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Romos Papa Paklupdė£,'5™ 
mų priimtasDiktatoriMĮussolini

Konkordatu fašistų valdžia atsteigia Va
tikano valstybę, sumoka papai 105 mi- 
lionus dolerių kontribucijos ir priima 
kanoniškus įstatymus Italijos valstybei

BOMA, Italija, vas. 7. Pa- tikano teritorijoje, bus teisia- 
pa Pijus XI vakar pranešė vi- mos Italijos teismuose einant 

internunci-Į Italijos valstybės įstatymais.
Del to, kad pupa atsižada 

svambesnio savo teritorijos pra
plėtimo, Italijos valdžia- padidi
na atlyginimą apaštališkam 
stui iki 2 bilionų lirų (apie

WASHINGTONAS, vas. 7.
Atstovų hutas šiandie priėmė 
senate laivyno didinimo kilių, 
kuriuo skilia.na 274 milicn?i| 
<Į(.lėlių penkiolikai naujų 10,030 
tonų krei crių ir vienam aeropla
nų gą’amamam laivui pastatyti.

lUIiiis ' tapo pasiųstas prezi
dentui (’of.’idge’ui pasirašyti.
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Velšių bedarbių ang 
liakasių neramumai
Policija, puolus savo lazdomis 

bedarbius, daug vyrų li
terų skaudžiai sužeidė

Pasiųsta? prez’dentui

[Atlantic and Pacific Photo]

Stalino karas prieš LIETUVOS ŽINIOS 
Trockį drasko visą §iaUjjU08e jr Traku ap- 
komunistų partiją 8krity serKa ši,tine

____  . ” KAUNAS. — Paskutiniu lai- 
Centro pirmininkas Rykov ir 19 k Šiauliuose užregistruoti keli 

kitų komunistų vadų protes- susirgimai dėmėtąja šiltine. 'I uo 
tuoja prieš žiaurų Trockio rė- reikalu daryti dezinfekciją siun- 

mėjų persekiojimą čiamas sveikatos departamepto
___ _ Įdezinfektorius.

RYGA, vas. 7. Pranešimai Be t<> Trakų apskrity serga 
iš Maskvos rodo, kad kova tarp beveik visi (.enionių kaimo gy- 
sovielų diktaltoriaus Stalino ir ventojai. Į ten išvyko depar- 
buvusio komisaro Troekio nri-, tamento dezinfekcijos instruk-buvusio komisaro Troekio pri-i 
ėmė naują kryptį. Trockis da-, torius ir gydytojas daryti dezin- 
bar esąs kelionėj į Maskvą, kur lekcijos ir gydyti sergančius, 
jis busiąs Stalino kaltinamas ----- *-----------
dėl konspiravimo nuversti da-| Kiek Kaune fabrikų?

: bortinį režimą. --------------
Stalinas, kin is . kontroliuoja KAUNAS. Iš buvusių prieš 

pi.liluij biurą, rcikalaujųs, kad karą labrikų ir dirbtuvių xisi, 
Trockis butų ištremtas iš So-!ifckyrus Itekošo geležies išdir- 
vietų Hespublikų Sąjungos, o jo labiiką, yra atnaujinę sa-

mo Susan ir John Mekova, kurie be palydovo atvyko iš čeko- žmona ir sumų kad butų laiko;vo wikim« ir dirba vieni dides- 
.. .......  Susan yra 9 metų> o.m1 ltl,jijoje kaip jkai(ai ....... a - I*..™..slovakijos j Chicagą pas savo motiną. 

John 8 metų amžiaus.

nuncijams,
ir apaštališkiems delega- i 
kad sutartis tarp V'atika-*' 
Italijos valdžios tapo jau 
,ta. Ofiialis ja^ranešimas

visam diplomatiniam korpusui, 
akredituotam Vatikanui, buvo milionus dolerių). Pusė tos 
padarytas šiandie dešimtą va- mos bus tuojau sumokėta 
landą ryto. 'vais pinigais arba Italijos vai!-

