku
muliacijos, kuri koncentruojasi 
valdžioj, man geriau patinka 
Rusų sistema.”

Ih’eiser žada netrukus pradė
ti rašyti knygą apie Rusiją.

Čia tą
ir ne-

Tarp

MASKVA, vas. 22. [Chicago 
Tribūne Press Service]. —Apie 
pasirodžiusius užsienio spaudoj 
pranešimus, kad dėl stokos javų 
sovietų valdžia jau perkantis 
grudų iš Kanados ir kąd Mas
kvoj ir kituose miestuose pasi
reiškianti maisto produktų sto- i 
ka, sovietų užsienio departa
mentas sako, kad visa tai esą 
melas.

Britu aviatorius Hink- 
ler jau Australijoj

Australija, 
aviatorius 

pagaliau savo

Anglija bijosi rimtų 
sukilimų Indijoje

Karo generolas išeina 
iš Amerikos Legiono

Angliakasiu mitinge 
policija suėmė 6 gin

kluotus asmenis

PORT DARVVIN, 
vas. 22. — J 
Bert Hinkler 
liksią pasiekė: šiandie savo ne
dideliu aeroplanu laimingai at- 
skrido į Port Darsviną.

Iš Croydono, Anglijoj, Hihk- 
’ j ler išskrido vasario 7 dieną, tuo

1 budu nulėkti Į Australiją jam 
Ir iš tiesų, kiek teko sužK ėmė viso tik 15 dienų.

noti, savo sandėliuose Maskva! 
šiandie turi miltų pakankamai ’ 
visam menesiui 32,000 tonų į 
kviečių, 7,000 tonų rugių, 6,000į 
miežių ir gerą išteklių kitų 
produktų. Miltai visose krautu
vėse parduodami, kiek kam 
reikia, ir iš viso maisto produk-1 
tų kainos nėra pašokusios. Tik ' 
sviesto lai jaučiama stokit.

Siunčia dvi karo aeroplanų 
kadras ir du. kariuomenės 
gimentus iš Kinijos

es- 
re-

Protestuoja prieš užgynimą ve
teranams negrams būt Le
giono nariais

LONIMINAS, vas. 22. Del 
kilusio stipraus nacionalistinio 
judėjimo Indijoje, 
Britanijos valdžia,
rimtų neramumų, nutarė pasių
sti iš Anglijos dar dvi karo ae-

Didžiosios

Senatoriai išvyko 
kasyklų streiko 

padėties tirti

BOSTON, Mass., vas. 22. — 
Brig.-gen. John H. Sherburne, 
kurs karo metais 
artilerijos vieneto 
cijoje, rezignavo 
Legiono dėl to,
konstitucija neleidžia negrams 
veteranams būti tos organiza- 

roplanų eskadras. Girdėt taip- ei jos nariais.

buvo negrų 
vadas Fran- 
iš Amerikos 
kad Legiono

NEVV YOBKAS, vas. 22. — 
Nežiūrint, kad buvęs kadaise 
valstybės sekretorius Charles 
E. Hughes yra pareiškęs, kad 
nepriimsiąs kandidatūros į 
Jungtinių Valstybių preziden
tus, VVall Streetc jau eina lažy
bos iš tūkstančių dolerių, kad 
p. Hughes bus republikonų kan
didatas į prezidentus ateinan
čiuose rinkimuose.

Bet VVall Stręete eina lažybų 
ir dėl kitų republikonų parti
jos aspirantų i prezidento vie
tą, būtent dėl komercijos se
kretoriaus lloover'o, dėl Vice
prezidento Davves’o, dėl buvusio 
Illinois gubernatoriaus Lo\vde- 
no, dėl republikonų partijos va
do Butler’o ir dėl Kansas sena
toriaus Curtis’o.

Pranešimai iš Kantono sako, 
kad kantoniečių kariuomenė nu
galabijus 1,700 tariamų komu
nistų vyrų ir moterų, kurie va
sario 20 dieną buvę sugauti i 
rytus nuo miesto.

KanlonieČiai taippat suėmę 
ten 000 komunistų mergaičių 
korpuso narių, bet jų nešaudy
ta.

| šiaurius nuo Kantono buvę 
suimta 800 komunistų ir šim
tai šautuvų konfiskuota.

Centralinis bankas Kantone 
paskelbė beverčiais visus bank
notus, kurie buvo išleisti prieš 
1928 metus, ir išleidžia l,(MMl,- 
000 Meksikos dolerių 
banknotais.
Komunistai apsiautę 

provincijos sostinę

naujais

Kvangsi

KAAlONAb, Kinai, vas. 22. 
— Praneša, kad 14,000 komu
nistų iš Honano provincijos ap
siautę Kveiliną, seną Kvangsi 
provincijos sostinę ir kad mui
stąs veikiausiai netrukus bu
siąs paimtas.

Kantono valdžia skubotai 
siunčia i Kvangsi visą kariuo
menę, kurią ji ūmai galėjo su
rinkti

jau, kad į Indiją 
du kariuomenės 
Kinijos.

bus pasiųsti 
regimentai iš

Francija Ispanija 
susitarusios dėl 
režimo Tanžire I

VVILKES BARBE, Pa., vas. 
22. — Policija jsibriovč Pitts- 
tone j Angliakasių unijos mi
tingą ir suėmė šešis 
pas kuriuos, pasak 
buvę rasti ginklai.

Angliakasių vietos 
na f akcijų kova. P
mėnesį Pittstone buvo jau du 
angliakasiai nušauti.

Vatikanas priešingas 
pastoviai Velykų 

dienai

VVASHINGTONAS, vas. 
i — Senato tarpvalstybines 
į kybos subkomisija jau išvyko į 
Pennsylvanija inspekcijos daly
ti minkštosios anglies kasyk
lų srityse, kur jau netoli metų 
tęsias angliakasių streikas. Ko
misija žada savo centrą turėti 
Pittsburghe.1

pre-

Sovietų Rusija atsiuntė 
j j Ameriką $5,000,000

Kova su bombininkais
Portugalijoje. --------

PARYŽIUS, vas. 22. — Pary- 
žiaus spauda praneša, kad I?ran- 
cija ir Ispanija pagaliau susita
rusios dėl naujo administraci
nio režimo Tanžire, kuris da
bar vra ncitralizuotas interna-99 " cionalinis kraštas su Morokos

Kvantunge.
Kinų darbininkų unijos reika

lauja Ameriką atsiprašyti
AMO Y, Kinai, vas. 22. Del 

to, kad vienas Amerikos gar
laivio oficicras nušovė darbi
ninką kinietį, Kinų darbo 
jos čia grūmoja paskelbti 
kotą Amerikos prekėms, 
reikalauja, kad Amerikos 
sulas formaliai at 
kad šovikas hutų 
nubaustas.

Vietoj to, į Amoy siunčiamas 
iš Manilos Jungtinių Valsty
bių karo laivas Bulmer. c

uni- 
boi-
Jos 

kon- 
ir

pridedamai

asmenis, 
policijos.

unijoj ei-

ROMA, Italija, vas. 22. — 
Vatikanas paskelbė, kad jis esąs 
griežtai priešingas Britų su
manymui nustatyti pastovią da
tą Velykoms. Vatikanas sako, 
kad pastovios dienos nustaty
mas Velykoms reikštų senų baž
nyčios tradicijų panaikinimą.

Išrado mažą aeroplaną; 
nekainuosiąs nė $1000

Priverstino “lobbyistų” 
registravimos bilius

AMERIKOS RAŠOMŲJŲ MAŠI 
NŲ EKSPORTAS

VVASHINGTONAS, vas. 22.
Senato teisių komisija pri

ėmė ir referavo senatui bilių, 
kuriuo einant visi lobbyistai 
turi priverstinai registruotis.

VVASHINGTONAS, vas.
Prekybos departamento 

niomis, Amerikos rašomųjų ma
šinų exportuojama j svetimus 
kraštus kas mėnesis už daugiau 
kaip 1 milioną dolerių.

ži-

NEVV YOBKAS, vas. 22. — 
Žinomas išradėjas Nicola Tešla 
išsiėmė patentą >savo išrastam 
mažiukam aeroplanui, helicop- 
teriui. Helicopteris sveria 500 
svarų, jo sparnų skėstis yra tik 
8 pėdos. Kainosiąs mažiau kaip 
$1,000. Tešla sakos savo išradi
mą dirbęs per 7 metus.

L1SABONAS, Portugalija, 
vas. 22. — Portugalijoj taip iš
siplatino slaptas bombų dirbi
mas, kad politinė policija išlei
do tam tikrą atsišaukimą į 
“lojalius piliečius”, prašydama 
padėti susekti bombų dirbėjus 
ir taikanti “kovoje su visuo
menės priešais.”

Nesenai Alportele buvo spro
gimo užmušti du žmonės, dir
busieji bombas. Jų bute rasta 
keletas pagamintų bombų ir kai 
kurios jų svėre 130 svarų.

NEW YOBKAS, vas.
\ akar i Ne\v Y orką atėjo iš sunanu kaip jo suverenu. Beli- 
sovietų Rusijos $5,000,000 auk
su. Pinigai skiriami įvairiems
užsakymams Jungtinėse \ aisty- jr p0 į0 ji busianti įteikta 

Anglijai ir Italijai.

kę dar susitarti dėl laiko Ilgu
mo, kuriam sutartis turi galio-

asmens žuvo aeropla
nų katastrofose

NEPAGERBĖ VAŠINGTONO

Lenkų bažnyčia sudegė
LEMONT, miestely, netoli 

nuo Chicagos, sudegė iki pat 
pamatų medinė lenkų katalikų 
bažnyčia. Nuostoliai siekia apie 
$70,000.

TRIS KARTUS BANDĖ NUSI
ŽUDYTI, IR NEPAVYKO Didelis gaisras Freeporte

FREEPORT, III., vas. 22. — 
1 V'akar čia siautė didelis gais- 
, ras, sunaikinęs keturias dideles 
biznio įstaigas. Apdegė taipjau 
keletas kitų namų. Nuostoliai 

¥ . . siekia apie milioną dolerių.požeminę

NEVV YOBKAS, vas. 22. '
Vienas brooklyn ietis, Joseph1 
Teppa, dėl to, kad mergina, ku 
riai jis piršosi, davė jam arbu 
zą, nutarė nusižudyti. Jis puolė 
prieš atbėgantį ] 
traukinį, bet buvo išgelbėtas. 
Jis bandė šokti dar du kartu, 
bet vis buvo išgelbėtas. Po tre
čio bandymo Teppa buvo areš
tuotas ir pasiųstas .savaitei į SelzO, netoli nuo Postumijos, 
kalėjimą. banditai nušovė du milicininku.

Associated Press praneša iš 
Londono, kad vakar, Jurgio 
Vašingtono šventę, didelė Va
šingtono stovy la Trata Igar
skvere pirmą kartą nebuvus pa
puošta vainiku ir niekas londo- 
niečių jos neatlankęs.

NUŠOVĖ FABRIKININKĄ

Banditai nušovė du kareiviu
TRIESTE, Italija, vas. 22. -

CHARLOTTE, N. ę., vas. 22. 
— Medvilnės pirklys Elfred 
Griffith nušovė čia turtingą 
medvilnėj fabrikininką T- L®* 
roy Springsą. Priežastis ki
virčai dcl biznio.

‘ORR
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gali būti lietaus; šalčiau po 
pietų; stiprus, daugiausiai žie
mių vakarų vėjąs.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 33Q ir 42° F.

šiandie saulė teka lei
džiasi 5:31.
7:53 vakaro.

Mėnuo leidžiasi

Aukštesnės i 
studentai grūmoja 

streiku

mokyklos yengrjja gUja ]auk bu. 
vusio Turky sultono 

• sūnų
EAST ST. LOUIS, III., vas.

22. 338 Aukštesnes mokyk
los studentai įteikė mokyklų sario 22.
komisijai peticiją palaikyti vie- nisteris įsakė išvyti iš Vengri- 
toj mokyklos direktorių Kan- jos princą Abdulą Kadirą, hu- 
zlerį, pranešdami, kad jei di- vusio Turkų sultono Hamido 
rektorius busiąs pašalintas, stu- sūnų, ir jo pačią, kaip negeid- 
dentai paskelbsią visuotinį žiamus svetimšalius.
streiką.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, va-
— Vidaus reikalų mi-

PORT-AU-PRINCE, Haiti, 
vas. 22. Jų aeroplanui nu
kritus ties Port de Paix, užsi
mušė Jungi. Valstybių laivyno 
aviatorius Įeit. Harris ir jo pa- 
sažierius Homer Hosvell, United 
Fruit kompanijos atstovas.

Mokytoja užsimušė
TUCSON, Ariz., vas. 22. — 

Miss Mabel Angle, Tucsono 
mokyklos mokytoja, užsimušė, 
o pilotas Ed. Grisvrold pavojin
gai užsigavo, jų aeroplanui nu
kritus žemėn iš 700 pėdų aukš
tumos.

AUJOMOBILISTAI “KARO” 
PABAIGA NESIDŽIAUGIA

Afganistano valdovas 
atvyko j Berlyną

BERLYNAS, vas. 22. — Lan- 
| kąsis Europoje Afganistano e- 
: miras (karalius) Amanullah su 
1 savo žmona ir svita vakar atvy
ko j Berlyną. Nuo kaizerio nu
vertimo laikų tai dar 

j valdovas “iš Dievo 
, padaro Vokietijai vizitą. 

__ „ ;____ i_  
22.!

Du plėšikai puęl§ Ideal 
Loau and Jewėįy kompanijos 
krautuvę, ir paspruko su 40-50 — Naujas premjero 
tūkstančių dolerių vertės bran-. ministorių kabinetas gavo sei- 
gmenų. rno pasitikėjimą.

PEORIA, UI., vas. 22. — Ga
zolino kompanijų “karas” pasi 
baigė ir gazolinas, kurs buvoj 
nukritęs iki 10 centų galonui, 
tuojau pašoko iki 18 centų.

“Naujienų” Kon 
testas Eina

pirmas 
malonės”

Plėšikai laimėjo $50,000

CINCINNATI, Olxio, vas. Gavo pasitikėjimo

ATĖNAI, Graikija, vas. 22.
Zaimiso

Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.
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Sun. Feb. 26, 1928 

“Tuščios Pastangos”
Goodman Theater
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THE STUDENTS’ CORNER
May it be a Joy and an Inspiration and a forum for 

student-opinions, ideas and activities

WRETCHES, ARE WE! ESTEEMED POET DIES

Upon ourselves, ourselves 
heaping misery!

If we would only look upon 
life, as we agreeably might 
look upon it, how rare a symp- 
tom \vould be misery!

\Ve look upon the men above 
our slation with envy and jea- 
lousy, with meanness, and 
spiteiully wish them to be in 
our shoes, and vividly pieture 
ourselves in their’s. Poor fools, 
ho\v needlessly we make our
selves unhappy. Their shoes 
are too large for us and would 
l>e uncomfortable.

We are vve. Why vvant to 
be somebody we were not 
nioulded to be? Bemould our
selves? Very well, būt let’s do 
that gently, carefuily, kindly, 
wisely and silently studying our 
pattern, and then knovvingly 
improving on it.

Thcn again, we make of our
selves, objects of pity. or be- 
come the targets of jibes and 
jokės. How? By airing our pet- 
ty. our slightest misfortunes, 
and magnifying them so that 
to our hearers they might ap- 
pear as great disast-ers. At 
lenglh, vve ourselves come to 
believe they are happenings of 
the vvorst kind, and pity our
selves !

And lo! vvhat debasing com-

Econ. and Gen’l. Bulletin, 
No. 2 — Lith. -“Elta” Agency 
Service. — The death is deep- 
ly deplored of the distinguished 
Lithuanian scholar and poet, 
the Rev. Dr. M. Gustaitis, vvho 
passed away on Dccember 23rd 
lašt. The deceased '.vas part- 
icularly vvell kno\vn and loved 
in his native Dzūkija region. 
The late Motiejus Gustaitis was 
born in February, 1870, in the 
Garliava distriet. He studied 
at Mariampole, at the theolog- 
ical seminary of Seinai, at Fri- 
burg, Batisbon and Rome.

After completing his educa- 
tion he vvorked almost con- 
tinuously in the pedagogic 
sphere, and latterly was Di* 
rector of the “Žiburys” high 
school at Lazdijai.

He was the author of many 
popular poetic works, and also 
translated largely from Micke
vičiuj, Slovntski, and the an- 
cient classics. He had further 
made a special study of music 
at Batisbon, and taught this 
subject to his pupils.

Proposed Anglo-Lithuanian 
Society

On the initiative of certain 
influential Britishers interested 
in Lithuania, it is proposed to

— Eff Ess —
According to the policy I had 

once begun, 1 ought to entitle 
this article “Heard, Seen, or 
Bead”, būt somehow I didn’t 
think that this title was exact- 
ly the one, — because, as I be- 
lieve, Music is more than heard, 
seen, or read; it is felt.

And now what I have in 
, mind is Paul Ash’s “The Mikado 
of Jazz”. No, no 1’11 not jump 
down o n it and trample all over 
it. As many reasonably believe, 
it was “cute, and clever”, etc. 
M r. Ash announced that it 
would be “The Mikado” as it 
might be, if dt were written 
now, in these modern times. 
Ali I will say is that I’m tliank- 
ful that it was vvritten when 
it was. The only parts that 
really moved me were those 
selections taken unchanged, 
from “The Mikado”.

llence, for some real class- 
ical music! Music, that you 
cannot help būt feel if you are 
almost not at all of the artis t- 
ic temperament. More, you were 
even given a prograni vvhicli 
told you about the composer, 
his life, the conditions under 
which he compofecd the num
ber played, and the technical- 
ities involved in the playing of 
the number.

