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Padėtis Kaune esanti
labai rimta

Siekiasi pašalint nuo 
sosto Ispanų karalių 

Alfonsą

Pabėgėliai iš Lietuvos pasakoją, 
Voldemaras ir jo ministeriai jau 
linta diena tupi užsidarę ministerijos 
biuruose

kad 
ke-

Times korespon- Lietuvą Vokietijos kolonija, ir, 
'oje praneša, kad apgalia u, kad grąžintų kraštui 
iniomis sekmadie- konstituciją ir seimą.

Voldemaras buvęs prižadėjęs

denius V 
gautomis 
nį perėję iš Lietuvos i Lenkų i 
pusę vienuolika lietuvių karei- Plechavičiui jo reikalavimus ap- 
vių su vienu leitenantu priešą- svarstyti, bet vietoj to davęs 
ky. Jie buvę nugabenti į Vilnių, 
kur spaudos atstovams suteikę 
tikslių žinių apie viešpataujan
čią dalykų padėtį Lietuvoje.

Pasak tų pabėgėlių, vyriau
sias Lietuvos kariuomenės va
das, _< n. Plechavičius, neseniai 
pastatęs ministeriui pirminin
kui Voldemarui reikalavimą, 
kad tasis pakeistų savo politiką 
su Lenkija; kad panaikintų 
prekybos sutartį su Vokietija, 
nes ta ja sutartimi jis pavertęs

jsakymą generolą areštuoti ir 
padėti kalėjime.

Kai dėl to regularinėj ka
rtui menėj kilęs nepasitenkini- 
nimas, Voldemaras pasišaukęs 
pagalbon 'karišką organizaciją, 
vadinamą “Geležiniu Vilku“ ir 
Kaune buvus paskelbta apsiau-

Situacija esanti taip rimta, 
kad Voldemaras ir jo kabineto 
nariai jau kelinta diena neišei
ną iš ministerijos biurų.

Smarkios pūgos ir 
audros Juodosios 

juros srity

Sovietai nori už ru 
bus kaimui gaut 
duonos miestui y

vas. 4. so
vietų Rusijos valdžia išleido jsa-

KONSTANTINOPOLIS, • Tui’r 
ikja, vasario L Nepaprastos 
sniego pūgos ir smarkiausia kymą viešoms valdžios drapa- 
Juodosios juros audra paraliža- nų siuvimo įmonėms, kad jos 
vo visą trafiką ir šimtus laivų paliautų siuvusios miestiškus 
privertė skubiai ieškoti uosiuo- rublis, bet kad imtų gaminti 

Vtėhns tokių drapanas kaimui, valstiečiams, 
jsakymo tikslas yra duoti uki- 

geriau 
ir tuo 
mies-

se
laivų yra ir sovietų Krasny-1 
flot [?j, kuriame, pasak gandų, ninkams drabužių, kad 
esąs ir tremiamas į Turkiją bu- gidėtų gauti iš jų duonos 
vęs karo komisaras Trockis, budu aprūpintų alkanus 
To laivo savininkų agentai sa- tus.
ko, kad Krasnyflct, kuris išplau
kė iš Batumo sausio 29 dieną, 
radęs prieglaudą viename Juo
dosios juros uoste, bet nesako i 
kuriame, o taipjau atsisako Įsi
tvirtinti 
Trockio 
vimą.

Tekiu v
metų žmonės nėra matę, 
kuriose Stambulo dalyse sniego 
privertė šešias pėdas gilumo. 
Audra daug namų stogų nuver
tė. Daug krautuvių ir visi teat
rai uždaryti. Visos mokylįos

Vedybos, įvykusios Mek 
sikoj tarp 1913 ir 1918 

metų, negalioja
ar nuginti girdus* apie 
jame buvimą ar iichu-

audrų eita per daugeli
Kai

1918 metų 
Aukščiausio 
visi civiliai 
laikotarpiu,.

MEKSIKOS MIESTAS, vas 
4. — Aukščiausias teismas iš 
sprendė, kad visos vedybos, ku
rios įvyko Meksikoje laikotarpy 
nuo 1913 metų iki 
neturinčios vertės, 
teismo sprendimu, 
aktai, padaryti tuo
kai Meksikos valdžia buvo Vic- 

vyriausybės įsakymu tapo už- toriano Huertos, Emiliano Za- 
darytos trims dienoms. palos ir vaidinamų konvencio-

lš daugelio laivų Juodojoj ju- nistų rankose, yra neteisėti, nes 
roj gautu jMigalbos šauksmų, ta
čiau jos suteikti niekas nė ban
dyt negalėjo.

tes valdžios buvo n ©konstituci
nės, neteisėtos.

200 Rumunijos komuni
stq suimta BucharesteŠovė naują. Honduraso

respublikos prezidentą > nociiARKsm Rumanija,
TEGUICIGAILPA, Hondur a s, 

vas. 4. — Vakar, per inaugura
cijos iškilmes, bandyta nužudyt 
naujasis respublikos preziden
tas Vincente ’Mejia Colindres. 
Po pamaldų bazilikoje, kai pro
cesija vyko j prezidento rumus, 
nežinia kas iš minios paleido j 
prezidentą šūvį, L et nekliudė.

KORHS5

šaukdami “Šalin monarchiją ir 
karaliukštįpuolė didžiulę au- 
ditorijoją ir nudraskė kaboju
sius sienoj jaunučio karaliaus 
Mykolo atvaizdus.

“Karaliai yra tik parazitai. 
Nereikia jų, ne tik didelių, liet 
nė mažų!’’ rėkavo komunistai.

Atvykus policijos rezervui, 
komunistai užsibarikadavo vi
duj. Po valandos kitos darbo 
policijai tačiau pavyko įsilaužti 
j vidų. Mitingas buvo išardy-i 
tas ir apie du šimtai komunistų 
suimti.

Radio sistemos plėtimas 
Meksikoje

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

Nenusistojęs oras; gali būt j
sniego; nedidelė temperatūros t MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
atmaina; vidutiniai, daugiausiai 4. — Meksikos vyriausybė ža- 
rytų ir pietų rytų vėjai. da per ateinančius kelis mėne-

V&kar temperatūra įvairavo sius sujungti su krašto sostine 
tarp 14° ir 27° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 5:08. Mėnuo 
ryto.

7:00; lei- 
teka 4:24

daugiau kaip tūkstantį tokių 
Meksikos miestelių, kurie iki 
šiol neturėjo susisiekimo su ja 
nė telegrafu nė telefonu.

Tuluzas, Francija, vas. 4. — 1 ♦ *
Ką tik atvykęs iš Valencijos. 
vienas žymus ispanas pasikalbė
jime 3hi spaudos atstovais pasa
kė, kad dabartinių sukilimų Is
panijoj tikslas buvęs ne tik nu
versti gcn. Primo dv Riveros 
dik te turą, bei ir pašalinti nuo 
sosto karalių’ Allčinsą, sulaužiu 
si savo priesaiką krašto konsti
tucijai.

Sako Trockį žuvus 
Juodojoj juroj

Laivas, kurine jis buvęs gabe
namas j Turkiją, per audrą 
paskendęs su visa įgula

I Atlantic uikI Hutlfie l'Uolol

26 jurininkai žuvo LIETUVOS ŽINIOS 
kiivni sudužus --------

USA BONAS, Porlug a 1 i j a, 
vas. 4. Smarkios audros blok
štas į uolas ir sudužęs, Douro

Del anties neteko žmo
gus gyvybės

upėje paskendo vokiečių garini- (’irli0(]žio (f
vis Deisler. Dvidešimt 
įgulos žmones prigėrė.

v Y • sesi

Naujoves būtinybė

JŪŽINTAI Rokiškio aps. —
> vienas mieste-

,o lio ūkininkas paprašė savo sam
dinį, 19 metų vaikiną, kad iš 
ežero atvarytų antis, pažadėda
mas vieną auti atiduota jam. 
Samdiniui nesugrįžus iki vaka
ro, sukruto ieškoti ir rado pėd- 

Lavonas
Paryžius įsteigė moterims mo

kyklą lavintis savo vyrus sau- saikus įlužusio ledo, 
dyti rastas prieš pat Kalėdas.

BAiRYŽIUiS, vas. 4. — Nau-; 
Jausiu Paryžiaus draugijos gy
venime prašmatnybė tai šau
dymo pratimai jaunoms gra- 

ižioms parysietėms,' kurios nori

Iš Lietuvos emigravo
8,893 žmones

MASKVA, vas. L — Vėlai va- žiotys ilgiausio Amerikoje tunelio, kuris neseniai buvo Great 
kar vakarą gauta Maskvoje Northern geležinkelio kompanijos pabaigtas statyti skersai 
praneišmas, kad sovietų ganai- (;nsca<Įe kalnus ir šių metų sausio 12 dieną atidarytas susisie- 
vis Krasny !■ lot, sausio 29 die- ųįnluįt Tunelis, kuris yra 8 mylias ilgio, ėmė trejus metus laiko 
na išplaukęs iš Batumo į K e n-. paveikslėly matome pirmą traukinį išlendant iš tunelio
stantinopolį ir neva gabenęs j (jes Scenic stotim, Wash. 
ten Leoną Trockį ir jo šeimą,: ____ _________ •________________________________________
per smarkią audrą žlugęs Juo- 7 ’ 7 ’

8,1 visais igu Komunistams jau ir MacDonaldas smer- 
.ajcS" 5iS“s>,l1Xj;KIara Zetkin liko kia Amerikos ir Ang- 

kontrrevoliucininke Ii jos ginklavimąsi 
kurių informacijų. Ji tiek pri-į 
sip. žino, kad vienas sovietų lai-; Vokiečių 
vas, Tomp vadinamas, sudužo i 1 
į uolas apie dvi mylias nuo Bos-1 cialdemokratų agentu 
poro žiočių.

Trockis tebesąs Rusijoj 
-BEBLYNAS, vas. 4.

ta čia šiandie telegrama iš Mas- j'Stambiausia, figūra 
kvos sako, kad Trirekis dar te- kame pasauly, liko irgi “kontr- 
Lėsąs Rusijoje ir kad praneši- į ievdiucinidkė.“ “Kontrrett)-
niai apie jo žuvimą Juodojoj ■ liucinin'kė ir socialdemokratų 
juroj esą neteisingi. agentė.“

_______  ' Tokia ją paskelbė “Rote 
, Fahne” (Raudonoji Vėliava),

Trys britų vąldininkaiicfirialiuis Vokietijos stalincų- 
suimti dėl pasporty 

padirbinėjimo

Gruodžio mėn. emigravo^ į 
būt prisirengusios šaudyti savo įvairias šalis: i Argentiną 226 
vyrus ar meilužius. Madingame asmenys. Afriką 81, Brazili- 
Champs Elysees lapo atidaryta jų 109, Kanadą — 19, Ko- 
elegantiška šaudymo galerija lumbiją — 2, Urugvajų — 64, 
kame panelės ir ponios gali išsi- Amerika 
miklinti gerai šauti, šaudyda- Palestiną 
mos i tikslus džentelmenų pavi- Į 
dainose.

Kasdien galerijoj pilna puoš
nių damų, kurios pyškina re
volveriais, ir daugelis jų jau 
sivkuibo laip išsimiklinti, kad 
per penkiolika mastų gali “pa
guldyti vyrą“ kiekvienu revol
verio kojukės padirginimu. 

Paryžiaus pašaipos šaiposi,
kad poniutės rengiasi ne karui, 559 moterys. 

)>el vedyboms. -----

89. Meksiką • — 3, 
5, Australiją — 1, 

viso 589 asmeriys.
Per 1928 metus emigravo 8,- 

893 asmenys. Daugiausia emi
gravo kovo, gegužės ir balan- 
džo mėn. Gausiausia emigraci
ja į Argentiną, Braziliją, Kana
dą ir Ameriką, mažiausia j Aus
traliją, Palestiną.

1927 m. emigravo 18,086 as
menys iš jų 10,527 vyrai ir 7,-

i maskviškių organas Darbo partijos vadas*mato karo 
paskelbė šavo garsenybę “so-

BERLYNAS, vas. 4. — Klara 
Zetkin, žymiausia vokiečių ko- 

Gau- jmunistų daibuotoja ir iš viso 
bolševikiš-

Jura. I
Anglijos kolonijų de-!

KIPRAS, Tarpžemio 
vas. 4. 
parlamento skyriuje čia tapo | 
areštuoti trys valdininkai, 
sekti dirbant ir pardavinėjant 
netikrus ^apartus, 
pasportus, kurie paprastai buvo 
pardavinėjami žmonėms Egip
te, tie valdu inkai imdavo 
150 iki 25,000 dolerių.

paveju tarp abieju besirun- 
giančių valstybių

LONDONAS, vas. 4. — San
tykiai tarp Jungtinių Valstybių 
ir Didžiosios Britanijos eina vis 
blogyn, sako Ramsay Mac- 
Dcnald, Anglijos Darbo partijos 
vadas ir buvęs ministeris pirnp 
įlinkas.