Sutartis, kuria dabar likvi- džios bonais, o antroji pusė bus 
.duojamiks vadinamas “Bomos įkas metai atmokama tam tikro- 
klausimas,’’ bus pasirašyta at-Įfnis dalimis su nuošimčiais, 
einantį sekmadienį, kardinolui į Šią sutartį laiko ne liek svar- 
Gas'parri atstovaujant papai, o bią, kiek paltį konkordatą, kurio 
premjerui Mussolini atstovai!- ji sudaro tik pirmąją dalį. Li- 
jant Italijos karaliui Viktorui kusioji konkordato dalis 
Emanueliui. j da iš trijų padalių-

Tuja sutartim, kuri sudaro I Einant konkordatu, 
pirmąją konkordato dalį, bus valstybė priima kanono 
ateity reguliuojami visi santy-Įmus ir žiūrės, kad tie 
kiai tarp apaštališko sosto ir i įstatymai butų vykdomi 
Italijos valstybės.

Einant sutarties
pa pa atsisako nuo kiek stam
besnio praplėtimo jo teritorijos. 
Naujon papos valstybčn Įeina 

Vatikano pūdų vakarų 
iki šv. Petro kolonadų, 
atidibalama Šv. Petro 

ir abejos kolonados, bet 
jų išlaikymu rūpinsis Italijos 
valdžia- Vatikanas turi teisės 
prašyti, kad, reikalui esant, šv- 
Petro aikštė butų publikai už
daryta.

Oficialis naujos papos terito- 
rijos vardas bus “Vatikano 
Miestas” anba “Vatikano vals
tybė.” Papa turės teisės įsi- į 
steigti nuosavą geležinkelio sto
tį, taipjau nuosavas telegrafo, 
telefono, pašto ir bevielio tele- pų valstybė žlugo, italų kariuo- 
grafo stotis. Jis galės įsisteig- menei užė.mus Bomą. Ir tai bū
ti aviacijos stotį, mušti savo pi
nigus, išleisti banknotus, spaus
dinti nuosavus jništo ženklus ir 
naudotis kitokiomis oficialėmis tvarkėsi civiliais Įstatymais, 
prerogatyvomis. !' * ’’ ” ’

Sutartimi numatoma, kad vi- į tymus, 
sos piktadarybės, papildytos Va-{ja.

suside-

I talijos 
įslaty- 

kanono 
visame 
naujas

nežinomas nė 
valstybėj, ir

pusėj

aikštė

ir i įstatymai butų vykdomi 
krašte. Tai dar visai 

sąlygomis, I eksperimentas, 
kokioj naujovės 
Vatikano rateliai laiko jį dide
liu laimėjimu.

Per visą pasaulietiškos papų 
galios j>erijodą, per ištisus 1116 
metų, Bomos papos stengėsi pa
veikti, kad valdžios, kurios val
dė Italiją, priimtų kanono Įsta
tymus, bet neturėjo pasisekimo. 
Įvairus valdovai ir kunigaik
ščiai, kurie savo pastangose at- 
sipalauduoti nuo bet kurio baž
nyčios niaišymosi ir stengimosi 
jų suverepybę ,suvaržyti buvo 
vokiečių ir franeuzų imperato
rių remiami, stipriai tam prie
šinus.

1870 metais pasaulietiška pa-

vo visiškas bažnyčios pralaimė
jimas. Nuo to laiko Italija per 
daugiau kaip pusšimtį metų

Dabar ji priėmė kanono Įsta- 
ir Vatikanas triumfui)-

Obregono užmušėjas t Jack Sharkey imsis 
su Dempsey, jei...turės mirti

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 7. MIAMI, Fla., vas. 7. — Lie- 
Aukščiausias teismas paitvir- tuvių boksininkas Jack Sharkey 

tino mirties nuosprendį “škap-1 (Žukauskas) šiandie pasirašė 
berniukui” Jose Ix?onTii Tora- sutartį su buvusiu bokso čem- 
l’ui, kuris nužudė Meksikos iš- pionu Jack Dempsey kautis at
rinktą prezidentą Obregoną. einantį rugsėjo mėnesį, jei Shar- 
Aukščiausias teismas atmetė To- key ateinančiose imtynėse su 
ralo advokatų bandymus (rody- Striblingu išeis laimėtojas, 
ti, busią Obregono užmušimas i 
buvęs paprasta galvatžudybė, o 
ne politinė. Graikų komunistų tar- 

pusavo kautynės;
42 sužeisti

Vėl
Mon-

l'ON-Y-PANDY, Pietų 
šiai, Anglija, vas. 7. 
mouthshire vakar įvyko bedar
bių angliakasių neramumai ir 
muštynes su policija, puolusia 
savo lazdomis mušti bedarbius-

Dauig asmenų skaudžiai su
žeista, daug moterų sutrypta po 
kojų.