1 am referring to the Sun- 
day Aftemoon Concerts given 
under the auspices of the Chi
cago Chamber Music Society, 
Ine., at the James Simpson 
Theatre in the Field Museum 
of Natūrai History, at 3:00

P. M. sharp, for the small fee 
of twenty-five cents. The re- 
maining concerts will be given 
Mareli 11 and 25, April 8 and 
15.

Touchinįj music, aide play- 
ers, and an audience, large and 
varied. The music speaks for 
itself, the players understood 
what they played, and the 
audience, — it tempts me to 
say a word about it.

Here is one who mušt be 
a doctor, and a succcssful doc- 
tor! His hands, his face, his 
statuye, his voice, his look, 
makes you firmly vow that he 
s a doctor, or anyway you 
think a doctor ought to re- 
senrble him.

There is a young lad of high 
forehead and thiek straight 
dark hair, who sits motionless 
9nrapt in the music. Farther 
down, a blond young man, 
not very good-looking, būt \vith 
beautiful golden hair which 
has a Hendency to wave a 
little.

Thcn, with dreamy look sits 
a young maiden of soft dark 
hair and pretty face, a maid- 
?n whom today we would rather 
•'all “flapper”. Beside her is a 
youth, liandsome and good- 
ooking, as any youth could 

hope to be. |

Past these, your eyes are at- 
tracted by a blonde, steni look- 
ing young woman, \vhose every 
nove makes you more assured 
that she is a husiness woman 
of no little worth. Thus, you 
see, an audience that is truly 
varied, būt all, appreciative of 
good music.

AMONG FRIENDS

fort we find i n viewing others 
wlib really are miserable. 
Though we do not express it, 
yet we get a certain pleasant 
sensation, whcn we learn there 
are others worse off than we 
are.

How mean, how low! Why 
not/instead, let this knowledge 
that there are wretches in 
greater misery, make us 
ashamed to consider ourselves 
\vretched! To think that some 
can endure \vhat they do, and 
that \ve lament and whine, just 
because we have a suspicion 
we are in misery! Why not 
have this outlook: if he can 
bear all that, then 1 sūrely can 
bear my comparatively light 
burden \vithout a vvhimper.

Life is oeautiful, full of joys, 
— if we will let it be. There 
are many, many vonderful 
things all around us. Būt we 
shut our eyes to these, and 
then in our minds, we, wret- 
ches, we pieture horrid misery.

— Ed.

MODERN LIFE IN C’OMEDY

Modern life in Lithuania, as 
seen by a dramatist, the well 
kno\vn Petras Vaičiūnas, and 
vividly dcscribed in a tour act 
comedy, called “ 1 uščios Pa
stangos” (“vain et for t s or 
“fruitless toil”), will be staged 
by Stasys Pilka, Sunday eve- 
ning, February 26, 1928.

M r. ^Ihlka, actor-director, is 
as well known by the American 
Litliuanians, as he is in Lith- 
uania. Those of us who saw 
him in “Aušros Simus” a year 
or more ago, vvill undoubtedly 
go to see him in “Tuščios Pa
stangos”.

M r. Pilka is also an old friend 
of the L.S.A.A., having spoken 
to them at one of their meet- 
ings lašt year, — and now 
sends “Greetings and the best 
of uishes lor the L. S. A. A. s

establish in London an Anglo- 
Lithuanian Society, whose ob- 
ject will be cooperation bet\veen 
English people and Lithuanians 
resident in Great Britain in 
the spheres of art, sciencc, 
literature, commerce, sočiai re- 
lations, etc. The society’s rules 
are based upon those of the 
already existing Anglo-Danish 
Society.

Anniversary/ of Lithuanian 
Military Organ

On November 17th lašt end- 
ed exactly eight years since 
the foundation of the first news- 
sheet of Lithuanian anny 
units, entitled “Tėvynės Gynė
jas” (“Defender of the Father- 
land“). This is a hectographed 
publication of eaeh number of 
which three hundred copies 
were issued. The entire collee- 
tion has now been deposited 
in the Military Museum ai Kau
nas, and is a mošt interesting 
relic.

Eaeh issue averaged 20 to 
24 pages. The contents are sale- 
ly the work of the soldiers 
themselves, and include draw- 
dngs, caricatures, etč. Many of 
the numerous illustrations are 
of a ųuality rarely found in 
hectographed publications.

The journal was issued ap- 
proximately every month. It 
begun to be issued on the front 
against the Bolsheviks, on the 
banks of the Dvina opposite 
Dvinsk. Its founder vvas a 
machinc-gun sergeant-major 
named Leonas Vitkauskas and 
a vvriter named Juozas Simon
aitis. The foiTner edited it for 
a long time.

rapid development”.
A number of the Students 

vvill take part i n the palty 
sccnes of this play, Tuščios 
Pastangos given February 26, 
1928, at the Goodman Theatre.

— Eff Ess.

A SHAKESPERIAN ROMANCEj^

Well, vvcll! 1 hope you’re all 
over your sore feet, etc. It vvas 
a good dance, vvasn’t it? See, 
vvhat did I toli you, and every- 
one vvas there vvhom I told you 
to expect, vveren’t they? Ali 
of us vvish to thank all of you 
very much for eo-operating 
vvith us. After this vve’ll knovv 
just vvhere vve stand and vve’ll 
turn to you to give us a 
hand.

Ladies and gentlemen, let me 
piesent to you, the Dance Com- 
mittee: Anthony Dubiske, chair- 
man; Frances Sadovvskas, Alex 
Kezes, Elizalicth Chesna, and 
Frank Jacovicz. These are the 
people vvho made the dance 
what it vvas. Cheers for the 
Committee!

And the tiekei sales: — vve 
certainly have fine salesmenl 
Just look: The Sadovvskas sis- 
ters sold somevvhere over 40; 
Mr. Dubiske, over 30; and the 
Misses Chesna and Getling, eaeh 
over 20. The ręst of us vvho 
only sold 10 or 15 — vve’re too 
modest scllers to be mentioned, 
būt vve helped.

After wc had settled all of 
our accounts about the dance, 
vve decided that vve couldn’t 
let our public dovvn on its 
dates vvith us, so vve started 
plaus for more g-et-to-gethers. 
In a fevv months vve are going 
to have a musicale, to which 
all of you are cordially inviled. 
More of this later on.

« » »
One of our old members, vvho 

had been graduated, is going 
back to studying again. Miss 
Lucy Sadovvskas is novv attend- 
ing NrMhvvestern University 
evening school.

— A. P.

You Will, Wills, Will You?
Yes! aggravate Ye Ed and 

am ūse the ręst o f us by get- 
ting into our “comer”; to wit: 
take a look at the lašt number 
(beforc this) of The Students’ 
Ccrner.

All, All, Over!
When is the next L. S. A. A. 

dance coming off? Hurry up. 
I’m raring t’ go again.

Punch, Boys, Punch
10 cents a glass
20, if you were vvith a lass,
25, if you werc of the ritzy 

class.

Hey, Celia!
Du you believe in Daryin’s 

theory? (He’s that handsome 
brunette, gi ris).

She was sure it was there, 
’eause it had been there a week. 
Family affair, Al?

After the Meeting was Over
Some went east, some 

went west,
Some went home, they 

nceded a ręst;
After Saturday night, 

home is best.
Although everyone didn’t 

think so, — Al K., Diek, Stan
ley, Bill, Half-pint, A. A. D., 
and Junior will now arise and 
sing Wordsworth’s “We Are 
Seven”. (Helen and Adelle may 
carry the melody).

Who were the lovers?
— Romeo and Juliet 

What was the courtship liko?
— A Midsummer Night’s Drehm 

What was her answer to his proposal?
— As You Likę It

Of whom did Borneo buy the ring?
Merchant of Venice

What time of the month were they married?
— Tvvelfth Night 

Who were ushers?
— Two Gentlemen of Verona 

Who were best man and maid of honor?
— Anthony and Cleopatra

Who gavę reception? 1
— Merry Wives of Windsor

In what kind of a place did they live?
Hamlet

What caused their first quarrel?
— Much Ado About Nothing

What was her disposition likę?
— The Tempest

What vvas his chief oceupation?
— Taming 

What did they
— Measure 

What did their

of the Shrew 
įgive eaeh other? 
for Measure
courtship prove to be?

— Love’s Labour’s Lošt
What did their home life resemble?

— Comedy of Errors
What Roman ruler brought about a recon-

. ' v [ciliation?
Julius Caesar.,

— Flaxy

ANY QUESTIONS?

All ((uestions coneerning the 
L.S.A.A. vvill please be sent in 
to the L.S.A.A. Corresponding 
Secretary, Mr. Anthony Du- 
biske, 6802 S. Talman avė., Chi
cago, 111.

MARCH 11, 1928
There vvill be an important 

mebting of the L.S.A.A.., Sa- 
turday, March 11, 1928, at 2:30 
P. M., McKinley Hali.

Learn about our future 
plaus!

STUDENT- ACTORS

Talk about your Bohemian’ 
orgy! We have often dreamt 
of the possibilities of artist - — 
life — this is vvhere we put it 
in practiee. We did not have 
to rehearse very much either, 
it just seemed to come natūrai- 
‘y- . .

xConie on and envy us — 
Sunday, February 26, 1928, at 
8:00 P. M., at the Goodman 
Theater, at Michigan and 
Adams, adjucent to the Art1 
Institute. Valio!!

—the “Bu h e m i a ns”

(Pacific and Atlantic Photo]

Krutamu jų paveikslų žvaigž
dė Renee Adoree.

Metropolitan Electric 
Sliop

2216 W. 22nd Street
Pilone Caaal 2691

Suvedam tv!esu« ir 
elektros jiegą į nau
jus Ir senus namus ir 
mainom naujas Įtam
pas J senas; duodame 
ant lengvo iimokiji- 
mo. j

Oh, Y-e-es
Yeah, Junior is a free man 

again. This love business ain’i 
vvhat it’s eut up to be, huli, 
kid?

—O. I. Noh.
Well, why not?

■\Vhy shouldn’t A. A. D. take 
a cal) home from the dance — 
didn’t the club pay for it'/

Thass all about the dance. 
Now for the meeting and other 
things.

Pajama Parties are the
' Vogue
What vvith one in Auburn 

Park, one in Cicero, and one 
i n Woodlavvn. Yavvs, mi deahs, 
vve had representatives attend- 
ing eaeh one, y’ knovv.

Antras Dalykas, Mitingas
Wjė had a meeting on Lin- 

coln’s birthday būt vve forgot 
all about mentioning Abe (may 
he forgive us!) We vvere very 
busy mit bursting biznis.

O Po Mitingo?
We all helped Ed look for 

his scarf vvhich someone had 
“hidden” in a very conspicuous 
place. Nop,e, vve don’t knovv 
a thing aliout it.

And then
Blondie from Cicero played 

Hunt-thc-Purse through the 
pockets of one Brighton Park
er. Oh, she found it, allright!

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
mulsion yra naujas mcdikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odiį ir sulaiko gciualy 
augimą.

Iš visų ŽMiotnų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
ka’ipo vieną is geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės ncsvcikuifių. Crco- 
niulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina iv gydo užnuodytą plėvę iv 
sustabdo ivritaciją iv uždėgimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigerią į kraują ir tuomi sustabdo 
genialų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiukorių." Creomulsion Coni- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Heh, heh! Also snicker, 
snicker

Say, Diek, why didencha 
blame Ne\v Sensc for writing 
hat anonymous type-written 
>roposal? Heli, heh! Wasn’t 
t clever, though! ma-a-ay-be, 
f yuh ask me nice enougįi, 

1’11 give you a hint about who 
t is not, and lend a birdie to 
discover vvho it is.

By the way —
Alex, did you any coni-

mission from Scott, Forsman 
& Co., yet? *

Irenc, have you been called 
up on the carpet because of 
some ųuestion on teacher's 
character, yet?

Lucy, has anycne asked to 
see that pieture of the pajama 
party, yet?

Johnny Stocker, did anybody 
ask you ho\v you likę licking 
stamps, yet?

Genevieve, did anyone ask 
you for complimeptary tickets 
to “Robin Hood”, yet?

Lašt three, consider your- 
selves asked. And if anyone 
has any free tickets to any- 
thing, don’t forget

NEW SENSE.

SERGANTI ŽMONĖS!
Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi- 
le kokių. LIGĄ 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearbom St. 

kampas Monroe St., Chicago.
Criliy Building. — Imk elevatorj iki 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausj gydy
mą. Pasimatvkit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies .silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialis 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedelioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlyj, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 rylo iki 8 va
karo. I

Dvidešimtis penki metai 
tame name

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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ŠVEICARIJOS SOČI ALDE- Šveicarijon 
MOKRATAI DALYVAUS I Federalė

4 I M J a

I’ž sausio mėnesi Amerikos 
socialistų partijos nacionalis o- 
fisas turėjo $2,888. 12 pajamų 
(neskaitant specialių fondų j- 
plaukų) ii- -$2,391.73 išlaidų. J 
Organizacijos Fondą aukų įplau
kė $902.80 ir pasižadėjusieji au
kauti partijos rėmimui Sumokė
jo $171.00.’

Bendrai imant, finansinis par
tijas stovis dabar yra neblogas, 
bet partijai rdikia sukelti stam
besnę sumą šių metų rinkimų 
kampanijai. Todėl visi nariai y- 

kviečiami aukauti.ra

D. MOKSLEIVIŲ RĖMĖJŲ 
FONDAS LIETUVOJE

Šveicarijos Socialdemokratų 
Partijos taryba savo posėdyje, 
laikytfim sausio mSn. pabaigo- 
je Berne, nutarė 113 balsų

dalyvautų Federalėje Taryboje. 
Į dvi vakansijas, esančias da
bartinėje 
nutarta 
Grimm’ą

Federalėje Taryboj e, 
statyti kandidatais 
ir Grospierre’ą.

šis Šveicarijos socialistų 
žinksnis reiškia stambią atmai
ną tos partijos taktikoje.

Federalė Taryba Šveicarijo
je yra vyriausias vykdomosios 
valdžios organas ir susideda iš 
septynių narių. Legislatyvę 
(įstatymų leidimo) galią Švei
carijoje turi parlamentas, su-

valstybės tvarka, 
•yba (visos šalies 

ministerių «abinetns), kaip mi
nėjome, yra parlamento ren
kama proporcingumo sistema, 
vadinasi, partija, kuri turi sep
tinto dali atstovu parlamente, 
gauna vieną vietą Federal&je 
Taryboje; partija, turinti ne
toli pusės atstovų parlamente, 
gauna trijų ministerių vietas, 
ir 1.1. Jeigu laikytis to prin
cipe, kad socialistai negali da
lyvauti valdžioje su buržuazijos 
atstovais, tai socialistai nega
lėtų įeiti į valdžią net ir tuo
met, kuomet jų atstovai suda
rytų daugiaus, kaip pusę viso 
parlamento. Aišku, kad tai yra 
absurdas.

Taigi, pagaliau, Šveicarijos 
socialdemokratai savo bereika
lingą “radikalizmą” atidėjo į 
šalį ir nutarė eiti valdžion

metinis
Remti 

Kaune.

Sausio 29 d. įvyko 
Sociald. Moksleivijai 
Fondo susirinkimas, 
Kaip paaiškėjo iš Valdybos pra
nešimų, Fondas veikia nuo 1925 
m. rudens. Šis susirinkimas jau 
trečias Fondo susirinkimas. Per 

pereitus metus Fondo Valdybos 
padaryta 19 posėdžių ir išrišta 
62 klausimai. Valdyba suruošė 
loteriją ir bendrabučiams rink
liavą. Išlaikomi nuo 1917 m. 
rudens du bendrabučiai: vaiki
nams ir merginoms.. Bendrabu
čių įsteigimui ir ik 1928 m. iš
laikymui išleista iki 3,000 lt. 
Fondo išduota paskolų nepasi
turintiems studentams nuo įs
teigimo ik šių metų neskaitant 
išlaidų bendrabučiams iki 19,- 
000 litų. Lėšos sudaromos dau
giausia
Pereitais metais daugiaus ar 
mažiaus padėta 26 studentams.

Toliau išrinkta nauja valdy
ba ir revizijos komisija.

Gale pranešamą, kad vasario 
5 d. ruošiamas pirmas didelis 
Fondo vakaras.

iš nuolatinių rėmėjų

dalytas iš dvejų rūmų: nacio-Į taip, kaip daro ir kitų šalių so
cialistai. Tam nutarimui, tiesa, 
dar priešinosi žymi 
jos tarybos narių, 
sias vėžes partija 
vistiek nebegrįš.

nalės tarybos ir luomų tary
bos. (Įstatymų leidimui Švei
carijoje, be to, vartojama dar 
kartais ir visuotinas piliečių 
balsavimas, plebiscitas.) Fede
ralė Taryba Šveicarijoje tuo 
budu yra krašto vyriausybė, 
kurią renka abeji parlamento 
rūmai sulig proĮiorcingumo 
principu.

Šveicarijos socialistai iki šiol 
neidavo ton įstaigon, nes jie 
laikėsi to principo,” kad dar
bininkų partijos atstovai ne
privalo būti valdžioje kartu su 
buržuazijos atstovais.

Paskutiniuose rinkimuose 
Šveicarijos parlamentą social
demokratai žymiai padidino sa
vo atstovų skaičių ir jie bu
tų turėję teisės reikalauti sau 
bent dviejų vietų Federalėje 
Taryboje. Bet metai laiko at
gal partijos suvažiavimas 
tarė dauguma balsų tąja 
ga nesinaudoti ir valdžion 
ti. Šveicarijos socialistai, 
yra labai karus. Kai 1923 me
stais Hamburge jskurė naujas 
Socialistinis Darbininkų Inter- 
nacionalas, į kurį įstojo sena
sis Antrasis Internacionalas ir 
Vienos socialistinių partijų są
junga, tai šveicarai į tą In- 
ternacionalaą atsisakė stoti, 
ir tik pereitą žiemą jie, paga
liau, savo nusistatymą pakeitė.