Savo straipsny, kuris vakar 
buvo Londono Sunday Chroni- 
cle išspausdintas, MacDonald 
pareiškia, kad tos pačios Jung
tinės Valstybės, kurios išpėrė-

Smarkus žemės dre
bėjimas Indijoje

Kaune bus renkama 
“Miss Kaunas”

KARACHI, Indija, vas. 4

‘j ui y“ komisiją manoma pa-

KAUNAS. Sekant Ameri
kos ir Europos šalių pavyzdžiu, 

-jburianti ir Kaune renkama gro- 
Laliore, -Peša vare Ir kitose ši a u- šio- karalaitė* Kaunan” | 
rinės Indijcs vietose buvo jau
stas smarkus žemės drebėjimas, kviesti Meno mokyklos proie- 

Pcsąvare nugriuvo didžiau- sūrius, Valstybes Teatro ir spau- 

 

sios/mieste mečetės bokštas ir’dos atstovus.

sutriuškino kelis greitintus na- Rinkimai Įvyks sausio 26 d. 
mus. Laimė, žmonių niekas ne- Ateitininkų salėj Žydų SHuden- 
nukentėjo. tų Korporacijos “Bor-Georijos”

----------------- kostiumuotame baliuje.
Bedarbis manėsi butle- 
geriavimu; nubaustas !

$300 ir kalėjimu
SPBINHiEIEU), III., vas. 4.

Federalinis teismas

komunistų organas. Kelloggo amžinos taikoj! pak-
Jau sena, 70 metų amžiaus Tą, apsisukusios, savo karo lai- 

į revoliucininkė, Klara Zetkin bu- vyno statybos programų kerta 
vo žymiausias vokiečių komu- didelį smūgį pasaulio taikos rei- 
nistuose ir labiausiai keliamas kaiui. Jis klausia, dcl ko ir Di- 

tasmuo. Ji buvo, taip sakant, džioji
su" moralinė jų tvirtuma. Jei da- Valstybės, pasirašiusios taikos 

, . bar ji puolama kaip “kontrre- paktą, vis tik nesiliauja rengtis
z to uis jr socialdemokra- karui, taip kad ir šiandie prak-

tų agentė,“ tai dėl to, kad šio- tinė ir vienos ir antros valsty- 
mis dienomis ji atvirai stojo bes ploitika esanti lygiai tokia 
ginti buvusius vokiečių komu- pat, keikia kad buvo prieš di- 
nistų partijos pirm įninku s, Įdįjį karą.
Brandlerj ir Talheimerį, kurie i si,tikėjimo vienos antra, iš tar- 
neseniai buvo Maskvos išmesti i pu savi o piktavimo.

Britanija ir Jungtinės

LIGOS KAUNE

nuo
Tai pareiną iš nepa-

Komunistas kalėjime komunistų partijos dėl to,kadį 
nuveikė Poincare 

kandidatą
jie drąsiai išėjo prieš Stalino 
ir kominterno diktatūrą.

KAUNAS. — Kauno mieste 
nuo sausio 1 d. iki 7 d. aštrio- 

nubaudė mis apkrečiamomis ligomis' su- 
Mount Olive pilieti Williamą sirgimų naujai įregisruota viso
Rudoiplią $300 ir trimis mene- 9. Iš kurių 2 vidurių, šiltine 6, 
siais kalėjimo už probibicijos skarlatina 2, difteritu 1, ligoni- 
laužymą. Jis buvo kaltinamas nėn išvežta 4.
dėl slapto pardavinėjimo degli-Į 
nes.

Rudolph teisme nesigynė nu
sikaltęs, bet pareiškė, kad bū
damas ilgą laiką bedarbis, ir ne
galėdamas niekur darbo gauti 
jis buvęs priverstas bent būtie- • • 1 •

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ

Mariampolėj, ties Reinio trak
tierių Jul. Kazlauskas susipy
ko su Jurgiu Striku įr smogė 
p’.yta galvon. Strikas vietoje 

geriavimu duoną sau ir savo užmuštas. Užmušėjas sulaiky- 
šeimai pelnyti. tas.

MacDonald sako, kati reikė- 
tų padaryti konferencijų ir, su
sėdus aplink stalą, išdUkusuoti, 
išsiaiškinti visa tai, kas abidvi 
vailstybi skiria ir kas iKelloggo 
paktą daro tik rinkinį gražių 
žodžių, ąuvarstytų ant pamal
daus siūlo. Ir Anglija ir Amo 
rikę, sako darbiečių vadąs, tu-

PARYŽIUS, vas. 1. — Vakar ; Komunistų deputatai nebeklau- ‘ 
so Maskvos įsakymų

Maskvos kontroliuojamas cen
trinis vokiečių komunistų par
tijos komitetas kreipėsi į ką 
tik išmestą iš partijos reichsta- ičtų paskirti penkis ar šešis žy- 
go (visos Vokietijos parlamen- miausius savo visuomeninkus, 

Į to) deputatą Paul Freileną ir į atstovaujančius visai nacijai, 
iBeibiną, kurie susirinktų ir iš tamsių 

Schmidtą, Galmą ir Tit-telį, rei- savo kampų išvilktų į aikštę vi- 
kalaudamas, kad jie rezignuotų sus tuos dalykus, kurie abidvi 
iš savo vietų kaip deputatai, jas vieną nuo antros stumia ir 

•; nesutikimus tarp jų kelia. /

įvykusiuose papildomuose rin
kimuose į parlamentą, Pary
žiaus Puteau.v apskrity tapo iš
rinktas komunistas Andre Mar- 
ty, gavęs daugiau balsų už val
džios kandidatą. iMarty tačiau 
tebesėdi Lasam te kalėjime, nu- 
teistas už tariamus priešvafetv-!'"' ■ ««•
binius darbus. , '

Vaikinas sugavo 5 vii
kus, pelnė $150 dovani) Bet tieji (sakymo nepaklausė ir 

pareiškė, kad jie pasiliksią vie- 
kaiip komunistinės “Spar- 
sąjungios“ atstovai.

RIŲNELANDER,' Wis
4. — Jaunas, 17 metų amžiaus taj<o 
berniukas Clifford Howard šią 
žiemą sugavo šioj apielinkėj 
penkis vilkus. Kadangi valsti
jos valdžia už kiekvieną sugau
tą ar nukautą vilką moka $30 
dovanų, tai jaunas medėjas pel
nė jau 150 dolerių.

vas* tose

MADRIDAS, Ispanija, vas. 4.
- Ispanija planuoja kaip šie

met pradėti kasti tunelį skersai 
Gibraltaro sąsiaurį. i

Mėto iš partijos

šiomis dienomis iš komunistų 
partijos dar tapo išmestas cent
rinio komiteto narys Basiner, 
kuris taipjau atsisakė Maskvos 
diktatorių ir jų pastumdėlio 
Thaelmanno klausyti. Basiner 
pareiškė periąs į Spartako są
jungą.

Policijos viršininkas ap
talžė ir suėmė savo

• brolį
LAUlBEL, Del., vas. 4.—Vie

tos policijos viršininkas H. 
Hickman areštavo savo brolį 
Fredą, kaltinamą dėl mušimo 
žmonos. Bet kadangi brolis ne
norėjo pasiduoti areštui ir prie
šines, tai policijos viršininkas 
buvo priverstas pavartoti savo 
buožę ir pagaliau grandinius.
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Sol EIlis & Sons ’ CHICAfiOS
PLUMBING & HEATING

Dalyvaukite “Naujienų” Jubilėjiniame Koncerte
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausio? 
kainos. Greitas patarnavimas, 
dltas visiems. •'

2118—20—22 S. Stato St. 
Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 130

ŽINIOS
Holdaperiai darbuojas

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms 

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St. 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

šiandie los Town of Lake apie- 
linkėj — bažnytinėj svetainėj 
prie 48 ir Robey gatvių. Loš su 
St. Michael jauktais.

Apielinkės lietuviai kliubie- 
čiai kviečiami atsilankyti ir pa
matyti lošiant du gerus lietu
vių jauktus, 
loši u s

Tarp Ohicagos 
Lietuvių

Aleksandr Bolšakov

Bridgeportas kurie veik visus 
pra laimėję. —R.

Mirė staigiai nuo širdies li
gos Stasys Masiulis. Pašarvotas 
graboriaus Radžiaus laidotuvių 

 

Įstaigoj. Šiandie bus kordperio 
tyrinėjimas. Velionis buv 
minė p. Mickaus, Brighton 
ko biznieriaus, kuris turi 
siuvimo dirbtuvę adresu 
Archer Avė.

Negras banditas nušovė Phi- 
lipą Ochotą, savininką valgyk- 

EH los, 1358 W. 24 St.* t>
Cicero

Pilna Fizinė
ir Analitinė

Egzaminacija
$5

I)r. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, jau-

Tegul 
jums; 
NfiSE 
reitus 
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei-

gydymas.
SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI 

KONTRAKTORIAI

Vedame d r « t u a į 
naujas ir senas šlu
bas pifriau nėra kl- 

1 ti. Parduodam flX- 
I terius ir viską ele- 
\ klriėką.

in 4104 Archer A v. 
U / / M i' Lafayette 3533

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

V. MISZEIKA
Naujienos .

1739 So. Halnted St. 
Tel. RoosrT^lt S500

RUPTURĄ
IŠGYDOMA 

Be ftnr
Peilio

Penki jauni vyrai įėjo Niek 
| Svalina grosernėn. Tuo laiku 
kambariuose prie krautuvės bu- i 
vo šeši svečiai. Banditai įėjo j 
kambarius ir paliepė visiems 
sustoti ir iškelti rankas. Vie
nam svečių pavyko pasislėpti. 
Svalina gi patsai, susikabino su 
vienu banditu. Tuo laiku Svali- 
nos svečias šovė į bandito gal
vą. Šis suklupo. Kiti banditai, 
išgirdę šūvį, pabėgo. Nušautasis 
yra italas, 26 m. vyras.

Naktį iš šeštadienio j sekma
dienį policija areštavo 450 ypa
tų.

šeši gaisrai viena diena
šeši gaisrai šeštadieny su

naikino turto vertės $270,000. 
Sužeista juose trys žmonės. Vie
nas gaisro sunaikintų trobesių 
tai dirbtuvė acetilenui dirbti. 
Čia nuostolių padaryta apie 
$200,000.

Atiduoti grand džiurei
Brokerių firmos viršyla Ed-' 

ward J. Wentzel ir jo agentas 
II. W. Graber atiduoti grand 
džiurei klausinėti. Brokeriai yra į 
kaltinami išeikvojimu klijentų 
pinigų. Firmos adresas: 30 
La Šalie

N.!

W , -Z5 <; L •*.
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St.

Du užmušė autai
Autas 

nevvskį, 60 metų, 1508 Cornell 
avė., kai jis ėjo per Elston avė., 
prie Division st.

Autas užmušė Emilj Ellias 
58 m., 4259 W. Kinzie st., prie 
Lake'st. ir Keeler avė.

g»-| 
r-1

runų

Svarbus susirinkimas

vakare, Liudsybės 
jvyks labai svarbus 

kp. susirinkimas. Su-’

Šiandie 
svetainėj, 
SLA. 194 
sirinkimas bus svarbus tuo, kad
jame dalyvaus SLA. generalinis 

Golden Star šiandie lo- organizatorius A. Žukas. Visi 
Šia ant Town of Lake nariai atsilankykit ir užgirskit 

----------- savo organizatorių, kuris pada- 
Golden Star Kliubo, iš Rose- ■ rys svarbių jums pranešimų, 

ido, abu basket bąli jauktai - Narys.

UŽMUŠKIT TA ŠALTI!
Pašalinki!

nuodus
iš savo

sistemos Metodas

Lengvas, 
Veiksmingas 
Patikrintas

APSISAUGOKITE NUO
INFLUENZOS IR PLAUČIU UŽDEGIMO 
Mrdikali viršininkai visur išleido perspėjimus prieš pasikartojimą 
nesenai siautusius “flu” epidemijos. Jų patarimai dėl šalčio neturi 
būti nepaisomi, nes šalčiai tankiai išsivysto i “flu” ir plaučių užde
gimą. Laikykit vidurius švarius ir reguliarius.
Motinos — geriausias būdas apsaugoti savo ir savo šeiminą nuo šio 
pavoj 
Bulga 
menei
Tirštas skistimas, kuris pasidarys iš šių žolių, šaknų, žievių, augalų 
ir gėlių, išgertas 'karštas einant gulti, pagelbės gamtai greitai su
naikinti šaltį ir apsaugos nuo gripo, infiuenzos, ar plaučių uždegimo, 
ši pastebėtina Arbata pašalina nuodus iš jūsų sist< Inos. Jei jus 
turėjote “flu” ar didelį šaltj, ši pastebėtina Arbata apsaugos jus nuo 
naujų atakų ir pagelbės jums atgauti savo sveikatą.
Kreipkitės prie savo aptiekoriaus — jis teisingai gali rekomenduoti

BULGARIŠKA ŽOLIŲ ARBATA
• •

flu” epidemijom.