Tarp kasyklų savininkų ir 
angliakasių federacijos jau se
niai ėjo ginčas dėl algų. Nega- 
lintz susitaikyti, kasyklų savi
ninkai nutarė operuoti kasyk
las su streiklaužių pagalba sa
vomis sąlygomis, ir prieš keletą 
dienų paskelbė esanti reikalin
ga dvieju tūkstančių darbinin
kų. Vos du šimtai streiklaužių 
teatsiliepė, ir su tais .kasyklos 
bandė dirbti.

Vakar streiklaužiams aplei- įįeįj()s jr kareivių pastangų pa- 
dziant kasyklas, keli šimtai be- daj'vti loms °ala. 
darbių, jų tarpe daug moterų, 
puolė juos. Pagalbon streiklau
žiams atvyko policija, kuri sa
vo lazdomis atakavo streikinin
kus, daužydama per galvas j nešimu iki šiol per riaušes bu- 
vyrams tiek moterims. Netru-į v0 (fisdešiint žmonių užmušti ir 
kus ant žemės gulėjo dešimti-1 daugiau kaip 266 sužeisti.
mis sukruvintų ir be sąmonės į Britų ]ndų vyriausybė įtaria, 
žmonių. §įįas riaušes tarp indusų ir

mahometonių sukurstę ir kurs-
I tą slapti komunistų agitatoriai.

Neramumai Bombė
juj vis dar nesiliauja
Kautynėse tarp indusų 

metonių 30 žmonių 
200 sužeisti

ir maho 
užmušti

artimcs-
pasiųstos

LONDONAS, vas 
Bombėjų, Indijoj, i 
nes stovyklos lapu 
dar dvi britų regimento kompa
nijos padėti meisto Įgulos ka
reiviams malšinti kruvinas riau
šes tarp indusų ir mabemėto
mų-

Bialuščs, kuries \ Bombėjuje 
prasidėjo šios savaitės pradžioj, 
iki šiol nesiliauja, nežiūrint po-

Riaušininkai 
puola pačius malšintojus ir dėl 
to kareiviams tenka kariais pa
vartoti šaujamas ginklas.

- Britų Indų vyriausybės pra-

27,000 žmonių užmu
Šta automobilių ne-“Paskendęs Trockio

laimėse 1928 m laivas” atplaukė j 
Stambulą

Natinoal Sueity Council pa
skelbtu apskaičiavimu, 1928 me- KONlSTANTINOPOLJS, Tur-

-ORH
ATĖNAI, Graikija, vas. 7. — 

i Graikų komunistų mitingas 
1 Apollo teatre pasibaigė kauty
nėmis, kuriose priešingos fakci- 
jos vartojo revolverius ir pei
lius. 42 asmens buvo
pirmiau nei policijai pavyko

sužeisti

L

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

Veikiausia bus gražų, bet apie tvarka atsteigti. 
vakarą reikia laukt atmainos; --------
šalčiau; vidutiniai žiemių vaka- 3 darbininką! UŽmUŠti 
rų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 30° ir 31° F.

šiandie saulė teka 0:56, lei
dimąsi 5:12. Mėnuo teka 6:45 
ryto.

i

tuneliui įgriuvus
DEVON, W. Va., vas. 7. — 

Netoli nuo čia kasamame pro 
kalną geležinkelio tunely, urvo 
viršui įgriuvus, buvo užmušti 
trys darbininkai.

niu, o kiti mažesniu ir lėtesniu 
maštabu. Bet per praėjusį dc- 

Rykov prieš Staliną {šimtmetį Kaune pristatyta visa 
T •• j j • šitoks žiaurumas sukėlęs ant naujų pramonės įstaigų,ISPanilOS dlktatons kojų komisarą Bykovą, komu- {būtent: du degtukų fabrikai Vi- 

- e v i* j nistų partijos centro komiteto ■ Lamp(»leje, kai tonažo fabrikas, 
hilSJJSS IJJlStliUltaS pirmininką. Pasak pranešimo, dirbtu-