Taigi ir naminėje politikoje 
Šveicarijos socialdemokra t a i 
laikėsi “radikališkos” linijos. 
Parlamente jie dalyvavo, bet 
vykdomoje valdžioje, kurią 
renka parlamentas, jie nenorė
jo būti. Tečiaus šitokia tak
tika jau senai pasirodė esan
ti nenuosaki. Dalykas tame, 
kad atskiruose kantonuose (ku
rie Šveicarijoje reiškia daug
maž tą, ką steitai Amerikoje) 
socialistai nuo dalyvavimo val
džioje nesišalindavo. Juo la- 
biaus augo socialdemokratų 
jėgos Šveicarijoje, tuo dides
nis darėsi socialdemokratų mi
nisterių skačius kantonuose, o 
federalėje valdžioje socialde
mokratų nebuvo nė vieno.

Tas partijos husistatymas 
buvo kartu nesutaikomas su

dalis parti- 
bet Į sena
jai! tur-but

Vokietijos,
Šveicarijos,

Norvegi-

“Socialdemokrate” Įdėta se
kantis pranešimas:

“Gauta iš Draugų Amerikie
čių per ‘Naujienas’ aukų politi
niams kaliniams ir (‘migrantu 
šeimynoms 410 lt.

“Aukotojams ir ‘Naujienoms’ 
širdingai dėkojame.

“£. S. D. Partijos Centro
Komitetas.”

Amerikoje, ypač pietiniuose 
ateituose, yra gana didelis nuo
šimtis analfabetų (beraščių), 
šituo atžvilgiu Amerika yra 
atsilikusi nuo daugelio Euro
pos valstybių — 
Švedijos, Danijos, 
Anglijos, Francijos, 
jos ir Ilolandijos.

Socialistų atstovas Jungti
nių Valstijų kongrese, Victor 
L. Berger, įnešė kongrese įs
tatymo sumanymą, kuriuo ei
nant federalė valdžia turi skir
ti ix) du milionu dolerių kas
met per šešis metus kovai su 
analfabetizmu. Ta pinigų su
ma privalo būt padalinama 
tarp įvairių valstijų sulig a- 
nalfabetų skaičium kiekvieno
je jų ir tąja sąlyga, kad kiek
viena valstija, gaunanti šią 
pašalpą, turi pati paskirti tam 
tikslui tokią pat sumą, kokią 
gaus iš federalės valdžios.

USIDARP: SOCIALISTŲ
VEIKIMO KOMITETAS.'

Nevv Yorke prieš kurį laiką 
suėjo būrys veiklesniųjų soci
alistų pasikalbėt apie organi
zacijos ir propagandos darbą 
platesniuose darbininkų sluok
sniuose. Iš to pasikalbėjimo 
kilo Veikimo Komitetas, kurį 
patvirtino, kaipo partijos or
ganizaciją, Nacionalis Ekzeku- 
tyvis Komitetas, savo posėdy
je Philądelphijoje.

Socialistų Veikimo Komitetas 
susideda iš kokių 100 vyrų ir 
moterų, pasistačiusių sau už 
tikslą išjudinti partijos narius 
ir socialistų simpatizatorius, 
kad jie visa energija stotų į 
šių metų nacionalę rinkimų 
kompaniją. Komiteto darbo 
sritis bus New Yorke ir kito
se rytinėse valstijose.

ACID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magneaia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, 'acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia”! 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
praSiilina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidų- ■ 
rių labai lengvai. Be to dar, jit 

rdaug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis- į 
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nnujieinu kablesrrami

$40,000,000
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Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Pas liną St, Chicago. III. 
----------------------------------- ", ■■ ■■ —J

Kuomet busit St. 
Louis, kviečiam at
lankyt musu išdir- 
bystę, didžiausią Įs
taigą šios rųšies vi
same pasaulyje.

Išdirba 
Budweiser
Tikros rūšies
Salyklo Syrupą
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Nei vienas negali susilyginti su Anheuser-Busch rųšia kol tik jie gali 
dublikuoti Anheuser-Busch parankumus. Musų įstaiga susideda 

iš 110 namų, užimančių 70 miesto blokų, su supirkinėjimo 
ofisais principialiuose žalių materiolų marketuose 

pasaulyje. Tai yra keletas priežasčių kodėl 
Anheuser-Busch Budweiser Miežių Saly

klo Syrupas pasidarė vadovaujantis 
rųšyje nuo krašto iki krašto.

ANHEUSER-BUSCH, St. Louis
/ t "w __ - I

Western Sales Corporation
Ditiribuio s Chicago, III.

o
•' « ' ' į 

x ->i 
Riki

Per 70 metų musų 
produktai perstatė 
puikiausią rūšį. Pu
blika perka jį greit, 
kad gavus geriausį 
tavorą.

ARNOLD H, KUNERT
Kandidatas i County Recorder’ius

Šj rytą tapo paskelbtas kandidatas į County Recorderius nuo Repub- 
likonų partijos, Arnold II. Kunert, iš Hammond. .lis visą taiką yra Ham- 
monde gyvenęs ir I,ake Counyt gimine žinoma virš 70 metų.

.Jo draugai, net tik iš Hammond, bet ir apietinkės, siunčia jam ge
riausius linkėjimus, laike šios kampanijos, ir užtikrina jam paramą.

Ponas Kunert yra gimęs prie State gatvės, pačiame viduryje Ham- 
mondo ir jis visuomet rūpinosi miesto ir county reikalais, o svarbiausia 
kuomet jis buvo miesto klerku, kuris dabar jau ten tarnauja antrą terminą.

Pirmas narys Kunert šeimynos apsigyveno Lake County, tai buvo 
Arnoldo senelis, kuris buvo apsigyvenęs Tollestone ir buvo užsidėjęs krau
tuvę 1857 metais. Ernest F. Kimert, tėvas badaitinio miesto klerko yra 
gimęs 1826. Kunert Sr., gyveno Tollestone iki 1880, po to jis persikėlė 
gyvent j Hammond, čia ir Arnoldas gimė ir iki šiol čia gyvena.

Po užbaigimo viešosios mokyklos Hammonde, Kunert jstojo j rakandų 
biznį sykiu su savo tėvu ir tame biznyje išbuvo iki pasaulinio karo.

Kaip Jungtines Valstijos jstojo j karą, Kunert pristojo prie 22-ro in
žinieriaus korpuso ir su jais išbuvo Franciiėj iki pat karo pabaigos. Bū
damas Francijoj, karo lauke, Kunert pasižymėjo būdamas inžinierių kor
puse prie pravedimo geležinkelio tarpe Francijos ir Vokietijis laike di
džiausių persišaudymų. Jis išbuvo Francjoj su armija iki 1919 ir tuomet 
jis vėl grjžo atgal j Hammondą.

Kunert trumpam laikui buvo nuvažiavęs j Noith Dakotą, paskui vėl 
sugrįžo namo. 1921 metais jis liko paskirtas Miesto klerku, Hammond, per 
Dan Brown, tuomet buvusiu miesto majoru, dėl užbaigimo termino atsi
sakiusio William Rose.

Miesto rinkimuose 1922 ir 1926 Kunert liko išrinktas Miesto Klerku, 
kur ir iki šiol tarnauja. Kaipo Klerkas, City Council, Board of Works, 
Safety Board ir Park Board, Arnoldas yra daug pasitarnavęs ir tuomi 
įsigijo labai daug gerų draugų visoje County ir jie nori pamatyti jį County 
administracijoj.

Birželio mėnesyj, 1922, Arnoldas vedė Panelę Mabel J. Sontag iš East 
Shicago ir įsitaisė savo rezidenciją 29 Carroll St., Hammond, kur ir da- 
bas gyvena.

Jei bus išrinktas County Recorder’iu, Kunert mano irgi tokiu pat ge
ru budu tarnauti Administracijoj, kaip jis tarnavo ir Hammonde. Jei Ar
noldas liks išrinktas j Uike County Administraciją, tai žmonės turės paty
rusį ir atsakantį valdininką kuris yra žinomas saVo apielinkėj ir visoje 
County. Paskyrimas jo kandidatu į County Recorder’ius yra plačiai žmonių 
patvirtintas ir remiamas.
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“VISUOMENĖS STULPAI” { KALĖJIMĄ

APSIGAVO

Voldemaras labai nepatenkintas Francija, kadangi 
ji neatsiuntė sveikinimų vasario 16 dieną, kuomet visos 
kitos valstybės atsiuntė. Tautininkų premjeras esąs dė
lei to pareiškęs, kad Francija žiūrinti į Lietuvą lenkų 
akimis ir todėl “nuoširdžių santykių tarp Franci jos ir 
Lietuvos negali būti.”

Bet dar visai nesenai Lietuvos valdžia visai kitaip 
kalbėjo apie Franciją. Po Tautų Sąjungos konferenci
jos Voldemaras važiavo ne namo, bet i Paryžių, ir Kau
no oficiozai buvo pilni žinių apie tos jo kelionės pasek- 
mingumą. Į franeuzus, girdi, Kauno neužauga padaręs 
labai gerą įspūdį, įgijęs tarp jų daug simpatijų ir kuone 
pakreipęs juos Lietuvos pusėn ginčų su lenkais klausi- 
me- J IJ M*

Dabar matome, kad tie visi tautininkų pasigyrimai 
buvo tuščias burbulas. Smetonininkams teko dar kartą 
apsigauti, — kaip jie apsigavo gerindamiesi Italijos fa
šistų viršylai ir tupčiodami apie Vokietijos Strese- 
mann’ą. Bėda tečiaus, kad už visus Voldemaro nepasi
sekimus turės pagaliau atsakyti Lietuva.

PO DEŠIMTIES METŲ “KOMUNIZMO”

Iš Maskvos pranešama, kad Stalinas ir jo draugai 
susitarė dar šių metų bėgiu padaryti šitokius pakeiti
mus sovietų valdžios politikoje:

1. pripažinti užsienio skolas; 2. likviduoti tam tik
rus valdžios monopolius; 3. paliauti komunistinę ir kur
stymų propagandą svetimuose kraštuose; 4 praplėsti 
naująją ekonominę politiką namie.

Kadangi iš pačios Maskvos šita žinia atėjo, tai rei
kia manyti, kad ji nėra tuščias prasimanymas.

Bolševikų vadai, vadinasi, ketina daryti dar dau- 
giaus nusilenkimų savajai buržuazijai ir išpildyti svar
biausiuosius reikalavimus, kuriuos jai stato užsienio 
kapitalistai ir jų valdžios. Išpildę šituos reikalavimus, 
bolševikai tikisi gauti Amerikos pripažinimą ir susitai
kyti su Anglija. Taigi po dešimties metų “komunizmo” 
patyš komunistai ėmė suprasti, kad iki šiol jie ėjo klai
dingu keliu. j ♦ s * |

Taigi pasitvirtina ta nuomonė/ kurią ‘‘Naujienos” 
išreiškė dar 1921 metais, kuomet Leninas paskelbė “Ne- 
pą” (naująją ekonominę politiką), kad bolševikų grįži
mas į buržuazinę tvarką yra ne “peredyška” (atsikvė
pimas), ne laikinas dalykas, bet — komunizmo likvida
vimo pradžia.

Pradėję ristis į tą pakalnę, bolševikai ir nesustos — 
iki nedasiris iki paties dugno.

NEDARBAS — KAIP J{ PAŠALINT

Nota Amerikos valdžia ir stambieji ^biznieriai ne
paliauja kalbėję apie “prosperity” ir puikius prospek
tus šių metų bizniui, bet tikrumoje krašte siaučia skau
dus nedarbas, kuris slegia ir darbininkus, ir daugelį 
biznierių — ypač tuos, kurių kostumeriai susideda dau-

Milžiniškos aliejaus kompanijos galva, Harry F. 
Sinclair, nuteistas šešiams mėnesiams j kalėjimą. Vie
nas artimiausiųjų Sinclair’o bendradarbių, Hanry Ma- 
son Day, gkvo keturis mėnesius kalėjimo. William J. 
Burns, didelės detektivų agentūros galva ir buvęs karo 
metu teisingumo departamento žvalgybos viršininkas, 
nuteistas penkiolikai dienų į kalėjimą; o Burns’o sūnūs, 
W. Sherman, nubaustas $1,000 piniginės pabaudos.

Federalis teisėjas Washingtone visus šituos ponus 
nubaudė už tai, kad jie garsioje Teapot Dome konspira
cijos byloje mėgino su detektivų pagalba sekioti paskui 
“džiurininkus” ir sutrukdyti nepalankaus Sinclair’ui 
nuosprendžio išnešimą. Už teisingumo trukdymą dabar 
jiems teks pasėdėti kalėjime.

Tai gana retas atsitikimas, kad šitokie “žymus pi
liečiai” užtraukia ant savęs teismo rūstumą. Paprastai 
jiems pasiseka teismus “pafiksinti”. Kažin kiek kartų 
p. Burns su savo detektivais yra “apdirbęs” prisaikin- 
.tuosius posėdininkus bylose, pirma negu jisai įkliuvo?

Butų geriausia, kad valdžia visas privatines detek
tivų agentūras uždarytų.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams ..............   $8.00
Pusei metų .........  —_  4.00
Trims mėnesiams 2.5<
Dviem mėnesiam_____—  150
Vienam mėnesiui  .75

Chicagoje per iineiiotojuai
Viena kopija '8c
Savaitei 18c
Minėsiu! .  75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje. 
, paštui

Metams--- ————— $7.(X
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 Monoy 
Orderiu kartu su užsakymu.

gumoje iš darbininkų.
šį faktą jau ėmė pastebėti ir stambiojo ^kapitalo pa

tarėjai, ekonomijos mokslo vyrai. Vienas jų, Roger W. 
Babson, pavyzdžiui, savo biuletine pripažįsta, kad šian
die Amerikoje esą apie 2,000,000 žmonių be darbo. Ir 
jisai sako, kad tie bedarbiai tai rezultatas nuolatinio 
gerinimo mašinų, vartojamų pramonėje.

Bet jeigu mašinos atima darbą žmonėms, tai kas 
daryti? Buržuaziniai ekonomistai į šitą klausimą jokio 
atsakymo neduoda, o tuo tarpu jisai yra labai papras
tas. Kuomet su pagalba mašinų darbas darosi vis spar
tesnis, tai reikia mažinti ne darbininkų skaičių, bet dar
bo valandas. Trumpesnį laiką dirbant, didesnis skaičius 
darbininkų turėtų užsiėmimą, ir bedarbių nebūtų.

: Apie Įvairius Dalykus j
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Farmų produktai
Farmerių gyvenimas. — Kiek 

žmonių gyvena faunose? — 
Butilinio alkoholinio pramo
nė. — Kornų derlius. — Kas 
padaroma iš pieno? — Kas 
galima padaryti iš kornų 
stiebų? — Tonas šiaudų duo
da $250 vertės produktų.— 
Išrūgų eikvojimas.

Kad farmų produktai sutei
gia žmonėms maistų, tatai visi 
gerai žino. Tačiau mažai 
kam tėra žinoma, jog atei
tyj farmos galės pristatyti fa
brikams daug medžiagos, iš ku
rios visokie daiktai bus galima 
padaryti. Tuo klausimu vis la
biau ir labiau pradedama tu
rintis. Bendrai imant, farme
rių gyvenimas šiandien nėra* 
javydėtinas. Dirbti jiems pri
sieina gan sunkiai, o tuo tar
pu jų darbas nėra tinkamai ap
mokamas. štai kodėl pasirei
škia didelis bėgimą? į miestus. 
Apskaičiuojama, jog Amerikos 
farmose tegyvena tik apie 30 
nuošimčių visų gyventojų. Ir 
tas skaičius kas metai vis ma
žėja.

Tačiau kuomet farmų pro
duktai bus vartojami ne vien 
;ik maistui, bet ir pramonei, 
;ąsyk farmerių padėtis turės 
jent kiek pagerėti, nes atsiras 
didesne rinka ne tik grūdams, 
ale ir šiaudams.

Pradžia toj srity j jau pada
ryta. Sakysime, miestuose Pe- 
oria ir Terre llaute yra išdir- 
rinejamas butilinis alkoholis ir 
acetonas. Kas diena ten su
naudojama apie 20,000 bušelių 
kukuruzų (kornų).

Išdirbinėjimui krak m o 1 o, 
dektrino, cukraus, sirupo, kor
nų aliejaus jau dabar yra su
naudojama apie 16 nuošimčių 
visų parduodamų kornų. Me
tinis Amerikos kornų derlius, 
vidutiniškai imant, siekia 3,- 
000,000,000 bušelių. 425,000,- 
000 bušelių yra parduodama, 
o likusieji suvartojama gyvu
lių pašarui. Yra pagrindo ma
nyti, kad trumpoj ateityj pra
monė galėsi suvartoti daug 
daugiau kornų negu dabar.

Prieš kiek laiko šioj vietoj 
aš jau rašiau, kad iš pieno ga
lima padaryti įvairių daiktų. 
Tam tikru budu chemikai su
tirština pieną ir padaro iš jo 
auksinėms plunksnoms kotus, 
šukas, vaikams žaislus ir tt. 
Ta pramonė tebėra visai jau
nutė. Ji turi didžiausių pro
gą vystytis.

Kiti fai<mų produktai irgi 
gali turėti didelę rinkų, jeigu 
tik bus tinkamai pramonė su
tvarkyta^ Amerikos farmų 
metinės produkcijos vertė sie
kia 12 ar 13 bilionų dolerių. 
Kas metai tos rųšies produk
tų eksportuojama į užsienį už 
du bilionu J dolerių. Tai per
viršis, kurio Amerikos žmo
nės negali suvartoti. Bet fak- 
tinai tas perviršis yra daug 
mažesnis, kadangi čia įskai
toma ir medvilnė, kuri vyriau
sia ir yra auginama užsienio 
rinkoms.