Laikykit vidurius švarius ir reguliarius. 
► 

jidiš yra, kad kiekvienas šeiminos narys išgertų po puoduką 
ariškos žolių Arbatos du sykiu j savaitę laike šių pavojaus 
?slų.

užmušė Michael Jaz- ma,

Mandagus banditai

Teatruose♦

Garsinkites Naujienose
TUBBY

Gulvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Pakėlė skrybėlės ir pa- 
už “molonų patarnavi-

Chicagos teatrą- vasario 12 
dienų, ryšy su- Lincolno gimimo 
diena, rengiamas didžiulis pro- i 
gramas; tasai programas tesis. 
keletu dienų; kalbantysis pa- i

Na, tik pasižiūrėkit į šj paveikslą ir jus nusistebėsit. O ką, ar jis patinka jums? Supranta- 
kad taip!
Tai yra žymus šokėjas klasiškų šokių. Jis pirmu sykiu dalyvauja tarpe lietuvių. Tai bus 

tikra naujanybė pamatyti j j šokant “Naujienų” Jubilėjiniame koncerte.
Jau tik kelios dienos liko iki koncerto; jei kas dar neprisirengęs, skubėkite! Radiola 18

Du su bomba automo- 
biliuje areštuoti

jo skvadas pastebėjo autą su 
Indiana valstijos lai smili. Aute 
buvo du vyrai. Detektyvai pa
darė kratų. Automobiliujc rado 
geležinę dūdų, pripainiotą dina
mitu. Detektyvai areštavo bu- 
vusisu aute du vyru — A. Di 
Gicgdani, 731 Gilpin PI., ir Toni 
Bittulo. Policija mano, kad tie 
du italai norėję 'i^ptrogdiiiti 
bungalovv, priklausantį realesta- 
tininkui Kurt Krober, kuris tu
ri ofisų 8111 Blackstone Avė.

tikslams. Parodė daug kitoikio 
gralio.

Bet naujas valstybes gynėjas, 
Skansenas, ir jo padėjėjai ma-> 
no, kad visų didžiausias graftas 
gali iškilti aikštėn pasėkoj da- 
biu linio ixa.gr i liejimo, kam ir 
kaip buvo duodami Sanitary 
distrikto kontraktai.

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Be
Skausmo

Tikisi iškelti aikštėn 
daugiau skandalų

Geras darbas, gerai atliktas, sutei
kia pasitenkinimo kaip pacientui, taip 
ir daktarui, šimtai žmonių išreiškė 
savo pasitenkinimo delei jų išgydimo 
mano metodais. Jų pasitenkinimas 
nebuvo didesnis už mano paties pasi
tenkinimą.

^/Skaityk ką p. Bucus sako:
“Aš įgavau rupturą 1920 m. ir per 

keturius metus aš dėvėjau diržus ir 
jų neapkenčiau. Kiekvieną diena kai 

. aš jj dėdavaus, aš vis manydavau, 
kokis aš esu kvailys, kad gyvenu to
kioj padėty, tečiaus aš niekad netu
rėjau drąsos pasiduoti peilio opera
cijai. Tada aš vieną dieną sužinojau, 
kad Dr. Flint gydo rupturą be peilio 
ir tuojaus prie jo atsikreipiau. Tai 
yra geriausias dalykas, koki aš esu 
atlikęs, nes jis išgydė mane be peilio 
ir skausmo, gerai ir pastoviai ir aš 
jaučiuos nuo to laiko puikiai. Aš li
kau išgydytas keturius metus atgal”.

Mike Bucus, 628 W. Madison St.
VERICOSE GYSLOS $25

Aš taipjau gydau pasididinusias 
gyslas kojose savo nuosaviu meto
du'be peilio. Aš vartojau šį metodą 
nuolatos ir sėkmingai per dešimtį me
tų. Yra stebėtina matant, kaip ne
gražios gyslos išnyksta, palikdamos 
kojas gražias ir lygias, kaip vaiko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI '
DR. E. N. FLINT

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

k pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valau 
dų. Imkit elevatorių kur) raeite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

Paskutinių laikų tyrinėjimai 
parodė, kad Sanitary distrikte 
pi litikieriai pirm rinkinių sam
dė 1,800 žmonių, kuomet gali
ma buvo apseili su 1,800. Kad 
kai kurie valstijos legislaturos 
atstovai imdavo algas iš Sani
tary distrikto, nors jam nedir
bo. Kad keletas milionų dole- 
lių, sukeltų bondsais vienam 
tikslui, buvo sunaudota kiliems

Du banditai pastojo kelių 
Travis Shankle ir jo žmonai, 
1300 Berley Avė. Shankle yra 
\Vallgrccn aptiekos manadžeris. 
Jie ĮŲiisodino Shairiklc Jr jo 
žjncną, atsivežė juos į aptieką, 
privertė, atidaryti aptioko^ sau- 
. iąją šėpų ir paėmė buvusius 
šėpoj $3C0. Paskui banditai 
vėl įsodino autan vyrų ir mote
rį, atvežė netoli jų namų ir pa
leido, 
dėkivo 
mą.”

veikslas “DdcUn’s Secret”; ki- f 
tokie numeriai.

Roosevelt teatre pradedant i 
15 diena vasųl’io bus rodomas' 
labai įdomus kalbantysis pa
veikslas parodantis “The Bark-j
erkitokio “umeriai- Imkite be Baimes kaip pa-

McVickers teatre-pradedant ^1^ «Baye,.» Pakeliuose 
15 d. vasario bus rodomas pa- 1 
veikslas “Alias Jimmie Valen
tino”; svarbiausią rolę šiame pa
veiksle loš William McHaynes; 
kitokie numeriai. , .

Oriental teatre — pradedam! 
9 d. vasario Brooke Johns ir I 
jo džiazo orkestras duos scenos i 
numerį pavadintą “Holland 
Joys”. Tai bus vienas paskuti- i 
niųjų Brooke Johnso numerių, 
kadangi i porą savaičių jo kon-' 
traktas su Oriental teatru pasi-: 
baigia. Paveikslas 
mas “Redskin”.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Visa elektrinė
Šitame gražiame rie\ 
šuto medžio kabinete, 

ai įtaisyta, g-a- 
, vartojimui už

SAVE

Does not affect 
the Heart

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus“ 
bus rodo-1!,nt pakelio ar ant plyskelės, jus ta 

da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė tnilionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 

i virš penkis metus nuo 
šalčio, 
Neuritis, 
Dantų skausmo, 
Neuralgijos,

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tęs iš 24 ir 100 plyskelių.

Every Cioud Has a Silver Lining

S 169.00
Lengvais išmokėji
mais su mažu priedi- 
niu primokėjimu už 

knygų vedimą.
RCA. Radiola 

naujas apdirbimas 
pilnos RCA. Radiolos 18, riešuto medžio kabi
nete su įdėtu spykeriu. Nepaprastai didelė ver
tė. Ateik šiandien pamatyti ir paklausyti.

Duosime geras kainas už jūsų senus radios 
ir fonografus.

Be to mes įgalioti pardavinėti ir kitų iš- 
dirbysčių radios: Zenith, Majestic, Atwater 
Kent, Freshman, Sparton, Bosch, Colonial, 
Eveready, Victor ir Eiseman. Didelis pasirinki
mas.

18 su tūbomis $115.00. Šitas 
tik už $169.00 susideda iš

Jos. F. Budrik, *
3417-21, S. Halsted St.4 Tel. Boulevard 4705
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Tarp Chicagos
Lietuvių

“Naujienų” 
Koncertas

Dalyvaus “Juodieji gusarai’

Per paskutinius porą metų 
Chicagos rusų kolonijoj labai 
pasižymėjo klubas “Majak”. 
Klubas su didžiausiu pasiseki
mu surengė keletą vakarų, su
traukdamas minias žmonių. O 
tai todėl, kad klubieėiai visuo
met duoda ką nors naujo, iš
traukiančio.

šią žiemą klubas “Majak” 
turėjo nepaprastą pasisekimą su 
“Juodieji gusarai”. Tai yra 
gražus vaizdelis, kuris perstatų 
karininkų gusarų gyvenimą. 
Karininkai rengiasi kelionėn. 
Susirinkę paskutinį kartą, jie 
linksminasi ir dainuoja. Dai
nuoja gražiai ir jausmingai.

Daugelis majakiečių gerai pa
žįsta karininkų gyvenimą, ir to
dėl jie gali gerai jį atvaizduoti. 
Be to, jie yra geri dainininkai 
(kai kurie jų visai neblogi solis
tai).

Tarp lietuvių majakiečiai pa
sirodys pirmą kartą. “Naujie
nų” koncerte bus progos juos) 
pamatyti ir išgirsti.—N.

Bachunas, savininkas gražiosios 
Tabor Farm Resort, Sodus, 
Mich., pareiškė štai ką: “Su
manęs pavesti sklypą žemės su 
namais ir visais įrengimais j- 
steigįmui Vasarnamio neturtin
giems lietuvių vaikams, labai 
.norėčiau pasitikti ir išgirsti 
nuomonę įtakiųjų lietuvių mo
terų apie galimybę įvykinti šį 
mano projektą lietuvių naudai.’’ 
Kad šiam p. Bachuno projek
tui nuoširdžiai kiekvienas geros 
valios žmogus pritars, nėra abe
jonės. Susirinkęs skaitlingas♦ 
įžymesniu lietuviu moterų bū
rys entuziastiškai ir su dėkin
gumu priėmė p. Bachuno pasiū
lymą, kuris nori padaryti musų 
mažyčiams malonumų: duoti 
galimybės atostogų laike išva
žiuoti iš miesto karščių ir du
rnų į tyrą orą, į pasilsiu ir ra
mybės vietelę. Pono Bachuno 
planas plačiai apkalbėtas. Iš
rinkta net ir laikinoji valdyba 
moterų komiteto, būtent, Dr. 
Susan šlakis, pirm., ir p-n i E. 
B. Bradchulis, rast.

šę p. Bachuną, kad jis atidary
tų savo resorto “summer 
camp” vaikams. Nes ten kaip 
tik ideali vieta mažyčiams va
sarai praleist: vieta rami, oras 
tyras, vaismedžių sodai ir uo
gų daržai legionus mažyčių ga
lėjai patenkinti; o kitos apysto- 
vos labai palankios vaikų va
sarnamiui. Bet p. Bachunas, 
kaipo geras lietuvis, pirmenybę 
duoda saviesiems. Ir visai vel
tui įrengs namą, paves visus 
vaisius bei uogas specialiai vai
kams. Yra dar daug įdomių p. 
Bachuno sumanymų, bet jų čia land Auditorijoj, 
neminėsiu.
rai visus planus susirinkime, į ristikų

temis terliojo P. Sadulos vardą 
taip savo spaudoj, kaip savo 
susirinkimuose.

Beje,
ban įstojo keturi 
Jų

une susirinkime kliu- 
uni vyrai, 

amžius bus apie ‘?0 metu.
—P (porteris.

SPORTAS
Požėlos ristynės 

su Romano
Pėtnyčioj, vasario 8 d., 

Požėlai
Ap
teks

Iš kitos pusės, ristynių žino
vai yra labai aukštos nuomonės 
apie Požėlą. Jie sako, jog Po
žėla gali drąsiai prilygti ge
riausioms pasaulio ristikams. 
Jo rekordas iki šiol jis nepra
laimėjo nei vienų ristynių—ta
tai geriausia patvirtina.

Vasario 8 d. ristynės bus įdo
mios dar ir tuo, kad Gus Son- 
neberg, dabartinis pasaulio čem
pionas, demonstruos savo naujai 
išrasta “flying tackle“, kurio 
pagalba jis paguldė “Strnngler” 
I/ewisa. —N.

* J # • milu /AUUllUI IJUJ, I U/A ini LUKO I

Apkalbėsime bend-1 susį|<ibti su vienu pavojingiau-1 
>mia u 11 u i i» i n b i»u > I . . . ..

Naujas ir girtinas 
sumanymas

Ketvirtadk?nėje, sausio 31 d., 
j Hamilton Club’ą tapo sušauk
tas susirinkimas įžymesnių mo-j 
terų lietuvių (visų srovių) ti-1 
kslu pasitarti delei naujo ir gir
tino sumanymo, būtent, p. J.

(Pą^įĮa/. ^?’vai 
sta, kad milžiniškas padi
dėjimas rūkymo Cigaretų 
paeina iš pagerinimo Cig
aretų dirbimo proceso, 
pritaikant prie to kaitini-

arėtų naueojimas pakilo 
augsČiau, negu visų kitų 
Cigaretų. krūvon sukėjus. 
Tatai tikrai patvirtina, 
kad publika pasitiki 
didesniu Lucky Strike 
gerumu.

kurį pakartotinai prašome vi
sus įdomaujančius ir pritarian
čius grynam gražiam labdary
bės darbui skaitlingai atvykti.

—Viena iš visų.

Romano yra vadi
namas “headlockų karalium”. Ir 
žymiausius ristikus “headlock- 
ais” jis yra privaręs prie pa
karos. O tai reiškia, jog Ro
mano asmeny j Požėla turės ne
paprastai pavojingą priešą.

ŠIOS 
LĖS

PAPRASTOS TAISYK- 
PALENGVINS DANTŲ

DYGIMĄ

Apsauga prieš 
Influenzą

Apsisaugokite nuo atakų baisiosios 
Influenzos. Atkreipkite daugiau domės 
1 savo kūną. Išsitrinkite PAIN-EX- 
PELLERIU kuomet tik jaučiatės pa
ilsusiais arba kuomet sąnarius gelia. Už
laikyki! savo kraują gerai cirkuliuojan
čiu. Vengkite sušlapimo kojų.