_______  Bykovas ir devyniolika kitų:
Gen. Primo de Riveroe dikta-! ?va,rbil< komunistų

turą pakeisianti provizorinė.;"'1“."1“,
gen. Banrenjiero valdžia k1“',

______ hutų atšauktas ir kad butų pa-
maimiiivak 7 “a"“ tolesni kerštingi persekio-

jimai Trockio rėmėjų.
Telegrama patvirtina kitus

isara Rvkova, komu-lbl,“’nl: du ,la«t»kų fabrikai Vi- * * * 1 I 1 • 1 «■ • 1 1 V f 1 • 1

vės “Aliant” ir “Universal,” ge- I t
p įsiuntę .ležics apdirbimo dirbtuvė “Li- 

reiktdau- trys tabako fabrikai Br.
išalk vmas Soilomonų, As i mulkis 

konservų fabrikas 
“Maisto” skerdykla, 
fabrikai, du avalinių 
“Era” ir Falkovskio, 
nių fabr. “Tilka” ir

ir Zivo, 
Aleksote, 

du stiklo 
fabrikai— 
du saldai- 
Aškinazi,

MADRIDAS, Ispanija, vas. 7.
— Ispanijos sostinė ūžia gir
dais, busią gen. Primo de Rive-
ros diktatūra nulemta gaišti ir pranešimus, kad komunistų pa r- i vjryju fabrikas Šančiuose, audi- 
busią ją pakeisianti provizorinė tijos vienybė 
valdžia su gen. Damaso Ben- i irus.
renjieru priešaky.

Ben. Benrenjier yra karaliaus 
į'vdrdi jos' šefas.

100 Guatemalos su
kilėlių bus atiduoti 

karo teismui

n:ų fabrikas “Drobė” ir “Li- 
teks,” aliejaus dirbtuvė “Bingu- 

2,000 “trockistų” ištremta” jvu *r dar daug kitų mažesnių 
. fabrikų.

Per pastaras dvi savaites Stu-I Iš (0 kad ir pramonės-
linas vartojo griežėkUusių prie-! jstaig()s Kaunc sį <k.Sjml. 

mėtį sparčiai yra paaugusios.
Miesto Statybos Komisija per 

L visą dešimtį metų yra išdavusi 
iki 260 leidimų Įvairioms pra-

monių prieš savo priešininkus 
komunistų partijoje. Areštai ir 
ištrėmimas dviejų tulkstančrų j 
“trockistų” į Sibirą, Įsakymas
laikyti .namų arešte Zinovjevą, mongs įstaigoms veikti. Iš to 
buvdsį komunistų internaciona- sj<aj^iaUs praėjusiais melais 

GUATEMALOS MI ES TA S,, pirmininką, ir Kamenevą, bu- buv0 iš(juola tokioms įmonėms 
; vusį Maskvos sovieto pirmniin- 25 leidimai. Taigi pramonė ky- 
|ką ir Trockio svainį, pagaliau !| 
komisaro Bucharino pašalinimas 
iš komunistų internacionalo 
‘pirmininko vietos kompartijos 
rateliuose sukėlė visą ‘audrą 
protestų, gresiančių dar dides
niu pairimu partijos viduj.

Gualtemala, vas. 7. — Byšy su 
pastaruoju sukilimu Guatemaloj 
iki šiol yra suimta daugiau kaip 
šimtas asmenų, kurie yra laiko
mi kaliniais ^an Jose ir iMata- 
mores tvirtovėse.

Visi jie bus karo teismo tei
siami.

Eina girdai, kad kai kurie jų 
jau buvo pasmerkti ir sušaudy
ti.

Tanp suimtųjų yra sukilimo 
vadas pulk. Fernando Morales

tais Jungtinėse Valstybėse buvo ^ija, vas. 7. — šiandie i čia at-ijr daug kitų karininkų ir žymių
8(X> tūkstančių autcmdbilių ne
laimių, kuriose, bendrai imant,

plaukė sovietų laivas Krasny progresistų partijos narių, jų 
Flot, apie kurį lindai buvo pra- talrpe ir buvęs vidaus reikalų 

buvo užmušti 27,000 žmonių, o ne,sla, kad jis per audrą pasken- vicemmisteris Ilectoras Apari- 
padaryti materialiniai nuostoliai dęs Juodojoj juroj kartu su vi- ėio.
siekia 850 milionų dolerių.