Kaip ten nebūtų, bet Ameri
kos farmeriui tenka susidurti 
su tuo faktu, jog maisto pro
dukcija toli gražu nėra pel
ningas užsiėmimas. Amerikos 
žmonės gali suvartoti tik tam

NAUJIENOS, Chicago, UL' —*—*——■- -- --
J. Kupčinskas.

Žmogaus Kūno Paslapty*

tikrą maisto kiekį. Perviršį ten
ka eksportuoti į užsienį, kur 
kainos nėra pakankamai aukš
tos, kad galėtų patenkinti far- 
merį.

Iš to aišku, kad maisto ga
lini n imą aprubežiuoja rinka. 
Butų visai kitoks reikalas, jei
gu fabrikai reikalautų dau
giau farmos produktų. Tąsyk 
atsidarytų nauja rinka, kuri 
sunaudotų perviršį.

Kaip turtingi, taip ir ne
turtingi valgo tik tiek, kiek 
reikalauja jų kūnas. Bet la
biau pasiturintys žmonės su
vartoja daugiau kitų dalykų, 
kaip tai drabužių, automobi
lių, visokių blizgučių ir tt.

Prie dabartinių aplinkybių j 
daug farmos produktų nueina 
niekais. Sakysime, kornų
šiaudams beveik nėra jokios 
rinkos. Vidutiniškai imant,
iš akro yra gaunama apie 1,- 
500 svarų kornų. Stiebų, var
pų ir lapų susidaro apie du 
tonai; komercinės vertės jie 
beveik jokios neturi.

Kviečių iš akro gaunama a- 
pię 900 svarų ir du tonai šiau
dų. Kadangi šiaudams, kaip 
žinia, nėra rinkos, tai farme- 
rianis jie jokios naudos neat
neša. Kad netolimoj ateityj 
bus surasta ir jiems rinka, dė- 
liai to negali būti mažiausios 
abejonės. Medvilnės sėklos vi
sai dar nesenai neturėjo jo
kios vertės. Dabar jos duoda 
gero peljio. Gyvulių skerdyk
lose, kaip žinia atmatų beveik 
nėra. Viskas yra sunaudoja
ma. Tie šalutiniai produktai, 
.sakoma, padengia visas sker
dyklų išlaidas.

200,000 tonų kukuruzų stie
bų kas metai nueina niekais. 
Tuo tarpu jie turi apie 30, 
nuošimčių celuliozos, iš kurios 
yra daromi įvairiausi dalykai, 
kai tai: dirbtinis šilkas, sprog
stamoji medžiaga, krutamiem- 
siems paveikslams filmos, da
žai ir tt. Dr. O. R. Svveeney 
sako, jog mokant po $6 už ku
kuruzų stiebų toną butų gali
ma turėti gero pelno. Pats sa
vaime suprantama, kad iš tų 
stiebų turėtų būti celulioza iš- 
dirbinėjama.

Tokiame atvėjyj farmeriai 
už kornų stiebus ir varpas 
gautų apie $1,000,000,000. Tai 
puiki pinigų suma, ypač turint 
galvoj tą faktą, jog komai 
farmeriams dabar atneša tik 
$2,000,000,000 per metus.

Dr. Svveeney toliau sako, jog 
kornų stiebai, tinkamai sunau
doti, gali duoti daugiau pelno, 
negu patys kornai. Eksperi
mentai rodo, jog iš tų stiebų 
galima padaryti popierį ir dau
gybę kitokių dalykų.

Tatf pat ir su šiaudais. Geor
ge H. Harrison, Minnesętos 
chemikas, iš tono šiaudų pa
darė $250 vertės visokių pro
duktų. Distiliacijos keliu iš 
šiaudų jis gavo gazoliną, kuris 
pilniausia tinka automobiliui. 
Be to, jis išrado būdą, kaip iš 
šiaudų padaryti maliavą. Da- 
įbartiriiu laiku Harison planuo
ja sukurti didelę pramonę, ku
ri suvartos tūkstančius tonų 
šiaudų.

Kiti farmų produktai irgi 
gali atnešti nepalyginamai dau
giau pelno, negu .jie atneša da
bar. Sakysime, yra žinoma, 
jog sūrių dirbtuvės kas metai

(Tęsinys)
Nuo endokrininių liaukų pa

reina žmogaus būdas ir jo va
lios tvirtumas. Moterys turi 
moterišką būdą, vyrai — vy
rišką. šis jų budo ir įpročių 
skirtumas pareina nuo lytinių 
liaukų hormonų. v Kastruoto 
žmogaus būdas, norai, troški
mai keičiasi. Žmogaus drąsa, 
ar tarpe svetimų žmonių ar pa
vojingose vietose esant, turi 
ryšio su hormonų veikimu. 
Žmonės mano, kad vaikas pra
džioj būdamas nedrąsus, slėp
damasis nuo žmonių, vėliau 
drąsą .įgauna dėl pripratimo ir 
išsilavinimo.

Tačiau yra žmonių, kurie vi
są gyvenimą pasilieka nedrą
sus, vengia žmonių, o kiti ir 
vaiko amžiuje turi vyrišką drą
sumą ir net išmintį.

Prof. Marras yra stebėjęs 9 
metų vaiką, kuris dvasinėmis 
savybėmis prilygo 20 metų vy
rui. Kitur buvo pastebėtas 6 
metų vaikas, kurio sąmoningu
mas atatiko 17 metų jaunikai
čio. Jo linksma ir simpatinga 
išvaizda, drąsi kalba, rodė j j 
subrendusį vyrą esant.

Čia minėtuos atsitikimuos 
vaikų lyties liaukos per ank
sti išsivystė ir tas pakeitė jų 
psichiką. Žmonės, pastebėję per 
anksti dvasiniai subrendusį vai
ką, sako, kad šis vaikas per 
gudrus, jis ilgai negyvens. Tuo 
jie gal ir nesąmoningai pabrė
žia, kad per greitas subrendi
mas yra nenormalus reiškinys, 
kuris veda pfie amžiaus su- 
trumpėjinio.

čia tenka paminėti, kad žmo
gaus valia, protas ir visas bū
das bręsta ir tvirtėja ligi dvi
dešimt kelių metų ne dėl to, 
kad žmogaus išsiauklėjimui ir 
jo gabumų išsivystymui būti
nai butų tiek laiko reikalinga. 
Žmogus dvasiniai galėtų ir daug 
greičiau subręsti. Tačiau jo 
dvasinį brendimą reguliuoja en
dokrininių liaukų veikimas.

Iki 15—16 metų bręsta žmo
gaus lyties liaukos, kurios tu
ri įtakos žmogaus karakteriui. 
Tuo metu prasideda vienos iš 
endokrininių liaukų thymus, 
vadinamos, mažėjimas, kuris nu
sitęsia keletą metų ir po ly
tinio subrendimo. Todėl, kol ne
nusistovi endokrinių liaukų 
veikimo lygsvara, tol ir žmo
gaus psichika keičiasi.

Nuo endokrininių liaukų hor
monų pareina ir žmogaus jaus
mingumas. Prie padidinto sky
dinės liaukos veikimo pastebė
ta padidėjęs jautrumas labai 
įvairiems jaudinimams, čia pa
sireiškia nesąmoningas gilus 
juokas, džiaugsmas, čia vėl aša
rojimas įr nuliūdimas.

Skydinės liaukos veikimui su
silpnėjus, atsiranda priešingi 
reiškiniai.

Neabejotinos reikšmės jaus
mingumui turi ir lytinių liau
kų hormonai. Daugely atsiti
kimų, kur normalus žmogus 
randa džiaugsmo, malonumo ir 
laimės, kastruotas ar šiaip 
silpno lytinių liaukų veikimo 
žmogus, nejaučia jokio malo
numo.

išeikvoja apie 8,000,000,000 
svarų išrūgų. Tos išrūgos yra 
tiesiog išpilamos lauk. Tuo 
tarpu bakteriologai tvirtina, jog 
iš išrūgų įgalima daryti butili- 
nį alkoholį, acetoną ir laktiš- 
ką rūgštį. Vadinasi, jeigu iš
rūgos butų tinkamai sunaudo
jamos, tai jos atneštų šimtus 
tūkstančių dolerių pelno.

Praeitais nųetais agrikultū
ros departamento Chemijos 
biurui buvo paskirta $50,000. 
Tie pinigai eis tyrinėjimui, kaip 
tinkamiau sunaudoti farmų 
produktus (ypač tuos, kurie 
dabar jokios naudos neneša). 
Reikia tad tikėtis, jog trum
poj ateityj farmų produktams 
atsiras nauja rinka. O tai žy
miai prisidės prie farmerių 
padėties pagerinimo. —h. A.

Nuo endokrininių liaukų hor
monų priklauso žmogaus pajė
gos, jausmai ir visa kita. Tuo 
budu, endokrininės liaukos re
guliuoja taip fizinę, taip dva
sinę žmogaus lygsvarą.

Žmogaus prigimties 
tobulinimas

. Čia tenka pakalbėti ir apie 
kelius, kuriais žmogus galėti 
savo kūno ir dvasios iškrypi
mus pataisyti, čia turiu galvo
je nenormalumus atsirandan
čius iš endokrininių liaukų prie 
žasties.

Pirmiausia žmogaus nenor
malumams pataisyti vartojami 
operacijos ir turį savo sudėty 
endokrininių liauką hormoni 
vaistai. Apie tai yra jau anks
čiau minėta. Nustačius, dėl ku 
rios endokrininės liaukos su 
trūkimo yra kilę žmogaus ku 
no ar dvasios išskrypimai, ima
ma taisyti tos liaukos veiki 
mas, ir žmogus pasitaiso. Ta
čiau šis kelias visuomet bus 
nevisai patogus, o šiandien pa 
našus budai dar retai yra var 
tojami. Nors endokrininių Jiau- 
kų veikimo taisymas operaci
jų ir vaistų pagalba toliau pa
tobulės ir labiau išsiplės, bet 
vis tik butų gera kiekvienam 
žmogui rasti lengviau prieina
mas kelias endokrininių liau
kų veikimui reguliuoti.

Augimas, o kartu ir kitos 
kūno savybės, priklauso nuo 
klimato, temperatūros, maisto 

[ir kita. Yra pastebėta, kad mie
stiečių vaikų kremzlių sukau- 
Įėjimas eina sparčiau negu so
diečių. Manoma, kad tas pri
klauso nuo klimato. Miestų 
vaikai auga pastovesnei tem
peratūroj, negu sodiečiai.

Varlės kūjagalvių vystyma
sis eina smarkiai aukštesnėj 
temperatūroj. Anot O. Hertvi- 
go, varlės (rana temporaria) 

i lervės augimas prie 25° eina 
du kart smarkiau, kaip prie 
16°C. Yra pamato manyti, kad 
kaip augimas, taip ir kiti kū
no pakeitimai įvyksta dcl išori
nių sąlygų veikimo į endokri
nines liaukas. Del to, paren
kant atatinkamas gyvenimo są
lygas, o gal ir maistą, galima 
prisidėti prie endokrininių liau
kų veikimo reguliavimo. Bet 
ir šis kelias nėra taip lengvai 
prieinamas.

Mes esame savo kūno dalių 
valdovai. Musų įsakymu ir rei
kalavimu susitraukia raumenys 
juda kojos, dirba smagenys 
čia kyla mintis, ar mes pana
šiu budu, kaip valdome kūno 
judėjimus, negalėtume suvaldy
ti endokrininių liaukų veikimo. 
Kilo reikalas pratęsti augimą, 
duodam įsakymą smagenų prie
delio priešakiniai daliai, kad 
jis padidintų hormonų gamini
mą, ir augimas padidėtų. Pa- 
norėjom tapti jautresniais, pra
silavinti protavime, duodam 
įsakymą skydinei liaukai, kati 
ji smarkiau veiktų.

Juk endokrininės liaukos tu
ri kai kurį panašumą su rau
menimis. Prie raumenų prieina 
nervų šakelės, kurios išeina iš 
jodomųjų smagenų centrų ir 
joms pasiduoda musų valios 
impulsas į raumenis. Nors, ko
kios nervų šakelės prieiha prie 
endokrininių liaukų dar nėra 
surasta, bot vis tik paskutiniu 
laiku atsiranda mokslininkų 
tarpe tvirtinimu, kad ir endok
rininės liaukos smagenyse tu
ri savo centrus. Iš tų centrų 
eina nervų šakutės prie endok
rininių liaukų, ir per jas ner
vų sistema turi įtakos jų vei
kimui. Kiti mano, kad ne ner
vai reguliuoja endokrininių 
liaukų veikimą, o endokrininės 
laukos nervus. Tačiau, nors en
dokrininės liaukos ir didelę įta
ką turi į nervų sistemą, bet 
ir nervai savo keliu gali turė
ti įtakos endokrininių liaukų 
veikimui.
> Jeigu jau nervai gali prisi
dėti prie endokrininių liaukų 
veikimo reguliavimo, lai, ru- 

^s, musų valia per nervus, 
taip ir raumenims, pagal rei
kalą galėtų įsakyti joms čia 
markiau, čia lėčiau veikti. Bet 
lelaimė, kad musų valia ne vi- 
us smagenų centrus gali veik- 
i. Smagenyse yra daug auto- 
natinių nepriklausomų centrų, 
eurie nesiklausdami musų va
los ir noro, reguliuoja atatin- 
camų organų darbą.

Širdis tvaksi musų valios ne
siklausydama. Jos veikimą re- 
uliuoja atatinkami automati- 

iiai centrai, kurie yra pailgo- 
e smagenyse. O mes jiems tie- 
ioginiai jokios įtakos nega
linę padaryti. Yra ir daugiau 
utomatinių centrų, pav.: kvė- 
uivimo, prakaitavimo, kraujo 
ndų sutryūkimo ir išplėtimo 
antrai ir t. t.

Tačiau n<galima sakyti, kad 
m ogaus valiai šios automatiš

kai veikiančios kūno dalys bu- 
ų visai neprieinamos. Susijau- 
linimas, baimė pagreitina šir- 
lies plakimą, ir mes dirbtinai 
;ukėlę savyje panašų sielos sto- 
'į, galini, nors netiesioginiai, 
irdies plakimą pagreitinti. Yra 
itsitikimų, kad žmogui laisvu 
loru net kraujo temperatūrą 
įasiseke pakelti. Vienas kanei- 
'ig, norėdamas pasiliuosuoti iš 
iriuomenės, apsimetė sergąs 

džiova. '

Jį paguldė ligoninėn patik
inti. Ir jo karštas troškimas 
luti pasiliuosuotų taip sujudi- 
10 jj visą, taip įtempė raume
nis, kad dėl to jo kūno tempe
ratūra pakilo, ir buvo pripa
žinta džiova. Tai ar negalčtu- 
ne padaryti kaip nors įtakos 
endokrininėms liaukoms?

Cannon ir de la Paz. pasi
remdami savo tyrinėjimais, 
Įliejo išvadų, kad psichiniu bu
du galima paveikti antinksti- 
nės liaukos adrenalino išdali
nimą. Jie rado, kad smarkiai 
sūnų lojimo išgąsdintoms ka
tėms padidėja adrenalino kie
kis. Žmogus, dirbtinai sudary
damas savyje vienokį ar kito
kį sielos stovį, galėtų padary
ti įtakos hormonų išdalinimui. 
Bet lai didelis ateities klausi
mas.* Ne kiekvienas panašiai 
sugebėtų paveikti hormonų iš
dalinimą. Bet mes žinom, kad 
tobulėjant žmogaus sielai, ji 
vis platesnių teisių įgauna žmo
gaus prigimties tvarkyme ir 
tokius judesius, kaip čiaudėji
mų, kosėjimą ir kitus, kurie 
pas gyvulius nepriklausomai 
nuo jų valios pasireiškia, ji 
jau pajėgia sustiprinti, susilp
ninti ar sulaikyti. Gal žmogus 
savo valia kada nors taip pat 
pajėgs ir sustiprinti ar susilp
ninti endokrininių liaukų vei
kimą ir tuo budu taisyti savo 
prigimtį.

[Iš L. U. Kai.]
(Galas)

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

%

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 .j................. $1
Kopijų ........................... 20c
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ĮKORESPONDENCIJOSĮ į
Boston, Mass.

Ristynės virto kumštynėmis.

Vasario 9 d., Grano Oper- 
house Juozas Komaras, “Lithu- 
anian” Bull,” partrenkė Jos. 
Malciewicz (pus-lietuvj. Bet 
refree vjstiek pripažino Malce- 
vviczių pergalėtoju, o pripažino 
dėlto, kad jis ant Komaro su
pyko, kad Komaras jo nepa
klausė. Buvo taip.

Pirmaa karta Malcevičia Ko
marą parmetė į 2 minutes to
dėl kalbėtojas pasakė, kad “pra- 
zoką ir vėliaus dainavo; diri- 
Malciewicz (pus-lietuvį). Bet 
naudojo ir Komarą paguldė.

Bet antru kart Komaras jau 
buvo atsargus ir į 8 min. tren
kė Malcevičia ir prispaudė pe
čius.

Tretį kartą kaip tik* suėjo, 
tuoj Malcevičia pradėjo bėgti, 
gintis ir ant galo — muštis. 
Nors Komaras irgi mėgsta 
muštis, bet su Malcevičia neno
rėjo; jis turbut suprato, kad 
Malcevičia mušas ne išgero, pa
juto, kad čia kietas riešutas ir 
geruoju jo neapveiks, todėl jis 
manė Komarą supykinti išpro
vokuoti ir ant galo nugalėti.

negali jo sugauti ir priversti 
galinėtis. Bet galų gale kada
jis jį pasigavo, tai ponas Mal- 
ceviėia prišliaužė prie virvės ir 
iškišo galvą už virvės, kad re
feree jį apgintų, ką tas ir pa
darė. Komaras tada dar labiau 
įpyko ir jau kaip aukščiau bu
vo pasakyta, du sykiu taip 
bloškė, kad Malcevičia net ne
norėjo keltis. Tokiu budu mu
sų Komaras visus tris lenkus 
ištraukė, kaip varniukus.