PAIN-EXPELLERIS yra netik geni 
vaistu apsisaugojimui influenzos, bet 
taipgi yra lygiai geru vaistu ir gydymui 
influenzos Jis sustabdo visus Muskulu 

..... c ... .. Gėlimus ir Skausmus (i* pagelbsti su*
naikinti Susikiinsimą — Peršalimus Krutinėję Pečių Gėlimą, Paparastą 
Gerkles Skaudėjimą, Reumatiskus Skausmus Strėndieglj. Neuralgiją. 
Sustingus) Sprandą ir t. t.

Roseland
Golden Star Kliubas 

susirinkimą
laikė

—m—-ik—.nu--»n—»iiii—

Neramumai Nakties 
Laike?

DidČ^įi susirinkimas įvyks
Bet kad išgirdus, taip sakant, 

platesnės visuomenės nuomonę 
ir supažinus jąją su šiuo nauju 
dalyku, nutarta kviesti visus, be 
pažiūrų ir partijų skirtumo mu
sų profesionalus, 
draugijų sdarbuoto 
tikrus lietii^iu^ į I 
rinkimą
<1.. 7:30 vai. vakare
Auditoriume, prie Halsted gat-

Percitą penktadienį, 
1 dieną, Golden Star 
laikė susirinkimą, 
paprasti, reguliariai kliubo rei

vasario 
kliubas 

Svarstyta

Prižiūrėk kūdikio maistą dan
tims dygstant. Nepermaitink 
jo. Dabok jo skilvį ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok, jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 

■ Fletcher's Castoria. šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų milionams ku- 

k dikių — ir motinoms taipgi. 
£ Per virš tris dešimt metų Cas- 

toria visur buvo patikima pa- 
HveVS ‘budi- gelbininkė motinai. Ji nurami- 
juuėiuten Rilp- ». • .. . i •

veikėjus, 
(r visus 
•ą susi- 

kuriffjąyks vasario 7 
JO vai. vakare Lietuvių

Prašom ivisus užinteresuotus 
įsidėmėti šį pranešimą, pakvie
timą priimti ir atvykti į susi
rinkimą paskirtą dieną ir va-

Neignoruokim filantropiškų 
pasiulymo

Nuo senai kitatačiai yra pra-

Vienas tečiaus įvykis tenka
. _. . . i . . o • • i • nlų Nuga-Tono ppaminėti atskirai. Susirinkime o» turi pnguibčti, 

. i Rainuoja, tapo įteikta dovana ant rankos . i»«kciio. 
nešiojamas laikrodėlis (wrist •_ ..
watch)—p. Petrui Sadulaį, ku- Skelbimai Naujienose
ris pereitais metais buvo kliubo 
snorto skyriaus direktorius.

Dovana pilnai užtarnauta. 
P-no Sadulos energija, sumanu
mas ir sugebėjimas tvarkyti 
sporto skyriaus reikalus, taipgi 
mokėjimas suįdominti lietuvių 
jaunuomenę, Golden Star kliu- 
bo tapo viešai pripažintas šia 
dovana. Ji, ta dovana, reiškia 1 
taipgi griežtą pasmerkimą vie
tos komunistų, kurie kart-kar-

•j»«—M—M—

Mr. AuRiiRt Mitchnll, McMlIlnii, Mich., 
sako, “Aft būdavau ncranuis po atsigulimu 
vakare | lova. Po darbo vakare vos tik 
galėdavau pareiti namo. Mano kojos pavnit 
<lavo. manu kaulai skaudėdavo, a4 buvau 
labai sumenkęs. Nuga-Tone padarė mane 
naju žmogumi ir aš jaučiuosi dabar jau
nesnis. Dabar ru manim nieko blogo nėra " 

bandykit šias visoj šalyj i 
vojanėiaR gydiiulcR. jei jtjs jmiciines mip- » . • ... i •
nas. Hciirate. menkas, nuvargęs, nervuotis ha lieramiUS, piktUS kudlklUS 
arba turite inkstų arba pūslės nemalonu-j . . . . , , v

mus. Nuga-Tone taipgi suteikia pasilsinanlj IV |UOS lengvai 11’ greitai UZmig- 
ir ramų miegų, suteikia geresni apetitų, pn.-1 ' . ,

> — o kad j. yra grynai auga- 
'.'""'"“"S” tai ius «alitc duoti ta*P

Žiūrėkit garantijų ant kiekvieno jaj, blina reikalo. Ji
-------------------------------iatlieka ricinos aliejauą darbą

i geriau ir daug švelniau. Del 
‘jūsų apsaugos, bonkutė tikros
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą.

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

H'

ir motinoms taipgi.

PAIN-EXPELLER1U įtrynimas 
Atnaujina Sustiprina. Gyvumo Priduoda.

Todėl nenuostabu, kad milijonai namu nei minutės ne- 
. būna be bonkoR PAIN-EKPELLERIO V ra labai išmin

tinga turėti io po ranka visuomet Nusipirkite sau bonkute 
šiandieni

Vislema Muskulų Gėlimams ir Skausmams
PAIN-EXPELLERIS yra naudojamas per suviri 60 

metų. Jūsų tėvas ir motina ir jų tėvai it motinos žinojo 
patenkinančias pasekmes iSsifsynimo sv PAIN-EXPEL- 
LERIU. Nieka.^kjtas nesuteikia tokio timaus palengvinimo, 
kokį suteikia šis viršijantis visus trynimui sutaisymas.

(Dvejopo didumo — 35 ir /O centų nonkutėse) 
Persitikrinkite kad ant Pakelio butų INKARAS, 

nes tas užtikrina, kad gaunate tikrąjį.
Gaunama visose Vaistinėse stačiai iš

Ltbo^/ohes crP
I FAd.RICHTER b€O.
A BERRYAND SOUTH FIFTH STS.

BROOKLYN, N.VC

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenįh Bond & Mortgage Or^anization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F, Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzie $902

3514-16 Rooseveh K 
arti St. Ix)uis Avė.

CHICAGO, ILL. GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Augščiausias viršininkas Harry Manning sako
“Siek Lucky vieton saldumyno. "
^IZ’AI aš, po šaltų šiurkščių valandų nuimant žmones nuo prekinio laivo ‘Florida,’ 
Aužėjau ant denio ‘America’, tai nieko taip negeidšiau, kaip Lucky. ‘Del Jurgio’, 

koks gardus skonis! Lucky visuomet yra atgaivinantis. Mano Įtempti nervai atsileido, 
mano skaudama gerkle atsiliuosavo, ir visas šiurpulingasai prietikis atrodė dalimi 
kasdieninio darbo. Laikui slenkant, kada tik aš mintyse pažvelgsiu atgal Į tą atmin
tiną naktį, visuomet atsiminsiu tą puikų skonį geidžiamojo Lucky. Kuomet aš vaikš
tinėjau lankydamas musų išgelbėtus žmones, tai atradau, jog daugelis ir jų su ska
numu naudoja Luckies. Mes, ištikrųjų, negalėjome išlaukti, kol sugrįšim savo laivu 
pas ‘Luckies.’ Kaipo tikrą faktą priminsiu, kad grįždamas i ‘America’ aš pastebėjau 
vieną musų vyrų* irkluojant su viena ranka, o su kita užsidegant Lucky. Nieko nep
rilyginsi savo skoniu apkepintiems tabakams, ir aš visuomet pasirenku Lucky Strikas. 
Yra gudrumo posakyje: Siek Lucky vieton saldumyno! Jis pagelbsti žmogui būti tin
kamu fiziškai, o mes, kurie plaulciojame jurose, visuomet turime bvit pasirengę bile

* Augiausiojo vlrlininko 
Manning paminėtasis 
vyras buvo Boson Mate 

Aloys A Wi!son* Harry Manning
Augščiausias viršininkas laivo ^America

© 1020, The American Tobacco Co„ Mnnufacturere
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IŠ DIKTATŪROS ŠALIŲ

Lenkų šaltiniai skelbia, kad po nepavykusio “pučo” 
Kaune Lietuvos kariuomenės būriai einą per demarka
cijos liniją į Vilniaus kraštą ir pasiduodą lenkams. Var
giai galima tuo tikėti. Gal keletas kariškių ir pabėgo 
pas lenkus, bijodami bausmės. Bet Kaunas tyli.

Iš Ispanijos ateina žinių apie naujo sukulinio nu
malšinimą, Valencia mieste. Tai jau antras sukilimas 
bėgiu kokios savaitės laiko.

Iš Rusijos dabar daugiausia eina žinių ir gandų 
apie Trockį. Vienos telegramos sako, kad jisai esąs lai
vu gabenamas į Konstantinopolį; kitos — kad jisai pra
žuvęs audroje su laivu juroje; trečios — kad jisai dar 
tebesąs sovietų teritorijoje. Bolševikų valdžia \arba ne
turi tikrų informacijų apie buv. karo komisaro likimą, 
arba nenori jas skelbti. Bet Maskva pripažįsta, kad 
Trockiui paskirtoji trėmimo vieta yra Turkija ir kad 
jisai, pakeliui į tą vietą jau tapo nugabentas į Batumą.

Tuo gi tarpu bolševikų lyderiai ir sovietų spauda 
veda smarkiausią agitaciją už tai, kad darbininkai Ru
sijos miestuose pasmerktų Trockį, priimdami atatinka
mas rezoliucijas.

Beje, tebesitęsia suirutė ir Azijos gilumoje, Afga
nistane, kur nesenai trumpu laiku pasikeitė keletas dik
tatorių. Telegramos sako, kad vėliausias Afganistano 
karalius, Bači Sakao, skubinasi prisiplėšti kiek galint 
daugiaus turtų krašto sostinėje ir rengiasi, padus pasi
pustęs, dumti į Indiją ar kur kitur.

Pirma diktatūrų garbintojai trindavo iš džiaugsmo 
delnus, kai demokratinių valstybių valdžios turėdavo 
keblumų. Dabar atėjo laikas pasijuokti iš diktatorių. 
Francuzų patarlė sako: “Gerai juokiasi tas, kuris juo
kiasi paskutinis”. Mes tikimės, kad paskutiniems juok
tis teks mums, demokratijos šalininkams. •

KUNIGAI IR POLITIKA

Vienas “karingas”, kunigo redaguojamas laikraštis 
įdėjo ilgą straipsnį klausimu •'‘Kunigai ir Politika”. Te
nai surašyta visa kunigų “pasižymėjimų” ir “nuopelnų” 
litanija: kiek kunigų pateko į valdiškas ir kitokias 
“aukštas” vietas Vokietijoje, Austrijoje ir t. t., kiek ku
nigai “darbavosi” visuomeniniam Lietuvos judėjime ir 
kaip kunigai yra pasiryžę vykinti savo kilnų obalsį “Vi
sa atnaujinti Kristuje”. Bet tie pavyzdžiai absoliučiai 
nieko neįrodo, nes prieš juos galima pastatyti tiek pat 
arba dar daugiau pavyzdžių, iš kurių matyt neužginči
jamas kunigų kišimosi į politiką kenksmingumas.

Paimsime Ameriką. Kas, ar ne kunigai čia daugiau
sia “pasidarbavo” tam, kad butų įvesta prohibicija, ku
ri demoralizuoja žmones, įstatymų leidėjus ir valdžią? 
Sakysite, kad tai — protestoniškų bažnyčių kunigai; 
bet protestonai yra taip pat krikščionys, kaip ir katali
kai. Protestonų kunigai irgi nori “visa atnaujinti Kris
tuje”.

Toliaus, atsiminkime, kokią nešvarią rolę politiko
je suvaidino Lietuvos kunigai (ne visi, bet daugelis) 
Rusijos carizmo laikais, ir kas buvo pravoslavų (jie ir
gi krikščionys!) kunigija pačioje Rusijoje. Jeigu musų 
klerikalai šiandie giriasi vyskupais Giedraičiu ir Bara
nausku, kurie užsiėmė Lietuvos žmonių švietimu, tai 
jiems galima priminti, kad Lietuvos kunigai yra dau
giaus, negu kas kitas, prisidėjęs prie lietuvių lenkinimo 
ir lenkiškos dvasios skleidimo Lietuvoje!

Taigi apie “nuopelnus” geriau nekalbėt. Klausimas, 
ar kunigams leistina eiti į politiką, turi būt visai kitaip 
sprendžiamas. Kaipo žmonės, kaipo piliečiai, jie privalo, 
musų supratimu, naudotis tokiomis pat teisėmis, kaip ir 
visi kiti gyventojai. Jeigu prieš kunigų dalyvavimą po
litikoje kyla opozicija, tai daugiausia dėl to, kad jie kiša 
j politiką religiją. Jie nori, kad žmonės juos rinktų į sei
mą ne kaipo piliečius, bet kaipo bažnyčios tarnautojus 
ir tikėjimo mokytojus. Tai yra nesuderinama su šių die
nų supratimu apie valstybę ir piliečio pareigas. Dabar-

įsitikinimais, bet turi būt visiems jiems lygi.
Kol kunigai nesiliaus dengę savo politinius tikslus 

religijos skraiste, tol jų rolė politikoje bus neigiama,

REZIGNUOJA KUN. 
TAŠKUNAS.

S. Bostono “Darbininko” re
daktorius, V. K. Taškunas 
(kun.), praneša to laikraščio 
skaitytojams, kad netrukus ji
sai išvažiuosiąs į Lietuvą ir to
dėl jau dabar pasitraukiąs iš 
redaktoriaus vietos. Esą, jam 
nusibodę glostyti visokius “po
litikus”, kurie iš vidaus ir iš I 
oro kišasi į laikraščio vedimą.