400 čiužinėtojų išsimau
dė Dunojuje, ledui 

įlužus
VIENA, Austrija, vas. 7. — 

Praneša, kda Begensburge, Ba
varuose, Dunojaus upės. ledui 
įlužus j vandenj sukrito 400 čin- 
žinėtojų. Visi buvo išgelbėti.

174 Meksikos krimina
listai gabenami j salas

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 7. 
— 174 krimiųališki nusikaltė
liai šiandie tapo išgabenti į bau- 
džiamają kolonijų Lala Tres Ma
rias (Trijų Marijų) salose Ba
rniajame vandenyne.

Du vaikai žuvo skardi 
nei gazolino sprogus
ASHLAND, Ore., vas. 7. — 

Netoli nuo čia vieno gyventojo 
grintelėj sprogo skardinė gazo
lino. Du vaikai sudegė, o kiti 
du asmens pavojingai alpdegė.

buvdsį komunistų internaciona

Du jauni Amerikos ge
ologai prigėrė Afrikoje

dęs'Juodojoj juroj kartu su vi- čio. 
sa įgula ir Trockiu, kurį tas lai-

! vas neva gabenęs j Turkiją
Trockio laive nebuvo. «

Vokietijos kabi n e t a s 
nutarė pasilikti vietoj

27 metų mokytoja ište
kėjo už 1,7 m. mokinio

BERLYNAS, vas. 7. - Del 
pasitraukimo ministerio 
Guerardo, atstovavusio 
kų centrui, kabinetas i 
nerezignuoti.

i von 
katali- 
n u tarė

Cechuose šimtai žmo
nių miršta influenza
PRAHA, Čechoslovakija, vas. 

7. Čechoslovakuose labai pa
plito inifluenzo® liga, (kuria daug 
žmonių miršta. Prahos mieste 
pasidarė dagi stoka duobkasių, 
taip kad kiti mirusieji per sa
vaitę laiko*pasilieka nelaidoti.

PARYŽIUS, vas. 7. — Prezi
dentas Doumergue susimilo’ 
moteriškei Blanche Vatarė, mir
ties bausmę jai pakeisda/mas am
žinu kalėjimu. Vabre buvo pa
smerkta mirti dėl nužudymo 14 
metų posūnio.

GAPE TOWN, Pietų Afrika 
vas. 7. - - Praneša, kad Zam- 
taezi upėje, netoli nuo Bvanr 
Nkabva, prigėrė,, medžiodami 
du jauni Amerikos geologai, T. 
J. Andrevvs ir M. Hicins,

RfMio stotis Panevėžy
PANEVĖŽYS. — Pašto virši

ninkas Bielinis ir pašto techni
kas Jusnevičius ir p. Gedimin- 
slkis Panevėžy turi Įrengę cent- 
ralinę siunčiamą radio stotį, iš 

perduoda kalbas ir mu- 
Stotis girdisi Panevėžio 
ir apylinkėj.

kurios 
ziką.
mieste

Gruodžio 6 dŽIDIKAI.
Mažaičių- kaimo seniūnas Židi
kų valsčiuje apsivogė. Už va
gystę gavo smarkiai mušti dėl 
ko ir dabar tebeserga.

TAPPEN, N. D., vas. 7. -—I 
Miss Gertrude Murdoch, 27 me-| 
tų amžiaus, vietos aukštesnės 
mokyklos molkytoja, ištekėjo už 
tos pačios mokyklos mokinio! 
Gordono Bell, 17 metų amžiaus 
berniuko.

Praleidę vieną “medaus mė
nesio” dieną namie, dabar abu
du vėl lanko mokyklą, pati kaip 
mokytoja, pats kaip mokinys.

KALINIŲ RIAUŠES

BEADING, Pa., vas. 7. — 
Kaitulės kalėjime 200 kalinių 
pakėlė riaušes, protestuodami 
dcl blogo maisto. Riaušėms pa
trempti policija pavartojo “aša
rines” bombas.

5 italų darbininkai žuvo

SEGNI, Italija, vas. 7. —'Para
ko įmonėj čia įvyko sprogimas, 
kurio penki darbininkai buvo 
užmušti.