—J. P. Kaulinaitis.

Lawrence, Mass.
šis-tas iš lietuvių veikimo

Kaip jau daug karių buvo ra
šyta, Lavvrence gyvena nema
žai lietuvių. 0 kur didesnis yra 
skaičius, tai ir apsnūdimas bū
na mažesnis ir veikimo būna 
daugiau.

Vasario 3 d. laikė mėnesinį 
susirinkimą Lietuvių Ukėsų 
Kliubas. Pirmininkui J. Urbo
nui atidarius susirinkimą, atvy
ko su Dr. Mikolaičiu jaunas 
dentistas Ur. A. Juozas Aleksa, 
kuris šiame susirinkime įsira
šė į kliubą. Dr. Mikolai lis gi 
jau nuo seniau priklauso prie

remtų abu minėtus profesiona
lus, nes pas juos gaus geresnę 
ir rūpestingesnę pagelbą, negu 
kur kitur.

Pas mus jau pradėta orga
nizuoti jaunimą. J. Urbonui už
ėmus kliubo pirmininko vietą, 
liko pakeltas klausimas apie 
musų jaunąją kartą, kuri lan
kosi pas svetimtaučius ir tuo 
budu tolinasi nuo lietuvių. Kliu
bo susirinkimas vienbalsiai pri
tarė sumanymui traukti jauni
mą prie savo namo. Ir prad
žia jau gana gera padaryta: mu
sų jaunimas pradeda organi
zuotis. Jau yra susirašiusių 
apie 30 narių, bet jie tikisi 
sutraukti iki 200 jaunuolių. 
Tie jaunuoliai nestoja • į Lie
tuvių Ukčsų Kliubą, bet yra 
pasivadinę Lietuvių Jaunų Vy
rų Susivienijimas. Tai todėl, 
kad dauguma jų yra nepilna
mečiai ir todėl į kliubą dar ne
gali įstoti. Bet jie bus po kliu
bo priežiūra ir kaip tik kuris 
sulauks pilnų metų, tuoj ' bus 
prirašomas prie kliubo.

Patartina tėvams savo pilna
mečius vaikus prirašyti prie 
kliubo, nes mes jau senstam 
ir neužilgo turėsim užleisti sa
vo vietą jauną jai kartai. Tad 
tėvų kliubiečių pareiga yra pa
sidarbuoti. kad kliubo vadovy
bė pereitų j jų vaikų rankas.

šiuo tarpu La\vrėnce darbai

prastai eina ir daug žmonių 
vaigšto be darbo. Bet nors be
darbė yra didelė, tečiaus gir
tavimas nesimažina. žmonės 
girtavimui lęidžia savo pasku
tinius centus ir jau ne vienam 
bedarbiui didelis skurdas žiuri 
j akis. Ypač musų žmones iš
naudoja italai, kurie vienoj 
gatvėj yra pristeigę po kėlio
ji ką karčiamų. Laikas butų 
žmonėms susiprasti ir pasirū
pinti apie savo ateitį, nes taip 
nesirūpindami susilauksime sun
kios ateities ir savo šeiminas 
įstumsime į didelį vargą,

— F. U. J.

Nesenai čia sustreikavo apie 
290 darbininkų, “full fashion” 
pančekų audėjų. Darbininkai 
yra organizuoti, priklauso prie 
audėjų unijos Mihvaukee sky
riaus. Kompanija gi pasikėsino 
sunaikinti uniją ir įvesti taip, 
kad vienas darbininkas su pa- 
gelbininku vieton operuoti vie
ną mašiną, operuotų dvi ma
šinas. Darbininkams neliko ki
tokios išeities, kaip streikuoti. 
Kova bus atkakli, nes musų 
miestely yra didele bedarbe ir

kompanija, žinoma, iš to ban
dys pasinaudoti. Todėl jei kas 
kviestų audėjus važiuoti į šį 
miestelį — nevažiuokite, kad

neapsunkinti darbininkų kovos 
ir neprisidėti prie streiko lau
žymo.

— Išmetusi 14iuk.

Kenosha, Wis.
Streikas

“Naujienų” 40 ni\ tūlas Jau
nikaitis, rašydamas apie Dailės 
Ratelio parengimą sausio 29 d., 
bando kaltinti mane dėl išme
timo vieno padoraus žmogaus 
iš salts. Tasis žmogus buvo 
girtas ir man atsisakius su juo 
eiti šokti, kaipo su girtu, pra
dėjo mane bjauriai kolioti. Nu
sibodus tų kelionių klausytis 
pasiskundžiau policistui, kuris 
ir išprašė jį lauk.

Kaslink mano priklausimo 
prie komunistų, tai aš niekad 
prie jų nepriklausiau ir nema
nau priklausyti.

EIK SU MINIA 
Plieninis valgomo kambario karas 

Uždėtas ant truck chassis 
“Self-Propelling”

Ši važiuojama virtuvė yra ką tik 
užbaigta, turi vėliausios mados pa
gerintus įrengimus, elektros šviesą 
ir kerosi no pečiukus.

Kaina $3,500
$1,500 cash, kitus į 12 mėnesių iš- 
mokėjbnu. Lunch karai daromi pa
gal jūsų nurodymus.
Austin Welding Works

553 W. Quincy St.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMIN AGI JA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų 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 BJv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO. ILLINOIS

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

Bt jam tas nepasisekė. Kaip 
tik jis pradėjo nuo Komaro bė
gioti ir muštis, tai Komaras 
supyko ir pasivijęs griebė už 
pusau mesti. Bet Malcevičia 
davėsi prasistumti prie virvių 
ir tuoj iškišo galvą už virvės,

kliubo. Tuo budu kliubas turės 
du inteligentus. Dr. Mikolaitis 
yra nemažai pasidarbavęs kliu- 
bui, reikia tikėtis, kad nemažai' 
pasidarbuos ir Dr. Aleksa. Tik 
reikėtų, kad vietos lietuviai

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, įdedant purčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

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

Pamatyk Lietuvą Chicagoj!
Pamatyk dabartinę Lietuvą, pilną išdidumo, nuo

širdumo, ydų naivumo ir humoro, kaip kad matė au
torius. Visa tai bus parodyta dalyvaujant geriausioms 
jiegoms.

GOODMANS
kad referee galėtų nuo jo Ko
marą atitraukti. Komaras ban
dė nesiduoti, o referee plėšti. 
Bet po gana ilgų tąsinių refe
ree visgi Komarą atplėšė, te
čiaus Komaras ir vėl greitai 
stvėrė Malcevičių ir taip bloš
kė kniūpsčią ant matraso, kad 
tas vos atsikėlė. Kaip tik Mal
cevičia spėjo atsikelti, tai taip 
greitai Komaras jį ir vėl grie
bė ir kad jau trenkė, tai Mal
cevičia ir guli aukštėlninkas ir 
nesikelia. Komaras gi atsisto
jęs žiuri; bet tuoj susiprato,— 
bimpt ant Malcevičiaus ir lai
ko prispaudęs. O referee gi 
pribėgo prie Komaro ir vieton 
paploti Komarą, kad jis jau lai
mėjo, pradėjo traukti jį nuo 
Malcevičio. Tada Komaras pa
leidęs Malcevičių stvėrė refree 
ir parsitrenkė. Tuo laiku atsi
gavo Malcevičia ir pribėgęs 
ėmė mušti Kamarą. Kamaras 
atgal; referee irgi Kamarą 
puolė. Na žiūrim, kad Ka
maras jau faituojasi su dviem 

su Malcevičia ir su referee. 
Tuoj ir trečias —- polleis
tas — prišoko ir tokiu budu 
Kamarą trise lėt nugalėjo.

Galų gale po tos visos maiša- 
tienės referee ima Malcevičio 
ranką ir pakelia, kad neva Mal
cevičia “laimėtojas.” Bet pub
lika kitaip manė, ne kad ponas 
referee. Publika matė, kad 
Malcevičia buvo kaltas tuo, kad 
jis pajutęs, jog turės pralaimė
ti, tyčia pradėjo muštis ir taip 
muštis, kad Komaras niekaip

Biblijos Studentai
'Turėsime lietuvišką progra

mą per radio VVORD 252 met- 
res pirmadienyje, 27 d. vasario, 
lygiai nuo 6 iki 7 vai. vakare. 
Grieš orkestrą, giedos choras, 
solo ir bus kalba temoje: “Kur 
Randasi Numirusioji ?”

Brangus prieteliai! Šiuomi 
kviečiame jumis skaitlingai ir 
su atyda pasiklausyti šio pa
mokslo, labai įdomaus, nes da
bar atėjo tas laikas, kad jau 
Dievo žodis gali būti girdimas 
iš erdvių. 'Tuomet malonėkite 
mums pranešti apie pasekmes 
laiškeliu arba atvirute šiuo ant
rašu: VVORD “Sargybos Bokš
tas”, VVebster llotel, 2150 Lin
coln Bark, VVest Chicago, III.

Iš kaino tariame širdingą 
ačiū jums.

TEATRE
*

Didmiesty, ant Monroe St. apie blokas j rytus 
nuo Michigan Avė. Tai bus statoma geriausia šių die
nų komedija

‘T uščiosPastangos’

Nerišlioj, Vasario 26 diena
Pradžia lygiai 8:00, pabaiga 11-tų vai., durys 

atsidarys 7:00 vai. vakare.

Dalyvauja 40 žmonių

M. Dundulienė, N. Gugienė, M. Balsienė, A. Zavi- 
staitė, P. Petravičiutė-Miller, Dr. K. Kliauga, P. Sta
siūnas, J. Balsis, Ad. Micevičia, A. Benaitis, St. Pilka, 
Al. Micevičius, R. Juchnevičius ir kiti.

Pigios tikietų kainos

Paprastai tokiose vietose ir už tokius parengimus 
būna imama augšta įžanga, o čia duodama visi didelio 
teatro patogumai, minkštos rezervuotos sėdynės, už 
75 centus ir augščiau!

Automobiliams gera vieta

Kas turite savo automobilius — važiuokit drąsiai. 
Čia yra kur pastatyti, yra piečius prie pat teatro, kur 
galima sustatyti daugybę mašinų. >

Atsiminkit laiką!
vai. vakare.Perstatymas prasidės lygiai 8:00

Nesivėlinkit! kas pasivėluos negalės pamatyt to kas 
buvo pradžioj ir negalės pilnai suprasti “TUŠČIOS 
PASTANGOS”.

Kviečiame visus ir kiekvieną!

1
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6 NAUJIENOS, Chicago, BĮ. Ketvirtadienis, vas. 23, 1928

CH1CAGOS
ŽINIOS

Svarbu!
Penktadienyje, vasario 24 d., 

“Naujienų” buveinėje Įvyksta 
Lietuvos Socialdemokratų Rė
mėju Fondo Chicagos kuopos 
susirinkimas. Prasidės jis 8 
vai. vakare. Kuopos nariai buki
te visi ir nevėluokite! Bus iš
duota atskaita ir pasitarsime 
ką veiksime toliau

Lietuvių bylos teis
muose

Viktorija \Vojnowski prieš 
Adolph Wojnowski, bylos nu
meris BĮ 58242, Circuit Crt., 
divorsas.

Lillian Deveny prieš Char
les J. Deveny, bylos numeris 
B15827, Circuit Crt., divor

sas.
l^eslic A. Needham prieš 

Mike ir Ludsvika \Vordauskis, 
bylos numeris BĮ 58320, Cir
cuit Crt., dėl $276.94.

John .1. \Vard prieš Joseph 
Valuzis, bylos numeris BĮ 58- 
334, Circuit Crt.. dėl notos 
$120.00.

Celia Norbut prieš Antbony 
Norbut, bylos numeris 171- 

595, Superior Crt., divorsas.
John Protap prieš l’rsula 

Protap, bylos numeris 17161 I, 
Superior Crt., divorsas.

Lillian Bastąs prieš Dennis 
Bustas, bylos numeris I? 1620, 
Superior Crt.. divorsas.

Mary Tvvardovski prieš Ka- 
zimer Twardovski, bylos nu
meris 471673, Superior Crt., 
divorsas.

Othelia Tomaszevvski prieš 
George Tomaszc*wski, bylos nu
meris 471690, Superior Crt., 
divorsas.

John Pakel prieš Anton ir 
Helen Paulauskas ir Peoplcs 
Stcck Yards Bank, bylos nu
meris 471707, Superior Crt., 
uždaryti mechaniku lien, su
moje $1,525.

Auna Jasaitis prieš Joseph 
Jasaitis, bylos numeris BĮ 58- 
401, Circuit Crt., divorsas.

i'etronėla Kirkus prieš John 
Kirkus, bylos numeris B158- 
127, Circuit Crt., divorsas.

May Shrocder prieš Francis 
C. ir A n na Tautkevicz ir Jes- 
sie M. Hott ir kitus, bylos nu
meris 171778, Superior Crt.. 
dėl partnerystės.

John Pavelkis prieš Tony 
Pravvdzek, bylos numeris 471- 
795, Superior Crt., dėl $10,000.

S. Makris prieš Geo. Mak- 
ris, bylos numeris 471921, Su
perior Crt., divorsas.

Sopinę Butkievvicz prieš 
Bruno Butkievvicz, bylos nu
meris 1719*99, Superior Crt., 
divorsas.

STABDO ŠALČIUS

Šiandien Lietuvos 
žydų vakaras

Glickman Paimi? teatre, 
Rcosevelt Hoad ir Blue Island 
avė., žydų Lietuvos išeiviu Fe
deracija Chicagoje turės spek
taklį, pelnas iš kurio eis žydu 
mokykloms Lietuvoje. Spekta
klis rengiama iniciatyva p. Ka- 
ceiMenbogeno, vieno žymiau
siu darbuotojų Lietuvoje kul
tūros srityje žydų tarpe.

Bus duota operetė “Joske 
Svat”. Siužetas liečia žydų gy
venimą, kaip sakoma, sename 
krajuje ir čia, Amerikoje. 
Programan įeina dainos ir ba
letas.

Man rodosi, kad Chicagos 
lietuviai turėtų atlankyti šj 
Lietuvos žydų vakarą. Gerai 
butų susipažinti arčiau su 
žydais, o taipgi pažvelgti i 
jų kulturinj gyvenimą Ameri
koje, panvatyti kokias meno 
jėgas jie turi, kaip reaguoja 
jie į savo artistų pastangas; 
pažvelgti nors “per rakto sky
lutę” i kulturinj jų gyvenimą.

Bilietų kainos labai prieina
mos. Biletai galima gauti prie 
teatro langelio.

Pradžia 8 vai. vakare. —Rep.

Oro paštas

Jei siųsite laišką oro paštu iš 
Chicagos į San Francisco, tai 
i ūsų laiškas pasieks tą miestą 
10 ir C» valandos anksčiau, ne
gu tokiame atsitikime, kai sių
site geležinkeliu, ba oro paštas 
pasieks San Francisco j 22 ir 
’ 2 valandos, kuomet traukiniui 
’ma nuvažiuoti 63 valandos. 
Siunčiant pašto siutimus oru j 
Seattle sumažinate kelionės lai
ką 23 ir valandomis.

Svetimose šalyse, kur oro 
pašto linijos veikia, jūsų siunti
niai bus irgi tokiu pat paštu ir 
tokiu pat greitumu pasiųsti su- 
’yg adresu.

Mokestis už siuntimą oro paš
tu čia, Amerikoje, o taipgi j 
tas šalis, j kurias siunčiama 
'aiškas už 2 centu pašto ženk- 
’elj, yra 10 centų už pusę unci- 
:os svarumo. Siunčiant siunti
mus oro paštu į svetimas šalis, 
eikalinga mokėti 13 centų už 

pirmą pusę uncijos, 23c. už unci 
ią sunkumo, 34c. už pusantros 
uncijos svarumą ii 44c. už dvie- 
ių uncijų svarumą.

Oro paštu siųsti laiškus arba 
klintinius reikia prilipinti ir to 
lašto specialiai ženklai. laiš
kus oro paštui galima Įmesti 
bet kurion laiškų dėžėn. Pla
tesnių informacijų galite gauti 
>ile i aš4? stotyje.

Laiškai Pašte

Liuou 
Vidurki

Nuveja Gripą—FIu
Nes atlieka ketinius darbus vienu sy

kiu. HILL’S Cascara-Bromide-Quinine 
parmuša šaltį į dieną. Pora HILL’S tab- 
letų iŠ vakaro reiškia rytoj šalčio jau nė- 
ra. Saugumas reikalauja HILL’S,

• HILL’S Ca»ear*-Bro«ti4«-Q»W»a
Bukite tikri, kad perkate HILL’S rtudoaol 

dėžėj ui paveikslu. Aptiekoee — 30o.

Šie laiškai yra atėję iš Eu- 
•opos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriaus^; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Bei- 
Iciu klausti prie langelio, kur 
oadčta iškaba “AdVertised Win- 
low” lobej znuo Adams gat- 
/ės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko

501 Andruliene Juzapinai
503 Aniuliene Maryona
506 Brovsky Mrs B
507 Bruketa John
518 <ial\vanaudkenie Waro- 

nina
520 Gavenaidis John
521 Giedraitiene Mrs A
532 Jerulauskis Stanislovui
534 Klimawices Marles
535 Kiela Ig
539 Kuraitis Duipinik 
542 Martinkui Kostui 
515 Mrkutciu Antanas 
550 Petrulis\Walter
553 Prizgintaite Kazimiera
554 Puciunai Juzei
555 Razmusi Kazis 
557 Rimkus Wincentas 
562 Scawinski Stanislaw 
567 ISuiaukskv Jozapas 
570 Tintivis Tusile
583 Varneckeine Paulina
595 Yaciu Antanui
596 Zamaitis Felicija

O

(Pacific and Atlantic Photo]
Daug žmonių per daugelį me

tų ieškojo aliejaus Australijoj, 
bet vis be pasekmių. Pečiaus C. 
M. Evans iš Californijos, pra
leidęs 4 metus Australijoj, ra
do aliejaus ties RomaJ’už 350 
mylių nuo Brisbane.