KLAIDINIMO TAKTIKA.

unijų, “perpigiai” 
už užstatytuosius 
Union banke to 
(akcijas). Jisai

“Laisvės” Bimba vėl parašė 
sieksninį straipsnį apie Hill- 
ųuit’ą ir kitus New York o so
cialistus, kurie buk nuskriaudę 
kairiasparnių 
užmokėdami 
International 
banko šėrus
ilgai pasakoja apie tai, kiek tie 
šėrai buvę verti markute ir kaip 
jų vertę “neteisingai” nusta
čiusi banko direkcija. Bet ji
sai užtyli viena dalykų, būtent 
ta, kad “nuskriaustieji” kairia- 
sparniai bandė tuos dalykus, 
kuriuos pasakoja Bimba, įrody
ti teisme, bet jiems nepavyko. 
Kairiasparniai ne tik pralaimė
jo bylų, bet teisėjas dar išbarė 
jų advokatų, kam jisai varto
ja teismų agitacijos tikslams 
(“fishing expedition”).

Faktų užtylėjimas tikslu su
klaidinti publikų yra taip pat 
negražus elgęsis, kaip ir me
las.

DIKTATŪRA IR DEMO
KRATIJA.

Tūlas Apšvietietis kairiųjų 
komunistų “Aide” dar kartų 
bando parodyti, kad jo “prole
tariato diktatūra” esanti geres
nė už “Naujienų” ginamų de
mokratijų.

“N-se” prieš kiek laiko bu
vo pasakyta,' kad “demokrati
nė valdžia gali būt priversta 
laikinai eiti net ir diktatūros 
keliu, jeigu kitokiu budu ji ne
įstengia prašalinti grasinantį 
akyplėšiškos 
priešinimų”.
Apšvietietis, 
pareiškia:

“Tai mat, jau ir ‘Naujie
nų’ redaktorius Grigaitis sto
ja už diktatūrų.”
Be reikalo musų kritikas 

džiaugiasi. Tokių minčių, kaip 
aukščiaus paduotoje ištraukoje 
iš “Naujienų”, mes esame iš
reiškę daug kartų ir labai se
niai — dar tuomet, kai musų 
kairiasparniai buvo tik pradė
ję virsti Lenino teorijų sekė
jais. Kuomet su mūsiškiais 
kairiasparniais dar buvo gali
ma ginčytis argumentais, mes 
jiems bandėme atkartotinai pa
aiškinti, kad demokratijos pri
pažįstama diktatūra yra prin- 
cipialiai skirtingas daiktas nuo 
bolševikiškos diktatūros.

Demokratijai tam tikrose 
apystovose gali tekti imtis 
griežtų 'priemonių savo valios 
vykinimui. šituo tikslu ji ga
li būt priversta arba laikinai 
suspenduoti veikimą tam tikrų 
įstatymų (t. y. paskelbti nepa
prastos apsaugos stovį, karo 
stovį ir t. t.) arba laikinai su
teikti nepaprastų įgaliavimų 
tam tikriems vykdomiems val
stybės organams. Antrasis at
sitikimas bus “diktatūra”. Kas 
yra ši diktatūra?

Aišku, kad ji yra tam tik
ras stovis (padėtis), lygiai kaip 
karo stovis. Ji yra laikinas, 
nenormalus stovis, kuris turi 
būt pašalintas, kaip tik valsty
bėje sugrįš normalės sąlygos. 
.Ji nepakeičia valstybes tvarkos, 
o tik pakeičia tam tikrų jos or
ganų veikimą; ir kadangi de
mokratinė valstybės tvarka nė
ra panaikinta, tai tų nepapras
tais įgaliavimais aprengtų orga
nų veikimas pasilieka daugu
mos žmonių kontrolėje. Jisai 
todėl gali būt sustabdytus, 
pratęstas arba, reikalui atėjus, 
pakeistus. Demokratijos pasta-

tytas diktatorius atsako daugu
mos žmonių išrinktai valdžiai, 
jisai yra demokratijos įrankis.

Tuo gi tarpu bolševikiška dik
tatūra yra visai kas kita. Visų- 
pirma ji yra ne stovis, bet tam 
tikra valstybės tvarka. Bolševi
kai, įsteigdami diktatūrą, atme
tė demokratinę konstituciją (už 
kurią jie pirma patys stojo) ir 
jos vieton pastatė diktatorišką 
konstituciją. Jos pagrindai yra 
visiems žinomi, todėl čia nėra 
reikalo juos dėstyti. Bolševikai 
pasmerkė net pačią demokrati
jos (daugumos valdžios) idėją.

Ir, dėl to, kad bolševikų dik
tatūra yra tam tikra valstybės

I tvarka, tai ji nėra laikinas daik
tas. Nors Leninas ir visi jo mo
kiniai be paliovos deklamavo, 
kad Rusijoje diktatūra esanti 
įkurta tiktai “pereinamam lai
kotarpiui”, bet ji išgyvavo jau 
daugiau, kaip vienuolikų metų, 
ir dar nė negirdėt, kad bolševi- 

I kai galvotų apie greitą jos lik
vidavimą. Užuot ėję prie jos 

| ikvidavimo, bolševikai daro ją 
vis aštresnę ir aštresnę, šian
die ji yra atkreipta jau ne tik 
prie* buržuaziją, valstiečius ir 
socialistines darbininkų parti
jas, bet ir prieš visas komunis
tų sroves, kurios neina aklai 
paskui Staliną.

Taigi bolševikiškoje diktatū
roje matome ne laikiną nenor
malumą (kaip, sakysime, prie 
karo stovio), bet pastovią tvar
ką, kurioje dauguma piliečių 
neturi jokių politinių teisių. 
Tokia tvarka yra despotizmas, 
vadinasi, griežtai priešingas de
mokratijai daiktas.

Kuomet demokratijai tenka 
griebtis diktatūros priemonių, 
tai ji, kaip matėme, rūpinasi, 
kad diktatorius pasiliktų jos 
įrankis. Bet bolševikiškoje dik
tatūroje yra visai priešingai: 
tenai diktatoriai patys pasiėmė 
diktatorišką galią į savo ran
kas ir valstylię pavertė savo 
įrankiu. Kaip Franci jos autok
ratas Liudvikas XIV kitąsyk 
sake “Valstybe tai — aš”, taip 
šiandie gali pasakyti apie So-

vietų Sąjungą diktatorius Sta
linas: “Sovietų Sąjunga tai — 
aš”, žmonės Stalino valstybėje 
yra diktatoriaus valdiniai, kaip 
kad buvo caro valdiniai Rusi
jos žmonės prieš 1917 m. revo
liucijų.

Kad bolševikiška diktatūra, 
pagaliau, yra mažumos valdžia 
ir todėl, kaipo tokia, negali tu
rėt nieko bendra su demokrati
ja, tai yra perdaug gerai vi
siems žinoma, idant apie tai dar 
reikėtų čionai kalbėti.

Tuo budu tarp tos diktatū
ros, kurių mes prileidžiame, 
kaip neišvengiamų kartais da
lykų net ir demokratinėje tvar
koje ir bolševikiškos diktatūros 
yra milžiniškas skirtumas. La
bai gaila, kad “Aido” bendra
darbis to nenori ar nepajėgia 
suprasti.

(Pabaiga ryto)

Kiek komunistiniai rėksniai, 
kurie šmeižia SLA. Pild. Tary
bų, supranta SLA. konstitucijų, 
tai paliudija “Tėvynėj” tilpusios 
jų “rezoliucijos” prieš Pild. Ta
rybą. Pavyzdžiui, vienoje “re
zoliucijoj” sako, kad Gerdaus- 
kas “narių kvalifikuotas” at
mestas, o Gugis paskirtas “ne
legalia” SLA. iždininkas.

Tai parodo, kad jie neturi 
jokio supratimo apie SLA. kon
stitucijų ,ir ką reiškik kvalifi
kacijos; o betgi apie Vitai jie 
daug kalba!

Buvusis Komunistų kandida
tas j SLA. iždininkus Gerdaus- 
kas siūlėsi per pusantrų metų 
iždininkauti Susivienijimui be 
jokios algos.. Tai yra t labai 
keistas dalykas, šitas liudija, 
kad tame kas nors buvo planuo
jama. SLA. noriai turi tai įsi- 
tėmyti.

PASTABOS

Kuomet komunistiniai mekle- 
riai tverė mainerių “šelpimo” 
komitetų, tai, matomai, jie no
rėjo pasirodyti: ve, žiūrėkite,, 
koki mes geri! Bet, tikrasis jų 
tikslas tai buvo kitokis: pasi- 
žvejoti iš žmonių pinigų, ardy
mui mainerių unijos, kas pa
galinus aiškiai pasirodė. J ,

Kad komunistai tvėrė maine- j 
rių “šelpimo” komitetų kitokiu1 
tikslu, tai aišku ir iš to, kad 
mainerių streikui užsibaigus, j 
jie nori žvejoti dolerius ir ant: 
toliaus.

Amerikonai sako, kad nume
ris 13 “unlucky number”. Gali 
būti tai tiesa, nes praeitis į- 
rodė, kad organizacijos narys 
su “No. 13” yra unlucky—nelai
mingas..

Bet štai dabar pasirodė, kad 
ir “No. 12” yra nelaimingas, 
nes išėjo ųikštėn, ir emu ir iš
davė paslaptį, kad komunistai 
su “No. 12” pagelba bandė ar
dyti angliakasių unija!

partyviškumų” Susivienijime, 
tai jie storai meluoja.

SLA. prezidentas “Tėvynėj” 
pastebi, kad kovoti su komu
nistiniais šmeižikais tai butų 
tas pats, ką vaikytis gatvėje 
vaikėzus, kurie praeiviams lie
žuvius rodo. Teisinga pastaba.

—Kalvis.

“Cascarets” nuo už-
¥

sikimšusių vidurių, 
galvos skaudėjimo, 
' šalčių

Šianakt! Išvalykit savo vi
durius ir sustabdykit gal

vos skaudėjimą, šalčius, 
surugusį skilvį

Gaukit 10 centų dėžutę da-Prieš SLA. rinkimus komu
nistų organai skelbė, kad SLA. bar. 
turįs būti “bepartyviškas”. Da-i Pašalinkit tuos nedorėlius— 
bar gi, čikagiškis komunistų galvos skaudėjimų, aitrumą, ne- 
lapas jau agituoja savo pase- |v’rškinimą, skaudantį, surugu- 
kėjus, kad “priešą” (ne komu- si skilvį ir dideles slogas — 
nista) reikia “išmušti iš pozi-, pašalink juos šiąnakt ir dau- 
cijų”! Tai “komunistinis be-|^au JV nebeprileisk su Casca- 
partyviškumas”. Pasirodo, kad rets’ 
kada komunistai kalba apie “be- Milionai moterų ir vyrų ret

karčiais ima Cascarets ir nie
kad nežino vargo, kurį gimdo

mažumos pasi- 
Del šitų žodžių 
triumfuod a m a s,

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams
Pusei metų ...............
Kopija .... ....................

$1.50
$1.00

10c

Tėmykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 

vtelpa daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui.

G
n<lV4 V C4 I 0^7 AUJ Į

I neveiklios kepenys, užsikimšę 
žarnos, ar paįrę viduriai. i

Nekęsk nė vienų dienų dau
giau nesmagumo. Tegul Cas- 

ets išvalys jūsų skilvį; pa- 
ns surugusį, fermentuojan- ! 

tį maistų; nuims tulžies per- l 
virtį iš kepenų ir pašalins vi- \ 
sas sukietėjusias medžiagas ir 
nuodus žarnose.. Tada jus jau
sitės puikiai. j

Cascarets šiąnakt pataisys I 
jus iki ryto. Jos dirba kai jus 
miegate. 10 centų dėžutė iš jū
sų aptiekos reiškia skaisčių 
galvų, saldų skilvį įr tyras, 
sveikas kepenis ir vidurių veik
lumų per mėnesius. Vaikai 
mėgsta Cascarets, kadangi jos 
niekad negnaibo ir nesirgdį/a.

car 
t šal

Jis Sukosėjo

(C) 1*. Lorlllard Co., l»t. 1<OO.

I
i s? •a

Nedorėlis! 
irvisą meilės sceną reikėjo 

iš naujo filmuoti

MADGE BELI’.'VIV • • • Gražioji Fox žvaigždė, Joh paiikliiutdame veikale “Mothcr Know» Bent”.

Madge Bellamy aiškina augantį Old Golds 
populiarumą Hollywoode 

su OLD GOLDS. Jie yra tokie 
švelnus . . . kaip švelnus yra ap
siėjimas Adolphe Menjou, kuris 
taipjau yra OLD GOLD entuzias
tas.
“Nors jie ir yra smagiausi ciga
retei, 014) GOLDS taipjau reiš-

• kia išnykimą gerklės draskymo ir 
cigaretinio kosulio.” 
(Pasirašo)

“ ‘Genijus* kintamuosiuose pa
veiksluose lengvai gali likti ‘nedo
rėliu’, jei jis sukosės ne tikru lai
ku. Kosėti nėra gražu kiekvienu 
laiku, bet kai kosėjimas sutrukdo 
scenos filmavimą, tai jis pavirsta 
tikra nelaime! Išnaujo filmuoti 
brangiai kainuoju!
“Didelis įtempimas dirbant kru
tant uosius paveikslus padaro rū
kymų būtinai reikalingu atsigai
vinimu. Bet mes atsigaiviname 

\
Valgykit Šokoladų..