»

NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, vas. 8, 1929

Į KORESPONDENCIJOS

Kenosha, Wis.
Nežinau kas atsitiko su mu

sų korespondentais, kurie pir
miau pranešdavo gana daug ži
nių iš Kenosha, bet dabar ėmė 
ir nutylo ir nieko daugiau ne
bepraneša, tarsi čia visi išmirė 
ir ne tik veikimo, bet ir gyvy
bės ženklo nebeparodo. Te- 
čiaus musų kolonija tebėra gy
va ir tiek pat veikli, kaip kad 
ji buvo ir pirmiau. Visi dirba
me, judame, krutame. Kai kada 
iš tų musų pastangų lauktų 
pasekmių nebūna, bet tankiau
sia pasekmės būna gražios, jei 
tik rimtai dirbama.

Kiek laiko atgal buvo pradė
ta dėti pastangas atgaivinti so
cialistų kuopų. Kuopą gal ir ga
lima butų atgaivinti, bet nesi
randa žmonių, kurie galėtų ją 
palaikyti ir joje dirbti, nes 
kiekvienas yra užimtas vis kito
kiais darbais.

Nesenai ir sandariečių laik
raštis paskelbė, kad ir “sandu- 
riečiai sujudo” ir stengiasi at
gaivinti Sandaros kuopą, kurios 
čia, kiek aš žinau, niekad ir ne
buvo. Bet tai pasigyrimai ir 
pastangos vieno žmogaus, kuri 
daugiau kalba ir rašo, negu vei
kia, ar mano veikti.

Bet visgi tapo atliktas ir vie
nas darbas, kuriuo turbūt nesi
džiaugia nė jį dirbę ir atlikę. 
Tai SLA. kuopoj. Mat, tūli 
žmonės, kurie dedasi neva san- I 
dariečiais, jau senai savinosi

sau SLA. kuopą. Bet jos pir- 
ąiininku buvo social-buržujus, 
kas tiems tariamiems sandarie- 
čiams labai nepatiko. Kodėl gi 
negali būti sandarietis? Bet 
kad jie vieni sandariečio pasta
tyti negali, tai' susidėjo su ko
munistais, kuriuos pirmiausia 
visaip niekino ir ant kurių ug
nim spiaudė. Tiems žmonėms 
su komunistais susidėjus, visgi 
pasisekė padaryti perversmą ir 
nusikratyti social-buržujaus, o 
jo vieton patupdyti komunistą. 
Dabar jie, rodos, turėtų būti 
patenkinti, kad jiems pasisekė 
pasiekti tikslo, bet kažkodėl jie 
visgi nesidžiaugia. Turbut nu
jaučia, kad jų pagelba patup
dytas komunistas su laiku iš
moks ir juos pačius pašalinti— 
duoti jiems kiką.

Bet yra dirbama ir rimtą 
darbą. Tą darbą dirba Dailės 
Ratelis, kuris gražiai pradėjo 
savo sezoną pastatydamas vei
kalą “Netikėtas Sugryžimas”. 
Paskui tas veikalas buvo pa
kartotas Waukegane. Dabar ra- 
teliečiai stropiai rengiami prie 
vasario 10 d. Tą dieną jie iš
pildys dalį programo SLA. 212 
kp. vakare. Taipjau ruošiamasi 
prie pastatymo gražios dramos. 
Taigi rateliečiai dirba išsijuosę. 
Bet jiems lengva dirbti. Jie 
savo tarpe turi gerai pažystan- 
čių muziką ir teatrą narių. Q 
kad jie visi veikia sutartinai, 
tai ir jų darbas yra sėkmingas. 
Tokie žmonės netik patys moka

dirbti, bet moka įtraukti j darbą 
visus ir iš visų susilaukia pa
ramos ir pagarbos. Beje, bu
siančiame vakare rateliečiai pa
sirodys su nauju mokytoju. Pa
matysime kiek rateliečiai yra 
padarę progreso pastaruoju lai
ku. žinių Rinkėjas.

Indiana Harbor, Ind.