Glen Drake, paskilbusis teno
ras, kuris dainuos Aargon teat
re ateinanti sekmadieni, vasario 
26, vadinamose Civic Matinee 
serijose. Pradžia. 3 v. po pietų.

tnmigrantų apsau 
gos lygos susirin

kimas

23Ketvirtadienyje, vasario 
dieną, Immigrants’ Protective 
League turės metinį susirinki
mą Palmer House, Red Lacųuer 
Room. Vakarienė prasidės 6:30 
vai. vak. Kalbėtojų tarpe bus 
John Palmer Gavit, p-lė Jane 
Addams; gen. Abel Davis — 
vakaro vedėjas. Jei kas norite 
dalyvauti šiame purename, te- 
lefonuokite Imigrantų Apsau
gos Lygai: Haymarket 6374, 
kad rezervuotų jums ir jūsų 
draugams vietas. Lygos buvei
nė: 824 So. Halsted Street, Chi
cago, ili.

Kadangi pastaruoju laiku ke
leto miesto politikierių, priklau
sančio 'I hompsono ir Crowe 
frakcijai, namai buvo apdrasky 
ti bombų sprogimu, tai apielin- 
kės, kur yra namai paties mero 
Thompsono, valstijos prokuroro 
Crowe, policijos viršininko Hu
ghes ir kai kurių kitų politi
kierių buvo dalijamos skait
lingos policijos. Manoma, kad 
bombarduoja politikierius gem- 
blerių sindikatas, prieš kurį pa
skiruoju laiku miesto valdžia 
pradėjo smarkiau kovoti.

liemont, Ilk, sudegė lenkų 
bažnyčia. Nuostolių padaryta 
kokios 60,000 arba 70,000 dole
rių.

Chicagoje busiantys išleisti 
bondsai paskolai, kuri eis 
propagandos kolegijai Romoje. 
Taip paskelbė kard. Munde- 
lein.

Teatruose ’
Chicago teatre — pradedant 

ateinančia savaite bus rodoma 
paveikslas, užvardytas “The 

I Latest From Paris”. Svarbiau- 
| sias roles vaidina čia p-le 
Shearer ir George Sidney. Tar
pe kilų numerių rodysis Lou 
Kosloff su savo orkestru.

Roosevelt teatre — šiuo lai
ku eina “Les Miserables”, pa
veikslas imtas iŠ garsiojo Vik
toro Hugo veikalo, pavadinto 
tuo patim vardu.

McVicker teatre — rodoma 
paveikslas, pavadintas “The 
Student Prince”, prie paveik
slo duodama kitokių scenos nu
merių.

Oriental teatre — pradedant 
ateinančia savaite Paul Ash 
duos programą, pavadintą 
“Arabian Nights”.

Tivoli teatre — ateinančią 
savaitę eis paveikslas vardu 
“High Lights”, kiti numeriai: 
“Birthday Greetings” ir “Spor- 
tjng Goods”; teatras randasi 
Southsidėje.

Norshore teatre — ateinan
čią , savaitę bus rodomas pa
veikslas vardu “The Private 
Life of Helen of Troy”? Al 
Kvale duos džiazo programą' 
“'lake it Easy”.

Senate ir Hardi n g teatruo
se pradedant 27 vasario eis 
paveikslas, pavadintas “Love”. 
Siužetas imtas iš Tolstojaus 
romano “Anna Karenina”. Be- 
lasco duos scenos numerį, pa
vadintą “Cabaret Capers”.

(’ptown teatre — pradedant 
27 d. vasario eis paveikslas 
“The Noose”. Bus taipgi duo
ta scenos vaizdas, pavadintas 
“Russian Bevels”.

Areštuota . moteris, Lillian 
Donnatto, nužiūrima turėjusi 
ryšių arba žinanti apie asme
nis, kurie išsprogdino bombą 
trobesyje 2907-2911 Pine Grove 
Avė. Šiame name gyvena Law- 
ronoe Cuneo, valstijos nroku- 
roro Crowe sekretorius ir švo- 
geris. Tai bus jau kelintas iš
sprogdinimas bombos aukštųjų 
Chicagos politikierių namuo
se. 

♦ * ♦
P-nia Dorothy Fous sudegė, 

o jos vyras ir brolis skaudžiai 
apdegė, kai kilo gaisras jų na
me 1510 So. Ist Avė., Mayvvood, 
111.

Duona, kurią jus 
valgote

Duonos kepyklų darbininkai 
atydžiai seka kovą, kuri eina 
tarp stambiųjų grosernių, kaip 
pavyzdžiui, tarp Atlantic & Pa
cific krautuvių, i^ vienos pu
sės, ir The National Tea Com- 
pany — iš kitos. Dalykas toks, 
kad ši kova liečia jų, kepėjų, 
padėtį.

Mat, National Tea Company 
pripažįsta duonkepių uniją, jos 
parduodamą duoną kepa unijis- 
tai. Tuo tarpu Atlantic & Pa
cific c krautuvės pardavinėja 
duoną, kepamą neunijistų.

Duonkepių unija prašo pub
lika atminti, kad sveika duona 
yra žymioje dalyje pasekmė 
darbininkų unijistų pastangų 
padaryti jų darbavietes žmo
niškomis vietomis. Jei publika 
nori gauti tinkamą sveikatai 
duoną, ji turėtų patronuoti 
(remti) kepyklas, kuriose dir
ba unijos darbininkai. Šiose ke
pyklose unija prižiūri, kad rei
kalingos publikos sveikatos ap
saugai sąlygos butų išpilf^mos.

Vera Styan, manikiurystė 
dirbusi Chicagoje, važiavo na
mo į Kaliforniją. Prausimosi 
kabinete, vagone, ji persipiovė 
sau rankų gislas ir mirė. Ne 
taip senai daktarai perspėję ją, 
kad lemta gyventi ne ilgai. Ma
noma, kad tad ji ir nusižudžiusi.

* * *
Pradedant balandžio I d. ga- 

so kainos bus sumažintos. Iki 
šiol chicagiečiai mokėjo 95c už 
1,000 kubiškų pėdų gaso, o nuo 
balandžio 1 d. mokės tik 90c 
už tą patį kieki.

* * *
Kadangi Gustave Anderson 

užmiršo pabučiuoti savo pačią 
skubėdamas darban, tai sugrį
žęs namo (1500 East 61 st.) 
anksti trečiadienio rytą jis rado 
namuose ugnegesius, kurie pul- 
motoru stengėsi atgaivinti jo 
pačią. Pastaroji taip nuliūdo 
dėl vyro užuomaršos, kad!mė- 
gino gasu nusižudyti.

Den-

blokus už- 
Skersgatviai 
kurie suva- 
kuną buvu- 
Saldžiausios

Palaidojo Eganą
Vakar tapo palaidotas 

uis J. Egan, buvęs 18 gatvės 
apielinkės aldermanas, kuris 
gyveno 654 W. 18 st.

Išryto 18-ta gatvė, pradedant 
Halsted, per kelis 
plūdo žmonėmis, 
nustatyta autais, 
žiavo čia palydėti 
šio aldermano Į
Širdies bažnyčią (19 ii* Peoria 
gat.), o iš ten į Calvary kapi
nes.

Laidotuvėse dalyvavo buvusia 
Chicagos meras Dever, Chi
cagos demokratų partijos vadai, 
kai kurie teisėjai ir miesto ta
rybos atstovai. Iš mirusiojo na
mų iki bažnyčios ir puskui pro
cesijoj 18 gatve dalyvavo 200 
policininkų ir 100 ugnegesių. 
Autų karstą sekė ilgiausia eilė.

Bažnyčioj pamaldas laikant 
tarpe kitų patarnavo ir Dievo 
Apveizdos parapijos klebonas, 
kun. Albavičius.

o » 0
Teismas pasiuntė kalėjiman, 

60 dienų, Louis Paynter, 7729 
So. Halsted St. Paynter pri
pažintas kaltu teismą niekinęs. 
Dalykas toks, kad jis sekiojęs 
p-lei Lorrainc Irwin, kuri yra 
liudytoja sąryšyje su teismu 
Dr. Bongetti, kaltinimo dėl 
mirties p-lčs L. J. Enders, Ash
land Blvd. ligoninėje.

Pasižiūrėkite Į Savo 
Liežuvį

Jei jus tik nesijaučiate gerai, eikite pas 
veidrodi ir pasižiūrėkite | buvo liežuvj. Jei 
jis yru apsivėlęs, tada jūsų skilvis, kepenis 
ar viduriai neveikia atsukančiai. Tai pras
tas ženklas. Tadu nusipirkit buteli Taniau 
ir sustiprinkit visą savo sistemą. Daugelis 
tūkstančių kentėjusių nuo įvairių nevirški
nimo nevalių rašo mums, kad Tanlac jiems 
pagelbėjo labai gerai.

♦ * ♦

Buvęs sveikatos komisionie- 
rius Chicagai, Dr. Bundesen, 
Įrodinėja, kad kandidatai, tai
kantys užimti visuomenės pa
lankumo ofisus, turėtų būti ek- 
zaminuojami daktarų. Daktarų 
liudymai turėtų pasakyti, ar 
tokių kandidatų sveikata leidžia 
jiems užimti svarbias vietas.

A-C SETAS
515

MAŽIAU TŪBŲ
Mes suelektrizuosime jūsų setą 

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

iž bčdos, padaroma iš jūsų bate
rijų typo seto, vartojant stiprius 
arcturus A-c TUKUS.

Atsineškit šį skelbimą bu 
vim, jis vertas 50c. už tuną.

Arcturus Radio
Service Co.,

701 S. Wells St.
Harrison 8233

Ba

UŽTIKRINA SAUGUMĄ 
“BAYER ASPIRIN"

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

LOW RENT
Musų 
ąios 
dos ir 
vertei k o s 

pelno jums 
pasi daro 
dubeltavas 
taupinimas 
iš musų 
dirbtuv ė s,

pi- 
ren- 

be-

jūsų n a- 
mus už dirbtuves kainas (factory pnce).

Kada jūsų rakandai darosi se
ni, susidevę, nublukę arba spato- 
ti, vienas) iš geriausių išėjimas 
jums reikia perdirbti. Mes jums 
perdirbsim, kaip naujus, už ma
žą sumą pinigų. Del pasitarimo, 
mus pašaukite šiandien.
_Ant namų* setų mes priimam ir

ne- 
esa-

senus. Atvežam ir išsivežam, 
paisant kokioje dalyje miesto 
te, be atlyginimo. Savininkas

D. KISSEL

CALIF0RNIA 
UPHOLSTERING

SHOP
Parfor sets made to order

3327 Archer Avė.
Show Room 3306 Archer Avė.

Phono Lafayette 8936

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

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

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

SARPALIUS ir 
PAIN-EXPELLERIS

j„sų linimentas Pain-Expell«« 1 

ištikrųjų yra per daugeli \
musų namuose z . įvainais l 
mctų ir esu JI naudo s l l
atsitikimais, yPatl^vO šunienų 1 
man, kuomet jaučiu savo 
sustirimą arba juos skauda.

į Gabu Vird‘nkaipo įtrynhnu? Kni- 
l Pain-Expellen kaų 1 minį vaistą, į ment^t kaipo iUi.
į ginimu6 “ SkaHSn”1 

raumenyse.

KAROLIS 
SARPALIUS 

Sunkaus 
svorio lietuvių 

ristikų 
čampionas

Kaip Prašalinti 
KOSULĮ

Del greitos pagelbos 
nuo Pavojingo kosti- 
lio, vartok Severas 
Courh Balsam. Jos 
prašalina tą jrituo- 
iant( kutenimą. Ma- 
lonios, absoliutiškai 

/ grynos. John Stohlik
■£](( Littlefield. Tcxas, raU 1 JUllk šo: “Malonėkit at-

'į J'ff] siusti du keturis bu-
■ r-''rl tolius Severa’s CoughAje Bulsumo, nes jų grei

tas efektas ir tikras 
vSMctPjP pasekmes negalimu
rr viršyti." PastoviosX nuo kosulio gyduo-

lės per 4 H metus. 
Jūsų vaistinėj, 20c. 

, , arba 00c.
vos” s?or«ulnvurtok W- F- CO.

ve?a’s ?old Tablets c”<lar Iow»

SEVERAS
roUGH BALSAM

fitai, pavy^lžiul, laiškas nuo Mr. A. L. 
Dcgenhart, Kast Dubuųuo, III. '.Kuomet aš 
jaučiuosi nusilpęs, būna menkas mano ape
titas ir nevirškina viduriai, Tanlac visuomet 
man pagelbsti. Aš su jo pngelba prašalinau 
visus nevirškinimo trubelius, sustiprinau sa
vo nervus, galiu dabar vieką valgyti ir jis 
suteikė man daug pep l”

Apsivėlęs liežuvis pasako jums kodėl kad 
ir menkas darbas taip greit nuvnrgina ju
mis ; kodėl jus turite skausmus šamuose, 
turite gilaus, rukštumus ir svaiguli; kodėl 
jus neturite apetito ir negalito miegoti. Pa
bandykit Tanlac ir pamatysit kiek jums 
pagelbės pirmas butelis. Kainuoja mažiau 
negu 2c. vieno sykio vartojimas.

Tanlac neturi savyj mineralių gyduolių, 
jis yra apdarytas iš šaknų, žievių ir žiedų 
— gamtinių gyduolių dol sergančių. Nusi_ 
pirkit buteli nuo savo vaistininko šiandie. 
Jūsų pinigai bus grąžinami jei nepagelbės. 

Tanlac 
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PER šešiasdešimts metų Pain-Expelleris palengvino dieglius 
ir skausmus milionams žmonių!

Paprasti darbininkai, ūkininkai, dirbtuvių darbininkai, 
angliakasiai—seni ir jauni vyrai ir moterys ir priauganti vaikai 

visi surado malonų palengvinimą naudojant Pain-Expellerį. 
Perskaitykit ką šis puikus linimentas Sarpaliui reiškia! 

lalaiko jo raumenis tinkamais atletų kovai ir prašalina 
sustingimą ir skaudėjimą. Nėra nieko geresnio šitam reikalui.

Jei jaučiatės pailsusiais ir nusidėvėjusiais; jei skauda jums 
pečius, sąnarius ir raumenis, tai pamėginkite išsitrinti su 
Fain- Expelleriu ŠJ VAKARĄ! Jus miegosite kaip negyvi 
ir rytmetyje atsikelsitc su atnaujinta jėga ir smagumu.

Būtinai reikalaukite Pain-Expellerio su Inkaro vaisbaženkliu, 
kuomet perkate šj linimentą. Inkaras yra jūsų apsauga prieš 
netikrąjį produktą ir pamėgzdžiojimus.

FAdRICHTERuG).
BerrylSo.5’hsts., Brooklyrt.N.Y.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Susirinkimas PRANEŠIMAI Akių Gydytojai Įvairus Gydytojai Advokataitipo sielos būklę.
“Todėl nuo pradžios iki galo 

jos Aida buvo pagrįsta giliu 
vidujiniu pergyvenimu, o šis 

, teigiamas gilios išraiškos veiks
nys, tampriai surištas su voka- 

1 liai muzikine puse, teikė pasi-
. I gcrStino įspūdžio.”

Tuscios pastangos Aš nuo savęs sveikinu mu- 
- sų Mariutę, kad ji atsiekė to- 

Beliko jau tik trys dienos, i kios vietos muzikos pasaulyje, 
Vasario 26 d., vakare, Good- linkėdama, idant prie jos laurų 
mano teatre art. St. Pilka vai-.vainiko dažnai butų pripinti 
dins “Tuščias pastangas”.1 pasisekimo lapai.
Artistai dirba sušilę, kad kuo-, -----------------

šiandien įvyksta susirinki
mas tėvų, kurių vaikai priklau
so Jaunajai Birulei. Vieta —- 
Mark Whitc Sųuare svetainėje. 
Susirinkimas prasidės 8 vai. 
vakare. Yra svarbių reikalų ap
kalbėti. Bus priimta nauji na
riai Jaunajai Birutei. Bukite vi
si.

Roseland. Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės direktorių susirin
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.

Pėtnyčios vakare Delmar Sočiai 
Club iš Cornell Sųuare perstatys 
"'ITie Hypochondriac,,. Mark White 
Stiuare Svet., 29 ir Halsted St. Pra
džia 8:15 vakare. Tikietus galite 
gauti pas M r. Rausch.

Roseland
vai- 
įdo-

Pastaba: Mano ofiHSH dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D
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

geriausia prisirengus prie 
dinimo šio gražaus ir 
maus veikalo.

Prie scenos primosimo 
ha specialiai pakviesti žmonės, 
nes scenos bus taip prirengtos, 
kad galės atitikti veikalo 
turiniui ir lietuvių dvasiai.

Faustas! Štai*

di r- ne- 
kal- 

rengiasi

anksto “Naujienose” ir pas 
tįstus. —S.

• v1S-
ar-

“Keistutis” Town 
of Lake

Nedėlioj, vasario mčn. (Feb- 
ruarv) 26 d., School Hali tea
tre, iSth and I tenore St. (To\vn 
of Lake), Vaičkaus teatras sta
to “Keistuti”, kurs praėjo di
deliu pasisekimu Goodman tea
tre ir Bridgeporte, šv. Jurgio 
jiarapijos svetainėje. Durys at
daros 7 vai. vak. Pradžia 7:30 
vai. vak. Įžanga Visiems vieno
da — 75 et., vaikams 25 ct.

Iš MUZIKOS
SRYTIES

Musų “Mariutės” pasisekimai 
Lietuvos Operoje.

Rašo Nora.

giasi, kai mes, chicagiečiai, 
“paskolinome” musų mylimų I 
dainininkę, Marijonų Bukaus
kaitę, Lietuvos Operai, vienok 
laikas neišdildė iš musų širdžių 
atsiminimus tų laikų, kuomet 
ji buvo su mumis, kuomet ne
būdavo nė vieno vakaro, nė ! 
vieno geresnio -koncerto arba 
vaidinimo, kuriame Mariutė Į 
nebūtų dalyvavusi.