Kodėl nesukosčsi ir 
visą vežimą išrūkęs?

OLD GOLDS C’igaretai yra padaryti iš ŠIRDIMI.’ 
LAPU tabaku, puikiausių kokius gamta užaugina. 
. . . Parinktų dėl jų šilko švelnumo ir minkštumo 
nuo pat tabako augalo vidurio . . . Sendintų ir 
nokintų nepaprastai ilgai vidurio liepos sauktos 
dienos temperatūroj, kad užtikrinti tų medaus 

. švelnumų.

Užsirukikite OLD GOLD Pasiskaninkit Abiejais
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Tarp Chieagos 
Lietuvių

West Pallman
Nuo niunšiano pasimirė gatvėj.
— Neteisingai (.skundė lietuvę

Pereitų šeštadienį buvusiam 
Burr Oak miestely, dabar Calu
met, esančiame sale- VVest Pull- 
mano, gatvėj sukrito ir pasimi
rė to miestelio gyventojas ru
sas. Jo draugas, irgi rusas, irgi, 
neužilgo sukniubo gatvėje ir li
ko nugabentas ligoninėn. Abu 
jie užsinuodijo munšainu. Kvo
čiamas susirgęs rusas apie tai. 
kur jie gavo munšaino, jis nu
rodė į vienų to miestelio lietu
vę našlę. Pasitaikė, kad ta naš
lė icngėsi prie vestuvių, kurios 
turėjo įvykti ant rytojaus, tt. 
sekmadieny. Besirengiant prie 
vestuvių, žinoma, buvo visko. 
Atėjusi policija tad rado nema
žai gėrimų, kurių vienus, kaip 
alų ir vynų, išpylė, o kitus pa
siėmė su savim. Tečiaus kal
tinimo prieš jų nepadarė, kadan
gi tapo įrodyta, kad tie rusai 
visai pas ja nėra buvę, todėl, tas kairės kojos kelias. Sužeis- 
žinoma, ir prisigerti pas jų ne
galėjo.

Steponas Bagdonas, 39 metu. ‘ gland inflammation, cancer, or 
gyvenus 3312 So. Halsted St., a liver disease, will cause a 
sunkiai susižeidė. Nudrėksta damming back of the bile into 
oda nuo galvos. Sužeistasis nu- the liver and gall-bladder and 
gabentas St. Paul’s ligoninėn, no or little bile gets into the 
Bagdonas paslydo ir pagriuvo 
ant laiptų savo name. 

♦ ♦ ♦
John Kėnulis, 38 metų, gyv. 

2281 Archer Avė., sunkiai su
sirgo. Išgabentas ligoninėn. 

♦ ♦ ♦
Auna Malėšis, 2938 So. 

Union Avė., 39 metų, sunkiai 
sužeista. Nelaimė jų patiko 
prie 30-tos ir Halsted gatvių. 
Sužeidė ja gatvekaris. 
įvykio lai^u važiavęs 
fordas nuvežė moterj j 
ligoninę.

Nelaimės 
pro šalį 

St. Patils

intestine. The system absorbs 
the bile into the blood coloring
the vatious body tissues yell-
ow, giving you the sigii or
symptom called jaundice.

Whenever bile fails to get
into the intestine, it gives a 
clay-colored (grey) 
which also 
foul odor. 
are yellow 
of severe
nervous, and loses much need-

S t O O 1 S, 
ia pasty and has a 
The skin and eyes 
or green, complains 

itching, is very

most importunt and have been 
proven by clinical and labor- 
atory tests.

The treatment mušt be giv- 
en by your family physician. 
With the aid of the X-Ray and 
the laboratory he will find the 
cause of the obstruction or di- 
sease of the liver and gall-blad- 
der and will outline the treat
ment. Ile will decide whether 
it should be treated medically 
or surgically. >

10748 Michigan Avė.
Roseland, III.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8 V2 X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8483

Dr. Margeris
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 

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

PRANEŠIMAI

Įvairus gydytojai

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 80. Loorais Street 
Kampas 18th St.

VaL 2—4 po plet Ir 7—9 vai. vaiare 
Telefonas Ganai 1912 

Resid<enct* Tel. Fairfaz 6352

Smulkios Žinios

Frank
nąs 609

The functions of bile are as 
follovvp :

D

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

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

Tol. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Lietuves Akušerės

♦ ♦ ♦
Anozra, 47 m., gyve- 
West 13 St., tapo sū
dė 18-tos ir Halsted

gatvių. Perskelta galva. Vieni 
sako, kad jis girtas pavirto 
gatvėj. Patsai Anozra tvirti
na, kad ji užgavęs gatvekario 
kondukttorius Sheevers, gy
venas 4858 West 23rd St.

* ♦ - ♦
Gustas Balsewicz, 33 metų, 

gyv. 1733 West 47 St., sužeis 
tas. Užgauta kakta, nosis, vei
das, kairė koja ir gal būt jlauž-

3)

4)

body vvastes. 
digest and 
of food.

intestinal

Removes
Helps to 
sorb fats
Improves
sorption of food.
Prevents putrefaction 
fcces (stools) in the 
testine.
Destroys intestinal bac- 
teria (antiseptic).

ab-

ab-

of 
in-

There are other functions 
arejs. the above mentioned

North Side. — S. L. A. 226 kuopos 
susirinkimas įvyks vasario 5 d., Liuo
sybės svetainėj, 1822 Wabansia Av., 
7:30 vai. vak. Visi draugai-gės kvie
čiami atsilankyti, nes randasi daug 
dalykų aptarimui. J. Kaulinas, rašt.

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubas 
Amerikoj susirinkimas įvyks antra
dieny, vasario 5 d., 8 vai. vakare, 
Mark VVhite Sųuare Park, Assembly 
Hali, 29 ir So. Halsted St. Malonė
kite visi pribūti, nes turėsim rinkti 
darbininkus dėl baliaus, kuris atsi
bus vasario 9 d.„ Dievo apveizdos 
parapijos svetainėj, S. Union Avė. 
ir 18 St. Valdyba.

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

Gydo staigaa Ir chroniškas liga* 
vyry, motery ir vaiky pagal naujau 
dus metodu.' X-Ray ir kitokiu* 
niekuos prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 piety ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shoie 2238 ar Randolpb 68M

A. MONTV1D, M. D.
1579 Milwauke« Avsnue, Room 20t
Kampas North Avė. ir Robey St.

VaL:l iki 3 po pietų, 6 iki j vak 
Tel. Brunswtck 4983

Namu telefonas Brunswick 9597 
U Itravtoletinfl šviesa ir diathermia

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phnne Victory 1115
Baigusi akuše- -miii ras 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
viisi PennsvIvH- sj.TfeįįV'Sg
nijos ligoni)u- ■ !,>.■. 
čiuose. Sąžinių-B 
gai patarnauja I 
visokiose Hgo-lyt’ >s
se prieš girn-mHK^Kl 
dymą, laike ■->
gimdymo ir 19
gimdymo. Už E
dyką p a t a r i- J S
ma8 dar ir ki 53
tokiuose rcika- įLjM
luose moterims
ir merginoms;Wl^^(Oj|£ž^| 
kreipkitės, "ffl '.
rasite pagalbą W ^3
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak

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

3464 Soatb Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro 
Res. 1201 Soath Wallacs Street

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, liįas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 

valandai oo pietų.

Telefonas Canal 0464

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330
' Ofiso valandos 2 iki 4, 7 Iki 9

Nedėlioj pagal sutartį

North Sides Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas įvyks seredoje, 
vasario 6 d., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė. Pradžia 8 vai. vakare. 
Visų Draugijų delegatai kurie esat 
išrinkti ant 1929 metų malonėkit at
silankyti, tai bus svarbus susirinki
mas. Sekr. A. Vilis.IŠPILDOME

Income Tax Blankas 20to Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo susirinkimas atsibus 
trečiadieny, vasario 6 d., 8 vai. va
kare Bagdono svet., 1750 So. Union 
Avė. Malonėkite pribūti visi laiku 
nes kliubas savo nariam apdovanos 
no Kražių dovanų, taip seniems taip 
naujiems ir atsiveskite naujų narių 
dėl prisirašymo. A. Zellon, prot. rašt,

tasis nuvežtas Peoples ligoni
nėn. Važiavo jisai autu. Prie 
22- ros ir Morgan gatvių jo au- 

*tų kirto Chieagos Baltimorė ii 
Ohaio gelžkelio lokomotivas.

—Reporteris.Mirė VValter Lukaszik, 38 _______ _________
Jis gyveno adresu 4724 So. Lin- ....
coln St. Paleido gasų skiepe ii ,
užtroško. i he Enghsh tolimui

Susirgo Juozas Resko, lietu —" 
vis, gyvenęs 2702 West 47 St T 1x1* — \
Išgabentas pavieto ligoninėn JclllIldlCe (Geltlige) 
Vyras 30 metų amžiaus. 

♦ ♦ ♦
Išgabentas ligoninėn P. Wil 

mot, 40 metų, gyv. 3013 
nes crt. Nuslabo ant šalygat- 
vio prie namų 3111 So. Itacine 
Avė. Alkoholizmas. 

M ♦ *
Jurgis Kunza, 52 metų, gy

venąs 3322 So. Morgan St., su
tiko nelaimę prie 34-tos ir Mor
gan gatvių. Perlaužtas dešinės 
kojos kelias. Tony Wuczlowski 
kurio gyvehimo vieta nežinoma 
kirto smūgį Kunzai. T 
damas, perlaužė kojų.

m

The English tolumu
pildyti blankas?
nevedęs asmuo, 
pajamų $1500.00 
ir kiekvienas ve-

Dr. I. E. Makar

Res. 6660 South Arteslan Avenus 
Phono Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

chicago, 11L

V 1 d u r 1 ų Painmą 
Pirmiausia Parodo 
Apsivėlęs Liežuvis

Jūsų liežuvis yra niekas daugiau 
kaip viršutinis galas jūsų pilvo ir žar
nų. Jūsų daktaras pirmiausia žiuri į 
liežuvį. Jis tuojaus pasako padėtį jū
sų virškinamosios sistemos — o gy
dytojai sako, kad 90 nuoš. visų ligų 
prasideda su pilvo ir vidurių pajrimu.

Apsivėlęs liežuvis yra pavojaus žen
klas vidurių pajrimo. Jęuris gali pri
vesti prie labai rimtų ligų. Jis pa
sako kodėl jus greitai pavargstate; 
kode! jus turite skausmą viduriuose, 
gasus, surugusį pilvą, kvaitulių prie
puolius.

Apsivėlęs liežuvis yra ženklas, kad 
jus esate reikalingi Tanlac — vaistų, 
kurie pagelbėjo tūkstančiams žmonių, 
kurie buvo fiziniai pakrikę delei pilvo 
ir vidurių paįrimo, — kurie veltui 
“išbandė viską” ir buvo netekę vilties.

Tanlac neturi mineralinių vaistų; 
jie yra padaryti iš žievių, žolių ir 
šaknų. Gaukit bonką šiandie pas sa
vo aptiekminką. Pinigai bus sugrą
žinti, jei "e jums nepagelbės.

Tanlac
52 MILIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

Jaundice is a symptom or a 
| sign of sonie diseased condition 
of the liver or i n various other 
conditions in which the free 
flo\v of bile into the small in
testine is interfered with.

Normally, the liver man- 
ufactures bile which flovvs free- 
ly into the small intestine by 
way of small channels called 
biledltals. During meal time it 
flows /a*^ little faster than at 

asai °riu- res^» anc^ much slovver during 
1 the night. The excess amount 
of bile is stored in a small bag 
or sack called the Gall-bladder. 
In a healthy person the liver 
manufactures about one ųuart 
of bile. A disturbance in the 
liver or any obstruction in or 
around the- bileduets will de- 
crease or incrcase the secretion 
of bile.

The ūse of improper foods 
including faulty cooking and 
improper mastication, exposure 
to wet and cold, excessive ūse 
of tea, coffee, and alcohol, are 
some causes of jaundice. A 
stone in the large liver duet 
or i n the gall-bladder is most 
common cause for jaundice. 
It occurs about seven times 
more often in vvomen than men. 
I seldom »am wrong by saying 
that vvomen about 40 years of 
age, fat, fair and plump, vvith 
a pain in the rigl^ side just 
below the rib margiu, is suffer- 
ing vvith a case of Gali Stones.

A n obstruction of any kind 
vvhether it is a stone, tumor,

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigosf taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalinės 'Jjagelbos.

Kas privalo
Kiekvienas 

turįs metinių 
ar daugiau;
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Slan
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tu.

Naujienų raštine atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p. -a

Universal Restaurant
Musų • varškiečiai, Jtfį' j
dešros ir kopūstai Ey* 
primena mamytės (

valgius l
A. A. NORKUS,

■ 750 VVcst
i 31st St.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSZ-KAUSHILLAS 
Physica! Theraphy and 
3252 South Halsted

Ofiso valandos nuo 1 po 
8 vai. vakare.