Abi vietos SLA. kuopos, 185 
ir 853, susitarusios pasikvietė 
Lietuvos Matuzelj, šimtąmetį 
žemaitį Jurgį Skinderį, kuris su 
visais savo palydovais atvažiuo
ja j Indiana Harbor šią subatą, 
vasario 9 d., 6 vai. vakare, į 
Ivanovo svetainę.

Visiems susirinkus, šis nepa
prastas senelis, kuris sulaukė 
jau 105 metus amžiaus ir mano 
dar kita tiek sulaukti, papasa
kos kaip reikia ilgai gyventi, 
taipjau padainuos ir dagi pa
šoks.

Su juo atvyks kartu artistas 
S. Pilka, kuris žiūrės, verks, 
juoksis, kvatos, dainuos, dekla
muos ir tylės.

Atvažiuoja iš Chicagos ir bū
rys gražių mergaičių, kurios 
irgi nepaprastą programą išpil
dys.

Tad visi susirinkite tinkamai 
susitikti šiuos nepaprastus sve- 
čius-nebu vėlius.—Vietinis.

Detroit, Mich.

Tarp Chicagos
Į Lietuvių
Sumanė organizuoti 

audimo draugiją
Nori parodyti svietui kaip 

liatuvės moka austi

North Side

Velykas 
Praleiskite

LIETUVOJE
Planuokite jau dabar grįž
ti Tėvynėn, atlankyti gi

mines, senus draugus, 
pažįstamas vietas.

Visiems Detroito lietuviams 
gerai žinomas real estatinin- 
kas lietuvis Frank G. Yurk, 
6134 Commonwealth Avė., De
troit, tel Northvvay 1619-J, bu
vo laikinai pasitraukęs nuo savo 
pasekmingo ilgamečio real esta- 
tininko biznio, užimdamas for- 
man’o, o vėliaus ir superinten
dento asistento vietas General 
Motors korporacijoje. Dabar vė. 
sugrįžo prie savo real estate 
biznio, nes, sako jisai, kad jam 
General Motors korporacijoje 
tarnyba perdaug jį asmeniniai 
varžė.

Ilgus metus gyvendamas 
Amerikoj, mokėdamas gera: 
anglų kalbą, žinodamas Ameri
kos įstatymus teisingai ir su 
geriausiu pasisekimu vedęs real 
estate biznį Detroito lietuvių ir 
svetimtaučių tarpe, Frank G. 
Yurk po kelių metų pertraukos 
vėl pradeda savo seną biznį, kad 
teisingai patarnauti savo tau
tiečiams.

Imant dėmesin žmonių būdą, 
rimtai galime sakyti, kad lietu
viai stovi atatinkamoje aukštu
moje teisingumo atžvilgiu.

—Lietuvis.

Ponia Karbienė, gyvenanti 
6924 S. Justin St., ir M.\N. žič- 
kus 1908 W. 69 St., Rengiasi 
prie busiančios Pasaulinės Pa
rodos Chicagoje, kad parodžius 
pasauliui, kaip lietuviai moka 
austi.

Sulyg p. Karbienės pasakoji
mu, yra nutarta pasidirbti visus 
naminio audimo ir verpimo pa
būklus, importuoti iš Lietuvos 
linų ir vilnų ir, ‘gavus vietos 
parodoje, verpti ir austi lietu
viškus audeklus. Tam reikėsią 
keleto ratelių siūlams verpti, 
lanktis, vytuvai, mestuvai ir 
staklės su pilnu įrengimu. Jų 
manymu, dabartinė gentkartė 
daugelio tautų net neturi su
pratimo apie naminį audimą ir 
apie tai, kaip gražius audeklus 
galima išausti. Dar ir dabar, 
kuomet audimo pramonė yra pa
siekusi labai augšto laipsnio, to
kių audeklų, kaip lietuvės iš
aušdavo, niekas nemoka pada
ryti. Užtai tokie rankdarbiai 
tebėra labai įvertinami.

Ponia Karbienė kreipėsi tuo 
reikalu pas Lietuvos konsulą, p. 
Kalvaitį, ir, sako, gavusi'jo šir
dingą pritarimą. P. Kalvaitis, 
sako pasirūpins, kad šio darbo 
sumanytojams butų užtikrinta 
vieta pasaulinėj parodoj.