Bet esant artistei, 
tikrųjų yra, jos siela 
no pašventimu tiktai 
v<> laiko muzikai, ir 
kvietimą iš 
direkcijos, 
nan.
operoje su dideliu pasisekimu.

Apie jos paskutinį triumfą, 
ir ko tikri muzikos kritikai

kas ji is- 
nesitenki- 
dalies sa- 
gavus pa- .

Lietuvos Operos 
ji iškeliavo Kau-| 

uo to laiko ji dirba ten

pranešus dideliam Mariutės ad- 
miratorių buriui Chicagojc, ku-

būti Kauno “Lietuvos” numerį | 
iš sausio 27-tos, 1928. V. Ža- 
deika, žinomas muzikos kriti-

Dar niekad chicagiečiai 
matė “Fausto” lietuviškoj 
be j. Taigi “Birutė 
duoti “Faustų”. Apie “Faustą”
jau išdėta daugybė puikių pra
nešimų Chicagos biznierių lan
guose.

“Faustas” bus Kovo 4tą d. 
\r tai ne įdomu?

— R. Pupa.

Vakar vakaro. Golden 
basket bąli jauktas žaidė Stru
milų svetainėje su geru Lakc- 
wood jauktu iš Columbus par
ko apielnikės. Golden Star lai
mėjo,' padarydami 39 mazgus, 
prieš 29. Tai buvo vienas Iš 
geriausių žaidimų šioje salėje.

Nauji Visuomio Debatai, sekma
dieny, vasario 26 d., 2 vai. dienų, 
Mildos svetainėj (8142 S. Halsted) 
Visuomis p ri rodys katalikų bei 
krikščionių tikybos tuštumų ir blė- 
dingumą, o jų atstovai gins. Pirmi
ninkaus adv. K. Jurgelionis.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atvda atkreipiama 
| mokyklos valkus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:80 v. vak: Sekmadieniais nuolO—12

A. A. SUKIS
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 8395

So. Englewood
Draugiškas vakarėlis SLA. 

kp. Vaikų Dailės choro
Pereito antradienio vakare, Į 

naujoj p. Petroko svetainiukėj į 
5 vyko šios vaikų' draugijėlės 
vakaras.

Susirinko keletas desetkų 
*horo narių, o su jais atėjo ne
mažas būrys levų ir svečių. 
Vaikams Įžanga buvo veltui, o 
visiem kitiem — po 25c.

Vakaras buvo gana smagus 
ir draugiškas. Tik viena bėda 
rengėjams tai buvo su “Jauno
sios Birutės 
globoja SLA. 131 kp. Mažiau
sia ką gali pasakyti apie ji, tail 
kad — nesutvarkytas ir kairė1 
nežino kų daro dešine. Ateity! 
reikėtų tas pataisyti.

36

orkestrą, kurių

mitetas: p. Drasutienė, p. Bar
zda, p. cinikas, p. žižiunas.

—Reporteris.

ZIGMONTAS MASELSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 20 dienų, ,4:30 valandų 
vakare, 1928 m., sulaukęs 38 
nitų amžiaus, gimęs Trakų ap
skričio, žižmaičių valsčiaus, 
Stravininkų kaimo. Amerikoj 
išgyveno 15 metų. Paliko dide
liame nubudime brolį Augusti
nų, pusbrolį Motiejų Trakana- 
vičių, pusseserę Teklę Grinevi
čienę ir švogerj Andriejų ir 
giminės, o Lietuvoj moti
nų, Elzbieta 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 dienų, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Z. Maselskio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da; 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

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

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimai, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eiti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborias ir 

Balzamuotojaa
2314 W 23rd PL 

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

J. F. RAIŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

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

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

Np.dfilioj nuo 10 iki 1

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenie 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea„ 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandom 2-4. 'l-R Nedėlioi 10-12 d.

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
Nataių telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal, sutarti

Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

, 3243 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai
GYDO

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

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRBUI ASHLAND STATE BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1319

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunau Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Ai A. DUS
ADVOKATAS

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

VakHTHis
8241 South Halsted St 

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

Pėtnyčiog.

fcLfiSSIFlEC APS?}i

Educational
Mokyklos

JVONAITIS
su šiuo pasauliu 
vasario 20 dienų, 
vakare, 1928 m., 

33 metų amžiaus, gi- 
apskr., Ru- 

Panoreikiupių 
Amerikoj išgyveno 15 
Paliko dideliame nu- 

Magdu'eną po

“Opera “Aida” musų scenoje 
turi reto pasisekimo; šio mė
nesio 25 dienų, ėjo kiek pakeis
tam sąslate, Aida — Rakaus
kaitė, Amneris — Lipčienė.! 
Abi daininkės šiose partijose1 
užsirekomendavo labai gražiai. 
Tinkimai ir rūpestingai pasi
ruošę taip vokališkais, taip vai
dybine savo interpretacija rodė 
gero tobulumo pažymį.

JONAS
Persiskyrė 

Decatur, UI., 
5:00 valandą 
sulaukęs 
męs Mariampolės 
dos 
kaimo, 
metų, 
liūdime moterį .
tėvais Norkutę, dukterį Aldn- 
ną, brolį Franciškų, 3 pusbro
lius, Juozapą Smailį, Kazimie
rą ir Antanų Ivonričius ir gi
mines, o Lietuvoj motinėlę, 2 
seseris ir 2 švogeriu. Kūnas 
pašarvotas, randasi 6605 So. 
Richmond St.

Laidotuvės j vyks pelnyčio j, 
vasario 24 dienų, 2:00 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis,

• Pusbroliai ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra

bo rius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

LIUDVIKAS LENKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 21 dienų, 1:00 valandų 
ryto, 1928 m., sulaukęs 52 
metų amžiaus, gimęs Suvailkų 
vedybos, Krosnos parapijos, 
šaitininkų kaimo. Paliko dide
liame nubudime 2 seseris: 
Franciškų ir Onų ir 2 švogeriu: 
Tamošių šnekutį ir Jonų Urbų, 
o Lietuvoj seserį J ievą ir 2 
broliu: Petrų ir Baltramiejų. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
vasario 24 dienų, 2:00 vai. po 
pietų iš Eudeikio koplyčios bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Liudviko Lenkau
sko gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Seserys, švogeriai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- f 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

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

. Eudeikis Komp.
PAGHABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Aven«e 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal 
Stato Bank ....

M.oteryi ir mergi
nos kreipkitės su 
•eikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos
. nuo 9 iki 11 vai. ryte;

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
apart šventadienio ir ketvirtadienio

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaco. III

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

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

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENT1STAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telcpbone Republlc 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St. 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 8200

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
tenor banjo, kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

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

Mumford Musie
Studios,

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

tijų interpretatorė, savo gausiu 
repertuaru yra jau įgijusi di
delio patyrimo. ‘Aidos’ vaid
muo kupinas stipraus vidujinio 
pergyvenimo, taip pat apstus! 
(mitiniais efektais, teikė Ba-i 
kauskaitei progos dar ryškiau 
pareikšti jos meniškų talentų., 
Jos geras muzikalumas* laisvai i 
jai leido įsigilinti į kuriamojo

A. VIDIKAS-LULEVICH

BULGARIŠKA ŽOLIŲ 
ARBATA

Miliūnai vartoja šitą arbatų pra-1 
Šalinimui slogų, jie geria karštą ei- Į 
darni gulti. Prašalina užkietėjimą,: 
sustiprina silpną skilvį ir inkstus ir1 
pataiso kraujų. Klauskit savo vai- Į 
stininko, arba apdraustu siuntiniu 1 
didelis šeimynai bakselis, $1.25 ar
ba 3 už $3.15 arba 6 už $5.25.

Adresas, H. H. Von Schlick, Pres. I 
100 Marvel Buildiųg, I’ittsburgh, Pa.

PIRMYN naujas Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
lima gauti Naujienose. Kai-

EMILIJA BOGUŽIENE
(Po tėvais Venckaitė)

Mirė netikėta mirčia, liko užmušta traukinio Decatur, 111. 
vasario 20 d., 4:15 vai. po pietų, 1928 m., sulaukus 39 me
tų amžiaus; gimus Raseinių apskr., Šilalės parapijos, Šė
lučių kaimo. Paliko dideliame nubudime vyrą Petrą, duk
terį Ireną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi S. P. Mažeikos koplyčioj, 
3319 Auburn avė. Laidotuvės įvyks pėtnyČiojt^vasario 24 
dienų, 9 vai. ryto iš koplyčios bus nulytėta į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Emilijos Bogužieiiės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame
Vyras, Duktė ir. Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabelius S. 1*. Mažeika. Tel.
Yards 1138.

AKUŠERKA 
3101 South Halsted Street 

Kampas 31-mos gatves 
Phone Victory 1115 

Baigusi ak u š e- , 
rijos koleg i j ą; 
ilgai u rak t i k a- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o n b u- 
Čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po’ 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Off. & res. Yards 8557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
8401 So. Halsted Street

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

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:90 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 ▼. ryto 
nuo 6 Iki 9 vai. vak.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek 
iros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1925 VV. 18th St. netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktj So. Shore 2288, Boulevard 6488

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

AR JUS norit gerai apmokamo 
ir lengvo darbo? Už $25 mes iš- 
mokycsime jus būti profesionaliu 
šoferiu. Garantuojame laisnj ir 
(statysime jus j gerą vietą. Atdara 
vakarais.

Atsišaukite
5317 Cottage Grove Avė.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai____

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Phone Annitage 2822
DR. W. F. KAL1SZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Miscellaneous
_____________ Įvairus

SOL EIUS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

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

aAtsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MĖNESIAI DEL I& 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namą Telefonas Republic 9725

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

Boulevard 1036

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonus Canal 2552 

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

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

ro Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Rendookit arba įsitaisy
kit nuolatini gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washįngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JEŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
Lile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 45U, Great Northern Kuilway, 
St. Paul, Minn.

(Coulmued ua page 8)
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C L A S S I F I E D A D V E R T I S E M E N T S
Business Service

________Biznio l^itarnayiniaM I
(Continued from page 7)

J. W. Beaver & Co.,
RUDAVOTOJAT

2014 N. Fairfield Avė.
pastatys ir finansuos bungalow, 
2-3 flatinius, krautuves ir abL ant 
jūsų loto. Teikiame planus 'ir ap- 
skaitliavimą.

Phone Independence 0878

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Financial
F i n a ngą i -P askolos

PERKAME

Help Wanted—Malė
Darbininkių Keikia

Help Wanted—Male-Female
Darbininkių Reikia

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Užlai-
t

Chicago, III.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General 
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakojo ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St.. Cicero, III.

REIKALINGA pagelbininkas jęni- 
torius, unijistas, nevedęs. 
1805 St. Louis Avė.

N.

Mo-
REIKALINGAS janitoriaus pagel- 

bininkas, turi būti unijistas, ar 
norėti prigulėti prie unijos, 1635 S. 
Ląwndaie Avė. Tel, Rockwell 6620.

Sewing Machine
________ SiuvamoH Mašinos________

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamą mašiną. Turime pilną pasirin
kimą Singer siuvamų mašinų ir per
taisytu, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 4Ž51 Cottage Grove Avė.

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

Business Chances
Pardavimai Bizniai

PARDAVIMUI pusė barbernės, pi
giai, 2104 W. 46th Place.

PARSIDUODA APTIEKA, 
KAMPINIS NAMAS, TOWN 
OF LAKE APIELINKĖJ.

TEL HOULEVARI) 7541

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemi Pardavimai_____

GRAŽUS NAUJI NAMAI
5 kambarių bungalow Beverly 

Hills, arch valgomo kambario lubos, 
stikliniai porčiai, tile grindimis va
na ir lietaus lašai, beržo trinias, 40 
pėdų lotas. Conover indų plovimui. 
Painatykit demonstruojamus. Atdara 
vokarais. Carlson Construction Co., 
10838 S. Talman.

MES išvalysim iusų kauru* ir pa
taisysim juos. Ekspertų patarnavi
mas, nebrangios kainos. Pabandykit 
pas mus.

ASHJIAN BROS.
2101 E. 71st St. Dorchester 6009

ELECTRIC KONTRAKTORIUSI
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Jvvedam 
dratus, motorus, taisom 

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

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

elektros 
elektros

IŠKABŲ malevojlmas nupiginto- j 
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.
50% PIGIAU už saus| ir vasari. ( 

Pleitseriavimas, popieravimas, cal 
eim, malevojimas. Matyk mus šian 
iie, 

Brunswick 5023.

kuomet Jums keikta pi
nigų, ATSIŠAUKIT PAS:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

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

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

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

REIKIA VYRŲ
Išmokti automobilių plovimo, 
tepimo, simonzing. Uždirbsit 
daug pinigų 3 savaičių mo- 
kinimos.
Chicago Auto Service Purenu 
309 S. La Šalie St. Room 101

MUMS REIKIA 6 LIETUVIŲ 
VYRŲ IR MOTERŲ 

Prie musų naujos subdivision 
Tai sensacija 1928 metų! 

SALES MANAGERIŲ 
SALESMENŲ 

SALES LADIES 
CASH KOMIšlNAS 

’/a MYLIOS TOLUMO NUO 
COTTAGE GROVE AVĖ. 

BIZNIO FRONTAGE 
PRIE DVIGUBOS SECTION 

LINIJOS

Automobiles
TIKRI BARGENAI

Aukštos rųšies. vėliausių modelh), 
k vartotų karų. 

. 1927, 62 Coa<h, kaip 
ouuliiH ..............................

IHHCK 1928 sedan, kaip naujas .. 
CHItysLER 1928, 72 sėdau, kaip 

naujas ..4-.-^.,-..—^...
l'ACHARD 1926, stralght, 8-5 pa- 

Hažiei'ių. sėdau ................  ...
CHRYSLER 1927, 80 sedan, kaip 

miujas
i’ONTIAC 1928.
LINCOLN 1927 

naujas
CADILLAC 1927, 5 pasažietių sedan, 

naujas .......... ......... ...................
CHRYSLER 1927, roadster, gerame 

stovyje ..............................................
JORDAN 1927 stralght t< sport roail- 

Rter .. ..... .....................  .................
ESSEX 1928. 4 durimis sedan. kąip 

naujas
STCDEHAKF.R 

kaip naujas
AUBI’RN 192

naujas
50 kitų vėliausių modelių lenvių 

karų nuo .... «... $100 iki
Visi karai garantuoti ir teikiamas 

patarnavimas. Tik bisk įmokėti, 
12 arba 18 mėnesių. Atdara 
nedaliomis iki 10.
NORTH AVENUE MOTOR SALES 
3739-41 W. North Avė., l’hohe Capitol 3350

PARDAVIMUI garažas ir auto
mobilių taisymo šapu, pilnai įreng
tas, bargenas. Turiu parduoti tuo
jau. Klauskit M r. Ruby, 1122 So. 
Paulina St. Tel. Seeley 4117.

Dide-

#650 
#1075

$1250
#1450

........ #1650
4 dur.. Landau acdan $750
7 Hcilim.

PARDAVIMUI restaurantas su 
boardinghouse. Kas reikalaujat biz
niavęs. vietos, kreipkitės, 2113 So. 
Halsted St.

$500 ĮMOKĖTI — $50 
I MĖNESI

Nupliksite gražų, naują 5 kam
barių mūrinį bungalow, ’/j bloko nuo 
63 St. karų linijos, modemiškas, ar- 
jįjįolo trinias, lietaus lašų vanos, 12 
colių sienos, lotas 33x125.

Pirkit šį greit.
Hemlock 6315 

M r. Reimer.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

1 ■■ -------------- -------------------------------------------------------------------------------------

'DABAR LAIKAS ISTOT
I NAUJIENŲ SPULKĄ
20 serija prasideda nuo

INTELIGENTIŠKI lietuviai vyrai 
arba moterjs, norintis dalyvauti 
“Naujienų” kontesto kontestantais 
— bile kurioje lietuvių kolonijoje, 
kad laimėjus dovanas iš “Naujienų” 
esate kviečiami atsikreipti j “Nau
jienų” Kontesto Dep. asmeniškai ar
ba laišku nevėliau Kovo-March 1 d., 
1928,

“Naujienų” Kontesto Dep., 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Pradžia dėl jūsų yra gera.
lis namų statymas dabar eina ant 
musų rezidencijų žemės. ’l’eikiam 
tikrus nurodymus ir 100<& koperaci- 
jos. Duodamos cash dovanos. Pasi- 
matykit su manim asmeniškai.

H. E. RUCK,
. DIRECTOR OF SALES,
T. F. McFARLAND CO., 

7439 Cottage Grove Avė. 
Triangle 7662.

IiiiHiižkrių Hcdan,
Bpori M'dau, kaip

$27fto
$1750
$475
#975
#B5(l
#650
#875
#400 

dykai 
kitus į 

vakarai h Ir

PARDAVIMUI grocer store. 
Parduosiu pagal teisingą pasiūlymą 
nes turiu du bizniu, negaliu apeiti, 
turim vieną parduoti, 4522 South 
Hermitage Avė.

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

For Rent

PARDAVIMUI grosernė su 4 pa
gyvenimo kambariais. Geras cash 
biznis. Didelis bargenas, 5702 So. 
Racine Avė.

Patarimas Publikai!

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba .

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- SclUSlO pilTUOS, 1928 HietlĮ 
nokit su mumis, mes atliekame vi-! tt• • kuria runinnaiKokius pataisymus, įskaitant plum- KieKVienaS, KUKIS rūpinasi 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj saVO ateiCia, turėtų priSira 
įmokėti, kitus j du metus išmokė ji-1 .
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321
MR. PARIS

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166
KARPENTERIS — generalis kon- 

truktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co. 855 W.
54th St. Boulevard 0536.