Midwife 
Street 
pietų iki

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

> LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwankee Avenae
Valandos: 12 <ki 2 ir 6 iki 8 P. lt 

Seivdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

TEIŠERSKIS
2 d., 1929 m.,

63 metų am-

TALESPORAS
Mirė vasario

8:25 vai. ryto,
kilo iš Kauno rėd., Ra- 
apskričio, šidlavos para- 
Palupiškių kaimo. Ame- 
išgyveno 40 metų.

dideliame nubudime

žiaus 
šeinių 
pijos, 
rikoje

Paliko 
dukterį Jedvygą, seserį Elzbie
tą Jankantienę, brolį Kasperą 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioje, 1616 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks seredoje, va
sario 6 d., 1929 m., iš koplyčios 
bus nulydėtas 8 valandą i Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimirtės, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
Duktė, Sesuo, Brolis 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Boulevard 
5203.

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis eraborius 
ir baisa m uoto  jas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Balaamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse i

Res. 6109 South
Albany Avė. I 
Henilock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

3265 So. Halsted St.'
----- o------

----- o-----
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, Jcuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South tVestern Arenu* 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 Šo. Halsted St

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

» Advokatai________

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W.. 22nd St.

Arti Leavitl St.
Telefonas Canal 2552

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Arenus 
Telefoną* Boulevard 7820 

ReSw 6641 South Albany Avenie 
Tel. Prospect 1930 

Valandos ?-4. 8-8 Nedėlioj 10-12

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 Weat Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nao 7-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222...

Gydytojai ir Chirurgas 
2201 VVest 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vak atris
3241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Tel. Brunsvrick 9624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniai* nagai susitarimą

SpecialiMtiM rydytne chrouiikų ir nauju Ii- Į 
iru. Jei kiti negalėjo jiiniia išgydyti, atšilau-; 
kykit pas mana. Mano pilnas iSeg-zaniinavi- 
mas atidengs jūsų tikr<-| lig^ ir jei aA apsi- į 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei- j 
kil pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iiegzamlnavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 VV. Jacksou Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

uuo 10 'kj I po pietų.

St.

po

- ------------- ; j < y;; A,

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

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

• 10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

PAULINA DKAUGEL1ENĖ 
po ,tėvais Kareivaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 3 dieną, 11:10 valandą 
ryto, 1929 m., sulaukus 45 me
tų amžiaus, gimus Telšių apM 
Ežerėnų paparp., Medingenų 
dvare. Amerikoj gyveno 16 me
tų. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Adomą, tris dukteris: 
Domicėlę, Kazimierą ir Oną; 
du sunu: Antaną ir Adomą; du 
žentu: A. Aimaną ir F. Ward; 
pusseserę Juzefą Varpeticnę ir 
gimines; Lietuvoj paliko brolį 
Kazimierą ir seserį Teresę Jo- 
nauskienę. Kūnas pašarvotas 
34 W. 104 St., Roselande.

Laidotuvės *4vyks trečiadieni, 
vasario 6 dieną, 8 vai. ryto iŠ 
namų i Visų šventų parapijos 
bažnyčią, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Paulinos Drauge- 
lienės ginjines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, dukterys, sūnus, 
žentai, pusserė ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

pata 
ir pi- 

kiti to- 
Eriklausau 

ų išdir-

ISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

giau

ystės

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 
gesnis Už kiti) 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermi tage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenuo 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794

^3^. ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusš 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iŠ namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metą< 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMĘTRIST 

Phone Boulevard 6487
S. Ashland Avė. ir 805 E.

Phone Kenwood 1752

/valiui Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyrišką 

vaikų ir visų chronišką ligą 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

Albin A. Peters 
(Albin A. Pctroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. WhippleSt 
Hemlock 4080

4649 47 St.

Tdephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 780
Tel. Central 6390. Vai. 9—4-

Rezidencija 6158 S. Talman Av
Tel. Prospect 8525.

r 3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201,

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Avė., 2 lubo»

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 va! 
vakaro. Nedėk uuo 10 iki 12 v. dieną ;

1 Phono Midvvay 2880

4729

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefoną* Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą
Gyvenimo vieta

S323 South Halated St 
Tel. Boulevard 1310 

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

Ncdėhouiis uuo 9 iki 12 rytą
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmas Lietuvių 
Aero Kliubas

A Įsteigtas

Naujienų
Koncertas

Įvyks už 8 dienų

Sausio men. 31 diena stei- • • . . . • giamajam susirinkime tapo į- 
1 kurta nauja organizacija, nauja 
tuo, kad Amerikos lietuvių gy
venime ji yra dar pirma pana
šios rųsies. Kliubo registraci
ją Illinois valstijoj ir kitus ju
ridinius reikalus sutiko atlikti 
kliubo narys advokatas A. Olis, 
plačiai žinomas lietuvis veikė
jas. • |

Klubas mano steigti teorijos 
kursus kuo greičiausiai, kad 
pasiruošus pavasario prakti
niams skraidymams. Valdybos

Tai bus iškilmė, kokia tik ■ susirinkimai įvyksta kiekvieną 
retai pasitaiko, o šį kartą ketvirtadienį, 8 v .v. p. Gritėno 
bus pirma į 15 metu. Tai bus kontoroje, 3211 S. Halsted St.

i Už sekretorių—
Steponas Darius.

NAUJIENŲ
15 metų sukaktuvės

Roseland

ir tai įvyks

Lietuvių Senos Mylėtojų 
telio susirinkimas bus šiandie 
vakare, Strumiloj svet., Visi na
riai prašomi butil nes yra svar-

Bar

Nedelioj Ratelio vakaro, kuris įvyks va
sario 17 d. ( -—Valdyba.

jų šol^ris neteko kontrolę^ ant 
auto.

Visi jie buvo sid 
tuvių pokily pas M. 
gyvena 106-tos ir

tnių ves- 
čapą, kuris 

Vincennes

18-ta Gatvė
Baptistų misionieriai lietuvių 

tarpe

A. J. Gillies (tur

šioje apielinkėje tapo atida
ryta lietuvių baptistų misionie
rių bažnyčia. Jos adresas yra 
1967 Canalport Avė. Bažnyčios 
kunigas
būt, Gilia). Atvykęs jisai, kaip 
galima spręsti, iš St. Charles, 
III. ši lietuvių misija yra šaka 
Beklen Avė. baptistų bažnyčios.

. Rep.

Pasaldinkit Rūgštų 
Skilvį šiuo Malo

niu Budu

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
PRIDEK vieną ekstrą kambarį 

prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pnbudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui.

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 85th St., 

Lafayette 7150

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon, moderniškas 

dei vaikinų arba merginų prie mažos 
šeimynos. 6609 So. Campbell Avė., 
Tel. Hemlock 0010.

jjf ’—---------------------
KAMBARYS ant rendos, vienam ar 

dviem vaikinam su* ar be valgio. Pi
gi renda. Visi parankumai ant vie
tos. 4208 So. Maplewood Avė. 2 lubos

Radios
MES mokame $1 už jūsų seną A.C. 

tube j mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St. 
kamb. 80, 1 klesoą Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Webater 
7389.

Real Estate For Sale
Namai-ženii Pardavimai

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fia
lai išrenduoti—2061 Birchvvood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Ilollycourt 
1913.

Bridgeport Painting 
and Hardware Co. 

Malėvojam ir popieruojam. Užlaikom

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE'

Statau namus nuo bungalow Iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

For Rent
FLATAS rendon. 4 šviesus gani 

šildomi kambariai, elektra, gazas, pa-1 
togioj vietoj, 2640 W. 69 St.

RENDAI 3 flatai po 6 kambarius 
$30 j mėnesi, taipgi 4 kambarių Hu
tai po $20, pečiais apšildomi, elek
tra, maudynės ir toiletai. 
nai renda iki ^balandžio 1- 

1626 W. 14tb St.,
Kreipkitės

1011 N. Ashland Avė. 
Tel. Humboldt 4441

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes sutaisysime jūsų 

Radio jūsų namuose, kada tik norė
site per fabriko inžinierius, su fab
riko garantija.

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Purk 8296

PIGIAI parduosiu murini 5 kam
barių moderniška bungalovv, furnasu 
apšildomas, gatvė ištaisyta, $5,800; 
lengvais išmokėjimais. Pamatyk na
mą 3519 W. 38th PI. Tel. Belmont 
2738.

mai.
Dovn-

Vasariu 10,
Wicker Park Svet.

Užmuštas lietuvis 
auto nelaimėj

Sužeista jo moteris ir sūnūs

Mykolas Šimėnas (6729 So. 
Artcsian Avė.), jo žmona, ir jų 
devynerių metų sūnūs važiavo 
autu Vincennes Avenue. Kartu 
su jais važiavo jaunas vyras. 
VValter Sol>olewski (lOlmetŲ), 
gyv. (>923 So. Campbeię Avė.

Kaip jau buvo pranešta Penktasis buvo Martin (Mat, 
ir rašyta, šioje iškilmėje yra 21 m., gN-v. 2116 W. 68 St. Jam 
rengiama dvigubas progra- priklausė autas, jis ir operavo 
mas, kuris užganėdintų sie-^jį. ; 
las senų ir jaunų. Viršuti- IMe 95-tos gatvės jų autas 
nėję svetainėje programas susikūlė su gatv<kariu. Paseko- 
susidės iŠ dainų, muzikos ir je Mykolas Šimėnas užmuštas 
klasiškų šokių, kurį išpildys ant vietos. Martin Oslat pripilu 
dideli artistai, dideli chorai 
ir dainininkai — dėl didelių 
žmonių, “Naujienų” skaity
tojų, draugų ir rėmėjų; o 
žemutinėj svetainėj visą 
programą išpildys jaunuo-Jus
liai ir dėl jaunuolių, “Nau- J” 
jienų” platintojų ir augan- ligoninėj, 
čiosios musų gentkartės.

Iš to galima numanyti ir _____ _ _______ _ ,..............
matyti, kad tai bus labai (|e^ |{a(j au(as pakliuvo į grio- 
idomus vakaras, Įspūdingas1 veJius> kuriais bčgioja :gatveka. 
ir ilgai atmintinas parengi- riai> ir ,kad sukdamas alltą 
mas. Taip bus dėlto, kad 
“Naujienos” kaip ir papras
tai rūpinasi tinkamai pa
linksminti savo draugus — 
rėmėjus, skaitytojus ir prie- 
telius, kurie gausiai lankosi 
į Naujienų parengimus ir, 
svarbiausia dėl to, kad šiais 
metais sukanka “Naujie
noms” 15 metų.

2040 W. North Avė

žinias miręs, kai jį nuvežė <į 
Auburn Park ligoninę. Wolte- 
ris SoboleAvski, kuris užsiimda
vo boksu, sužeistas taip sunkiai, 
kad abejojama, ar jis išliks gy-

Šimėno žmona ir sūnūs guli 
, Jiedu sužeisti kiek 

lengviau. P-nia Uršulė Šimėnas 
yra 38 metų. Autas sudaužytas.

Nelaimė, manoma, įvykusi to- 
iuvo į grio-

Kviečiame kiekvieną
i kiekvienas “Nau- Rozenski & 

Saugi Vieta 
Del

Pirkimo, Pardavimo 
Arba Main

Co
jienų” skaitytojas ir skaity
toja, kiekvienas draugas ir 
rėmėjas, kiekvienas profe
sionalas ir biznierius pribus 
j šį parengimą ir kartu su 
visais pasilinksmins, žodžiu, n < t r a t A T U 
“Naujienos” kviečia kiek-1K EAL Jb D 1 Alų 
vieną!

Naujienos

KAS NORIT pirkt,, parduot arba 
mainyti namus, farmas, lotus, arba 
biznius, mainau namus ant farmų. 
lotus ant namų.

Kas norit greito ir teisingo patar
navimo, važiuokit pas Lucas, 
telefonuokit.

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

Help Wanted—Malė
. Darbininkų Reikia

N0RW00D PARK
Didelis bargenas, viskas jrengta 

, ir išmokėta. 6 kamb. bungalow šiltu 
vandeniu apšildoma, garažas; $9250. 

I Taipgi 5 kambarių mūrinis $9300; 
-------O------- į 5 kamb. bungalovv, lotas 50x165 pė- 

VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio už dof’’ ?ai™ J™0,0,; .2 2 k.an»
$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbėtuvą ^arazaH $9500. Visi yra 21 ir 3 blo- 
demonstravimas dovanai. Už pinigus nuo stoties. H. J. I HORSEN, 
arba ant išmokėjimo. Duodama gera ’ ’’ Nina Avė., ^Nevvcastle 0.>71. 
kaina ant jus seno seto. Phantom Radio -------0-------
Mfg. Co. 6440 Cottage Grove Avė. 
Tel. Midway 6312. 

-------o

arba

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe- 
čįus taipgi apartmentinių budinkų 
katilus, fornisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose. Visi orderiai atlieka
mi kuogreičiausia. šauk

H. GADEKE, Kedzie 1393.
--------O--------

žmonių per 50 me- 
didėjančio vartoji-

Phillips Milk of

Kai žmonės pajunta nesma
gumą už dviejų valandų po val
gio — kenčia nuo širdies ėdi
mo, gasų, nevirškinimo — dė
vimuose iš dešimties atsitiki
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir pagimdo jiems nesmagumą.