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

šyti prie Naujienų spulkos 
Atdara dienomis ir vaka 

rais.
1739 S. Halsted St., Chicago.

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

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

MA LEVO J U, dekoruoju — darbas 
pirmos rųšies ir garantuotas. Male
vojimas ir calcimining, labai geras 
darbas. Tel. Lincoln 0174.

PLUMBERIS — garo ir karšto j 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas, 
išlygos bus jums naudingos.

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

Musų

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

STANLEY SIVVIEC & CO.
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

LABAI ŽEMA KAINA 
' Pirmų ir antrų morgičių. Greitąs pa
tarnavimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bonį &

KAFKA ROOFING CO.i
(Not inc.) j Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

KontraKtoriai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

5330 W. 22 St. Cicero, III. 
Tel. Cicero 1320

Lietuvių Pardavinėtojų 
Viršininkų

Čia neiti paprastas darbas. Jis 
yra prie didelės Chicagoj įstaigos. 
Patyrę lietuviai čia gaus gerą algą 
kaipo pardavinėtojai arba kaipo vir
šininkai, kurie gali .suorganizuoti ir 
prižiūrėti didelį būrį pardavinėtojų.

Gal l ‘ 
randasi kaip ši. 
ra vieta 
tiškam vyrui, 
atsakomybės. 
I 
suteiks didžiausj pasisekimą ir lai
mę, 
vyje ir manote, 
kinti 
esate 
Jums 
puikios 
darbui, 
retorių ir visą pagelbą kokia tik 
bus jums reikalinga ir kad jums 
butų užmokėta didžiausia alga Chi
cagoje.

Rašykit laišką pažymėdami savo 
amžių ir patyrimą ir pasakykit vis
ką apie save ir manote, kad tas 
jums pagelbės spręsti apie jus jūsų 
naudai. Jusu laiškas bus užlaiky
tas ir jūsų dabartinis samdytojas 
visai nežinos, kad jus norit daryti 
permainą. Jei jūsų laiškas bus į 
toks kokio mes norime, 
pranešime greitai, 
mėt pasikalbėti. . 
kokiomis kalbomis kalbate ir kokios 
tautybės esate.

Laišką adresuokit taip,
Mr. E. A. SULLIVAN, 

Room 840, 
60s S. Dearborn St., 

Chicago, III.

būt tik keletas tokių' vietų 
Tai yra labai ge- 

atsakančiam ir inteligen- 
kuris nebijo didelės 
Palinktiems vyrams 

bus suteikta nepaprasta proga kuri

Jei jus turit pasitikėjimų sa- 
--kad galite išmo- 

vyrus už pardavinėtojus, jus 
tokiu vyru kurio mums reikia, 
bus suteiktas geras ofisas, 

apystovos ir puiki proga 
Mes suteiksime jums sek-

mes jums 
kad atvažiuotu- 

Pažymėkit laiške

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’/2 nuošimčio ir lengvais išmokė- 

val.

RENDON 4 kambarių flatas, pir
mame arba antrame aukšte, pečiumi 
šildomas, yra elektra, naujai vami- 
šiuotos grindys, rendos $18. 3365 S. 
Morgan St.

Rendai kambarys merginai arba 
vaikinui. Apšildomas, 4440 South 
Washtenaw Avė.

RENDON 5 kambarių flatas, 
karštu vandeniu šildomas, pigi ven
dą, 10356 Indiana Avė.'šaukit sa
vininką Cammodore 1672.

RENDON 4 kambarių flatas, nau
jai dekoruotas, yra elektra ir toi- 
letas, $15 j mėnesį 4221 S. VVellsst.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI gražus grojiklii 
pianus 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.

AT YDA saksofonistams, pianis
tams ir smuiko mokiniams. Mes or
ganizuojame orkestrą. Atsilankykit 
ir prisidėkit. Mes išmokinsim 
groti. fi

APOLLO STUDIOS, 
56G5 W. Madison St.

Radio

jus

M & K Motor Sales

PARDAVIMUI pigiai dviejų krė
slų barbemė. Renda $15.00. Kai
na $150.00. 4213 So. Campbell Avė. 
Phone Virginia 1942.

MALEVOJAM, dekoruojam — At
sišaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 
Lawson Painting & Decorating Co.

Kedzie 5556.

jiinais. Paskolas suteikiam į 
Be jokio komišino.

S. OSdOOD,
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199
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ATSINEŠK šį skelbimą su savim 
gausi 10% pigiau. Atsivesk savo 
draugų, kuris pirks radio gausit 
10% pigiau.

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

DELIGHT SHOP
3428 W. 63rd St. Hemlock 3852

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
COPORAT1ON

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

PASKOLOS $100 ir daugiau, jūsų 
notomis, legalėmis kainomis. Savai
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be 
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
ir 8 morgičius labai žemu komisu.

LINCOLN LOAN ASSOClATION 
1931 Milwaukee Avė., 

netoli Western i 
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2800 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

su 
ir

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

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

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

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

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

dar- 
dar- 
mo- 
dar- 

kurie

VYRAI
Jus galit dirbti dalį ar
ba pilną laiką savo 
apielinkėj, aš jums ge
rai mokėsiu už atstova

vimą manęs.
Jei jums reikalingas dienomis 

bas, arba galite dirbti speciali 
bą tarpe savo pažystamų, aš 
kėsiu jums labai gerai už jūsų 
bą. Man reikalingi vyrai
dirbtų man nuo 9 ryto iki 5:30 va
karo. Jus galit atlikti man tą 
darbą jei esate teisingas ir klausy
site mano nurodymų. Jei jus nori
te uždirbti pinigų ir suteikti džiaug
smo ir laimės savo šeimynai, jus 
turėtumėt atsiliepti į ši laišką. Nie
ko geresnio jums negali būti pasiū
lyta Chicagoj, kaip šis darbas.

Aš jums suteiksiu puikiausią pa- 
gelbų ir turėsite progą uždirbti 
daug pinigų. Man reikalingi tik 
geri, teisingi, mylinti darbą vyrai, 
kuriems reikia pinigų. Nežiūrint 
kas jus esat ir kur jus gyvenat, 
jus galit tikti tam darbui.

Jei jus turite šeimyną ir vaikų, 
iųs privalėtumėt atsakyti į šį skel
bimą. Jei jus esat nesenai vedęs, 
jus turėtumėt atsiliepti į šj skelbi
mą. Aš turiu pinigų dėl jūsų, tik 
noriu, kad jus atsilankytumėt ir pa
gal bėturnėt man. Jus pamatysite, 
kad mes esame draugiški ir norime, 
kad jus uždirbtumėt daugiau pinigų, 

O jei dabar 
pasimatykite 

šis darbas yra leng- 
jusų dirbti 

Aš noriu jums

negu dabar gaunate, 
nedirbate, tai būtinai 
su manim.
vas ir nereikalaus nuo 
ką nors negalimo.
pagelbėti, jus tik atliksite dėl ma
nęs kai kuriuos dalykus tarp savo 
žmonių ir jus tą lengvai galėsite at
likti.

Jus man reikalingas. Malonėkit 
atsilankyti ir pasimatyti su manim 
pėtnyčioj, vasario 24, 8 vai. vakare 
ir būtinai klauskite Mr. Allen.

Jums bus verta daug 
nai atsilankyti. Taipgi 
vesti savo žrųoną arba 
norite. Jus čia jausitės 
ir jausitės, kad esate

pinigų čio- 
galite atsi- 

seserj».. Je> 
kaip namie 
draugiškoje 

vietoje, kuri nori jums pagelbėti.
Adresas telpa žemiau.
Klauskite Mr. Allen, 

ketvirtas aukštas, Lon- 
don Guaranty and Ac- 
cident Building, 360 N. 
Michigan Avė., Chica
go. (prie pat Michigan 
Avė. tilto). Atsiminkit 
aukštą ir vardą.

unicairon RonnluRi ir at«akan<>iauRl vartotų 
karų purdavinlltojai, 1OU garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mes turimo karą kuria tinka viao- 
kiema relkalama. Caah, išmokėjimais, mai
nais.

6811-13 So. Halstod St.________

Dodge ’27, Sedan ...................... $475
Chrysler ’27, Sedan ..................$595 j
Hupmobile ’25, Sedan ........  $350
Na»h ’27, Sedan ..................... $700
Hudson ’27, Sedan ................... $550
Buick ’27, Sedan .....................  $650
Studebaker Sedan ......................  $550
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais.

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu arba be namo. Biznis 
išdirptas per 30 metų, parduosiu už 
prieinamą kainą. Priežastis parda
vimo, turiu išvažiuoti Lietuvon. 
Juozapas Pdska, 6734 Racine Avė.

Visi sako ir žino, kad su pirki
mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

Ėxchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

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

GERAS INVESTMENTAS
Pardavimui naujas mūrinis namas 

tų arti Halsted ir 79th. parduosiu ....__
arba mainysiu bile į ką kaipo dalį inmo- 
kėjtmo. VVALTEK J. PAUL. 6601 South 
VVestcrn Avė.. Tel. Kepublic 4170.

9 fla- 
plgiai.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

HU1CK MASTER SlX — 4 durių sėdim. 
4 ratų breikiai, parduosiu už $375. įmokė
ti $100.

7020 S. Halsted St.
TIKRAS BARGENAS

CHEVROLET SEDAN, 1926. kaip naujas. 
#295. Hudson, 1920. Broughtmi. perfeet. 
$565. Atdara vakarais. F1NANCE CO., 
6039 Cottage Grove Avė,

CHEVROLET, Overlandai ir Fordai, vi«i 
modeliai, Kartui tuo t i geianio Htovyje. paikuti 
bai-Keiiaa, #45 iki #126, pontiR SHAU 

7637 So. Halated St.

Hl'DSON COACH, 1926, kaip naujas $295 
išniokėjimalR arba mainais. Atdara vakarais.

F1NANCE CO. SALE
7001 Stonoy lalanti. Fairfax 8030

PAIGE 1925, sedan, gerame sto
vyje, vienas musų geriausių barge
nų. $375 Faget Buick Co., 4400 
Archer Avė., 1 blokas j vakarus 
nuo Kedzie. Virginia 1200.

VVHICPET. 1027. 4 cilinderių. kaip nau
jau, bargcnaH. 4900 mylių. AtBlAaukU 

ANTONSEN MOTOR SALES 
6718 S. We»tcrn Avė., ar HendOCČ 

MR ARGO
8084

\VILLYS KNIGHT c»npp w<lan, 5 pa- 
sažbilų. nauji tajrrai, naujai malevotaa. 
motoras A-l stovyje, naujo karo Karantija. 
muinysim | jūsų Mitą kart), kitus į 12 
mėm'Hių išmokėjimui, 

51)26 S. Kedzie Avo.

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

Extra Special Bargenai
Tikri Investmentai

8418 W. 61 PI., 9 kambarių medi
nis namas, 2 karų garažah. 75x125 
pėdų lotas, kaina $7,000, casn $5,000, 
pirmi morgičiai $2,000.

25x125 lotas yra visi įrengimai 
apmokėti ir gatvė, kaina $1150, 
PI. ir "Homan Avė.

ir
54

BEVERLY HILLS )
ir Oakley Avė., 100x125, $70 
dėl užbaigimo reikalų. Priim-

104 
pėdai, 
sime atgal morgičius.

6 kambarių bungalov, prėsinių ply
tų aplinkui, karštu vandeniu šildoma, 
lotas 30x125, netoli 69 St. ir West- 
ern Avė. 2 karų garažas, kaina 
$10,500, lengvais išmokėjimais, me
duodama informacijų telefonu.

BEVERLY HILLS
91 St., netoli Westem, 5 kam

barių mūrinis bungalow, ant užpaka
lio loto, karštu vandeniu šildoma, 
moderniški įrengimai, galima statyti 

flatų namą iš fronto loto, barge
nas $5500, cash $2900, kitus 1 mor
gičius $2600.

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

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

6109 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas ir tuščias lotas, bargenas. šis 
namas bus parduotas už tiek, kati 
apmokėjus mprgičių, jus galit pirkti 
dietai namą pigiai, cash $1500.

4616 So. Whipple St. 
arba šaulcit

Telephone Humboldt 3960
Savininkas, 1931 Mihvaukee Avė.

bungalows budavotojo 
lengvais išmokėjimais.

NAUJI 
kainomis, 
5616 Grace St. Kild. 3695.

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą — gausi 

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

PRADĖKIT 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 pirksite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
i’ums setą ir mes patarnausime jums 
*ile kur Jungtinėse Valstijose. Už 

ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

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

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 8248 N. Ashland 

Phone Bucklngham 3800

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

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo atsa

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

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

Fumiture & Fixtures
RakandaLĮtaiaai

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

PARDAVIMUI bučernės fikčeriaif 
ice boxes, 2 skelos, lentynos, barai 
ir mėsos malama mašina.

Savininkas randasi
2500 W. 69th St.

Republic 9883

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas. 100 

garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $150 iki $300. 
Jus sutaupysit %, veikit greit.

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

7012 S. Artesian, 2 ant. mūrinis, 
1 metų senumo, 6-6 kambarių, karš
tu vandeniu šildomas, 2 karų mūri
nis garažas, apt. atneš $80 kiekvie
nas, įskaitant garažą. Kaina $18,500, 
cash $4500, j mėnesį $125 įskaitant 
visus nuošimčius. Mes duosime 
deed, pąmatykit tą tuojau.

$4000 PIGIAU
8 flatų, 1JA metų senumo, moder

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

Pensacola 8164

Business Chances
Pardavimui Bizniai Sekite musų skelbimus dėl 

bargenų.
tikrų

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

Už Dyką Restaurantas

Puikiausi proga biznie
riams; parduosiu pigiai res- 
taurantą arba mainysiu ant 
nedidelio namo, loto/ auto
mobilio. Restaurantas turi 
būti parduotas arba išmai
nytas šitą savaitę. Kas pir
mas, tas laimės.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107
— EKTRA —

Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 
krautuve. Mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus arba namo, arba priimsiu 
partnerį. Priežastį patirsyt 
vietos.

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

8210 So. Halsted St.
Box'268 /

ant

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nfi, 6 metai ant vietos, Ubai geras 
bargenas, priežastis — nesutikimas 
partnerių. 10742 Michigan avcnuc. 
Phone Pullman 6762.

PARDAVIMUI sandwich and Chili 
Parlor. Yra cigarų ir tabako. Prie
žastis pardavimo patirsit ant vietos. 
5014 So. Westerų Avė.

EKSTRA 8PECIAL BARGENAS
Delieateseu, gioaernC. Hiildalnių ir moky

klos reikmenų, šonai įsteigtas biznis, visas 
biznis eash, gera ateitis, 4 kambarių fla 
tas, turiu parduoti pigiai, tik no į mai
nus.

SOI W. 2l)th St.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė 
puspigiai, senas ir geras biznis. 
10722 So. Michigan Avė,

Harris & Unger
3310 W6st 63rd Street 

Hemlock 6263

TURIU parduoti gražų 6 kamba
rių mūrinį bungalow, yra ugnavietė, 
bufetas, uždaromi porčiai, garažas, 
tik $9000. 6415 S. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

kambarių naują mūrinį bungalow už 
pigiau negu kainavo, kad sudarius 
$3,000 cash. Geriausia pirkinys 
South Side už $6500. 12407 South 
Racine Avė.

KAM MOKĖTI RENDĄ?
Kuomet jus Inos paCius pinigus, kuriuoi* 

užmokate savininkui, galit įsigyti nuosavi) 
namą. Jums tik reikia turėti nuosavą lo 
tą ir mes pastatysime jums modernišką mū
rinį bungaffow. Viskas bus naujos modos: 
knygynas, ugniaviete. bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandens šildytuvas, vėliausios 
mados fikeeriai. NEREIKIA CASH. Išino- 
Kfijiiuais po $.5 j menesį. Mes priruoši- 
me finansavimą. Apžiurėkit musų mode 
Imlus namus. Atsišaukdami prie įminu nie
ko neprulalinėsite. bet LAIMĖSITE.COOK COUNTY BLDG.
( & IMP. CO.
1358 W. 79th SI. 
7034 N. Clark St.

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga- 
low, prie Belmont ir Central, karštu 
vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
ja. Yra paimti j mainus, parduosiu 
jūsų kaina, išmokėjimais.

ANDERSON, 
4058 Lawrence Avė.

. Pens. 8493

nie

Ti'iąngle 6090 
Rogcrs Paik 4650

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

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

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

Kreipkitės pas

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

Tel. Victory 6122.

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. Talman Avė. šaukit 
savininką,

RAINBOW ELECTRIC, 
Hyde Pork 2976

UŽ

PARDAVIMUI 16 kambarių rui- 
ming house, visi iŠrandavoti, taipgi 
galiu priimti pusininką arba pusi- 
ninkę, nes viena negaliu apsidirbti, 
8 fl., 4500 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 3 
augštų mūrinis namas po 5 kamba
rius. Geroj apielinkėj ant groser- 
nės, bučernės ar loto. Savininkas, 
4100 Archer Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras ir 2 flatų naujas mū
rinis namas, geriausioj vietoj South 
West Side, morgičius $12,000. Mai
nysiu j gerą lotą arba mažesnį na
mą kaipo dalį (mokėjimo. Savinin
kas kalba angliškai. J. Wittel, 6158 
So. Massasoit Avė. Republic 5222.

2 FLATŲ murinta Ir modinlš, 5-5 kamba
rių, pirmos rųšies padėty, pečiumi šildo
mas. cementiniai postai. 2 karų garažas, 
rendos $8(1, kaina $7,500, cash #1,500, sa
vininkas 2 fl.

2819 W. Jackson Blvd. 
Van Borren 5645

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

Lotas 30x125, prie Mason Avė., 
netoli 63 St., reikia tik $500. Tie 
lotai yru gatavi dėl namu btatvmo.

J. A. LYNCH,
40 N. Dearbom St., Tel. Central 3651