Geriausias būdas -r- greičiau
sias būdas tai pataisyti yra su 
alkali. O Phillips Milk of Mag- 
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, malaniausioj skystoj for
moj. Tai yra forma, kurią dak
tarai prirašinėja; kurią ligoni- 
nės« vartoj a; ant kurios atsidė
ta milionai 
tų nuolatos 
mo.

šaukštas
Magnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesni kiekį rūgš
čių perviršiaus; ir padaro tai 
;uojaus. Už penkių minučių 
simptomai rūgščių perviršiaus 
išnyksta. Sužinojimas šio ge
riausio budo reiškia ant visa
dos atsisveikinimą su nemalo
niais budais.

žiūrėkite, kad gautumėt tik- 
-ą Phillips Milk of Majrnesia. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai. Visos aptiekos 
turi dideles 25c ir 50c bonkas. 
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra prie kiekvieno pa
kelio.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875.

CLASSIFIED ADS
Educatipnal

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

Miscellaneoua

IR

Mes perkam, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas, akerais žeimsų 

1 resortus, biznius ir t.t. Po visas da
lis miesto ir priemiesčius.

i Norinti pirkti, parduoti arba mai
nyti, dėl teisingo užganėdinimo 
kreipkitės prie

M. Rozenski & Co.
Gausite teisingą patarimą dėl REAL 
ESTATE. Musų patyrimas to biznio 
per 18 metų. Užganėdinom kiekvie
ną, kuris pirko, pardavė arba mai
nė per mus. Tikrinam, kad ir tam
sta busite užganėdintas. Visais virŠ- 
minėtais reikalais kreipkitės prie

M. Rozenski & Co.
6542 So. Western Avė.

CHICAGO, ILL. 
Tel. Prospect 2102

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

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnlsai, grotos — 
vandenio Jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

—o——
MES darome pirmos klcsos kar- 

penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Visas darbas garantuotas. Mes einam 
visur Chicagoj ir priemiesčiuose.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa
žengi mui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobesy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir M:chigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti ąplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dyka? konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

* Kreipkitės kss dieną nuo 10 ii ry
to

O--------
TURIU parduoti tuojaus L pavi

dalo 4 flatų—4-4 kambarių, verta 
-------O------- i <lauR daugiau. Moderniškas namas 

RADIOS, STALAI IR CONSOLES ?nt Mar<|uette Bulvaro, bloko 
PILNAI — $25 ir augščiau I ’ val5arV.R nuo Western Avė. Visi 

Ateikite dėl nemokamos demoną-' lar^n4uoti Karu apšildomi, arti 
tracijos ant naujo Allelec D. C. u7_Į!Į„.)a..Py los* ofį-
Howard, Zenith ir Brunswick. Atsi-.........
nįefik ši apgarsinimą, jis vertas jums 
$5.00. Lengvi išmokėjimai, 

10 <E. Oak St., 
Sup. 8741

sų, krautuvių ir t.t. Lotas 35x125. 
šauk tuojaus Mr. Sorenson. EN- 
EVOLD REAI.TY CO., 3211 West 
63rd Street.

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

Automobiles 8 Bargenai

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 21 

valandas
Musų išlygos bu9 iums naudingo!* 

Kreipkitės pas
M. J. KI^AS,

3335 So. Halsted St,

r

&/2% 6% nuošimčiai
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Koom 607

192 M. Clark St

Paskolos suteikiami 
į vien* dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service

Avė.
e Avė.Kampas

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

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2‘Ą nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam J 24 
valandas. Be jokio komiŠo.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St., “upstairs”

Tel. Armitago 1199

iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.
Help Wanted—Female

DarbjninkiijReikia 
REIKALINGOS patyrusios storų 

siuvėju matrasų dirbtuvėj. Pastovus 
darbas, F. Hyman, 1329 Clyboum 
Avė.

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

Aš ANTANAS RUDMONAS 
jieškau partnerio shoemakerio, 
butų blaivus, 2530 West 47th 
Uifayette 2240.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

pa-
kad
St.

ilSTORAžO RAKANDAI
Turiu parduot už rendą 

$150 Seklyčios setas ............... $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $39.00
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedėliomis

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

žus seklyčios setas $67.00. Riešuto 
valgomojo kambario setas $57. Rie
šuto miegruimio setas 3 kavalkų 
$79. Bargenai šimtuose kavalkų. At
sinešk šj apgarsinimą sų savim, bus 
vertas jums $5.00.

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 Lake Street 

Atdara iki 9:30 vai. vakare.
Nedėlioms iki 5 p pietų 

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

-------O——
PARSIDUODA rakandai visai pi

giai, 3 pieces parlor setas, karpetas, 
dišės ir gesinis pečius, 2862 W. 38 
Street.

o

-------o-------
PARSIDUODA restauracijos fix- 

tures ir visi kiti reikalingi įrankiai 
prie restauranto. Arba mes sutin
kam parenduoti savo viętą ir visus 
fixtures varimui biznio. George Pu
poms, 6600 So. Lowe Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instruihentai

LIETUVIU RADIO Di$BTUVfi
IŠdrba aukščiausios rųsies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitCs pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 914n.

----- o-----

------ -O--------
PARDUOSIU savo $750 grojikli 

pianą, suoliuką, volelių kabinetą už 
$105.00 — $25.00 jmoketi, o likusius 
po $15.00 j mėnesj. Paul Rocheler, 
6136 So. Halsted St.

Radios
EXPERTAT Radio aptarnautojai. 

Radios taisom visų išdirbisčių, agen
tūra dėl Crossley ir Hovvard Radios. 
Lengvi išmokėjimai. Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmore 3873.

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northwest Town Radio 
3812^ W. North Avė.
Telephone Capitol 1861

SPECIALIS BARGENAS
’28 Studebaker Dict. sėd. geram 

stovy ...................................... $595
’28 Pontiac Landau sėd., mažai 

vartotas ................................ $595
’27 Chandler sėd., big six, geram

padėjime .................................. $595
’28 Essex sėd. kaip naujas ....... $595
’26 Buick sėd. 2 durų mast ........ $450
’27 Hudson brougham, geram
• stovy ................................ ......... $495;

’27 Dodge sėd, velourų išmuštas $325
’26 Chandler spėriai 6 ............... f" "
’26 Jevvett Coach su naujais ta- 

jerais, bargenas ............ i.....  ;
’24 Hudson Coach bėga gerai, 

bargenas ................................
50 kitų karu pasirinkimui. 

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 So. Halsted St. ‘ ------

PARDAVIMUI IR MAINYMUI
1. Su $250 arba $500 galite pirk

ti naują 2-jų augštų plytų namą 
šiltu vandeniu šildoma ant pirmų 
lubų, ir pečiu — ant antrų. Moder
niški įrengimai. Abu flatai po 4 
kambarius. Parsiduoda už $9500 ir 
augščiau. Kam reikalingi tokie na
mai tuojaus pasimatykit su mumis.

2. 7 kambarių bungalovv, randa- 
$295 si prie 55th St. ir Spaulding Avė.,

savininkas nori mainyti j dyiflatj. 
$250 pageidaujama South-West sidėje.

3. Veik naujas muro namas, yra 
$95 krautuvė ir 4 kamhariaij karšto van

dens šiluma; tinka bile kokiam biz-
1 niui. Randasi ant Archer Avė. prie 

Triangle 9330 didelio teatro. Kaina $13500. Mai
nys i bungalow South-West sidėje.

i 4. Cottage 3-jų kambarių, gražiai 
įtaisyta; lotas 60x125 pėdas; randa
si už miesto. Mainys i dviejų fla- 

medini ar murini namą.
GARSUS radium mine run anglys, 5. Kampinis lotas 58x125 pėdų, 

dideli šmotai, pristatomi už $6.50; randasi ant Archer Avė. ties Sum- 
labai mažai dulkių; lump, nut ir mit; tinkanti vieta dėl gasolino sto- 
eggs pristatomi už $7.50. ties. Parsiduoda labai pigiai arba

Tel. Boulevard 1036 mainvs ant namo, nepaisant vietos.
6. Bučernė, netoli Kedzie ir Ar- 

I cher; ganėtinai tavoro, elektrikinė
ledaunė — tik už $1500 — verta 

j dvigubai.
7. Hudson Sedan, visai mažai var- 

.... ii i i totas. 1926 modelio, nori mainyt antP?£lai nedidelio namo ar loto, kaipo dali
ntm I mI I- -■■■ imokėjimo.

! 8. Gas Stotis su delikatessen ir
---------------------------į auto reikmenų krautuve; farma iš 

85 akerių, 8 kamb. garu šildomas 
namas, moderniški {rengimai; pui
kios barnės; pora arklių, 2 karvės; 
pora šimtų baltų vištų; visi ūkio 

: elektros gamintuvas; per 
; netoli 

trijų ežerų, ant kryžkelio cementi
nių kelių; 114 mylių nuo Chicagos. 
Kaina $15,500; {mokėti reikia tik
tai- $5,000. Maino nepriima.

pamatymo šių bargenų kreip-

Misceiianeous for Sale
____ Įvairus Pardavimai

Business Chances
________Pardavimuii ĮBizniai

BARGENAS. Grosernė ir hučcr- Į 
nė parsiduoda 1 *
4557 Wentworth avė. Tel. Radcliff 
4948.

PARSIDUODA
Garadžius 100x175, išrenduotas,'■ jnmkia’i':' . .....
vieta gera, arba mainais, kas lauką teka žuvingas ^upelis;

ką turit.

K. G. URNEZIS
3223 Auburn Avė

Tel. Victory 5065
3 lubos, užp.

GREITAM pardavimui kendžių, 
smulkmenų, cigarų ir cigaretų krau
tuvė, nebrangiai. Geras biznis, 2024 
So. Western Avė.

Del 
kitės:

Edw. Baks
ir

R. N. Bartz 
4392 Archer Avenue 

Tel. Virginia 0055

-----—------------------------------------------- PARDAVIMUI arba mainymui 6
PARDAVIMUI grosernė geroj kambarių namas, cementuotas beis- 

vietoj — pigiai. Priežastis liga, 3549 mentas, randasi ant 8 lotų — mainy- 
So. Halsted St. ( siu j Chicagos properte arba farmą.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

siu j Chicagos properte arba farmą. 
Jos. Vasiliauskas, 160 Lincoln St., 

I Harvey, III.

APLEIDŽIU Chicagą. Už $900 
paimsite man etjuity 6 ruimų muri
ni namą, 3 ruimai baigti, attic, fur- 
nace apšildomi. Glazed porčius, gara- 
žius, 5922 Lowe Avė., Tel. Went- 
\vorth 2606.44 AKERIŲ arti Elgin, prie 

bulvaro, gera žemė, ,visi budirt- 
kai, sykiu su 8 kambarių mo-

i lu vanueniu snuoinas, u ruimai, i dermsku narpu. Parsiduoda pi- tas 33yi25, randasi Southsidėj. i
giai, tik $5,000 įmokėti.

BUNGAIX)W naujas marinis, knrš- 
• tu vandeniu šildomas, 5 ruimai, lo- 

Iš- 
mainysiu ar parduosiu savo eųuity 
$1500. Pašaukit Lafayette 7193.

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

J. H. Schafer and Co.
803 Ridge avė., Wilmette, 

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir 

įtaisyta taip ir kitos farmos.

III.

PUIKIAUSIA proga. Geriausia 
pirkinis Chicagoj. Jeigu imsit tuojaus. 
Jeigu jus norite farmos, matykit ma
ne apie šias. Parduosiu ar mai
nysiu ant nebrangios pelną nešan
čios nuosavybės Chicagoje dvi far
mas, 25 akrų ir kita 10 akrų. Pilni 
du setai budinkų, vienas visai naujas.1 
4 mylios nuo Benton Harbor. Prie 
cementinio kelio. Pusė farmos pa
švęsta vaisiniams medžiams. Tai yra 
geriausias bargenas, kokis buvo pa
siūlytas. Gali būti parduotas su pel
nu bile laiku. Nevilkinkit. Rašykit, 
ar kreipkitės tuojaus prie savininko. 
Gaukit mano kainas tuojaus. Neatį- 
dėliokit.
Mr. E. B. BELDING, 1729 W. 106 St.

Namai ir Farmos 
ant Mainymo

Giali išsiskirti sau kokį pats 
reikalauji. Turime visokios rų- 
šies namų, cottages, bungalows, 
2 flatų, 3 flatų, 4 flatų, 6 fla
tų, 10 flatų; muro ar medžio, di
desnių ir mažesnių. Taipgi tu
rime pasirinkimui gerų farmų. 
Kurie nori mainyti ar namų 
Chicagoj, nelauk jei turi ką 
mainyti; ateik į musų ofisą, 
gausi gerą mainą ir teisingą pa
tarnavimą.

M. J. KIRAS & CO.
Real Estate, Mortgages and 

Insurance of all kinds 
3335 So. alsted St.

PARSIDUODA arba išsimaino gra
žus 6 kambarių Į>ungalow, ant ce
mento lilaksų, aukštas skiepas, fur
nasu apšildomas, labai gražioj <vie- 
toj West Pullmane, ant 30 pėdų 
kampinio loto. Priimsiu i mainus 
lotą kaipo dali {mokėjimo. AtsiŠau
kit tik sekmadieny nuo 9 ryto iki 
1-inos po pietų. Phone Canal 5065.