Tinkamam šio darbo sutvar
kymui ir atlikimui yra reikalin
ga didokas būrys žmonių: vyrų 
ir moterų —ypatingai moterų, 
kurios dar moka gerai verpti 
ir austi. Reikalinga bus ir pi
nigų visiems pabuklartis įtaisyti 
ir medžiagai nupirkti. Sumany
tojai šio darbo, todėl nusitarė 
organizuoti tam tikrą draugiją 
iš suinteresuotų akmenų ir sim- 
patizatorių.—Rcp.

Nepamirškite— jau Kultūros 
Ratelio šokis arti. Atsibus jis 
vasario 9 dieną,Masonic Temple, 
1547 N. Leavitt St. Visi ,atsi- 
lankykit, nes turėsite “good 
time”. —Komitetas.

Atlankė 
“Naujienas”

Peneitą ketvirtadienį atlankė 
“•Naujienas” p. Adomas Jucius 
su žmona, kurie gyvena 17 W. 
llDth St., Roselande.

Pereitą vasarą p. Jucius su 
“Naujienų” ekskursija buvo iš
vykęs atostogoms Lietuvon. Ir 
čia nelik atostogas praleido, bei 
ir apsivedė.

P-nas Jucius sugrįžo Ameri
kon kiick ankščiau, bet dabar 
atvyko čia sausio 14 d. ir jau
na jo žmona.

Namus (Kulskivi kaimų, Al
sėdžių valsčiaus, Telšių parapi
jos) apleido ji gruodžio 10 die
ną. P-nia Jucienė turi brolį Ro
selande. Report.

Marųuette Park
P-nia Petraitienė vėl atidarė 

Beauty Parler

P-nia Petraitienė seniau yra 
turėjusi Beauty Parlor šioje a- 
pielinkėjc, būtent 69-toj gal. 
Dabar ji, sugrįžusi iš Lietuvos, 
vėl atidarė ir gražiai įrengė to
kį parlorj aldresu 2545 W. 69tli 
St. Tel. Hemlock 5825. Rep.

Bridgeportas
Du šimtu doleri nebus išdalin

ta pasipuošusioms’ypatoms Už
gavėnių vakarą vasario 12-tą, 
Lietuvių Auditorijoj.

šv. Petronėlės Draugija tą 
vakarą rengia maskių balių. Y- 
ra gera proga visiems atsilanky
ti į kalbamą vakarą ir pasišok- 
Ti grojant gerai muzikai ir 
taipjau laių^i . puikią dovaną.

VELYKINĖS EKSKURSIJOS
Asmeniškai prityrusių jūsų kalba kalbančių kelionės žinovų 

vedamos.
S. S. AMERICA ................. Išplaukia kovo 2
S. S. PRES. HARDING ..... Išplaukia kovo 13
S. S. LEVIATHAN ...........  Išplaukia kovo 20

S. S. Lcviathan—didžiausias pasauly laivas, plaukia per Cbcr- 
bourg, pristatys jumis ant saiisžemio taip kad lengvai gimtinę 
pasieksite pirm švenčių.

Kiti United States Lines Laivyno laivai, plaukdami tiesiai i 
Bremen, taipgi leis jums būti savo gimtinėse vietose pirm Velykų.

Išsipirkite laivakortę ten ir atgal.
Del smulkių informacijų ir kainų klauskite jūsų vietos agentų, 

arba rašykite:

United States Lines
110 So. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadway, New York City

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Tokie vakarai ne tankiai įvyks
ta' lietuvių tarpe. Taigi bukite 
visi. . Petronėlė.

Laidotuvės f ! ■ - ...
Mirė l/iuise Olman, 25 metų, 

vasario 5 dieną po sunkios ope
racijos. Laidotuvės bus vasario 
8 dieną iš namų, 4025 So. Tall- 
man Avė, į šv. Agnieškos pa
rapijos bažnyčią, o iš ten į šv. 
Kazimiero kapines. Laidotuvės 
bus 9 valandą ryto. Velionės 
paliko-vyras Stanislovas ir tė

vai. Laidotuvėm^ patarnauja 
pp. Eudeikių laidotuvių įstai
ga, 4605 S. Hermitage Avė.

Mirė Juozapas Budzevičia 
vasario 6 dieną. Mirė ligoninė
je po sunkios operacijos. Laido
tuvės bus 9 dieną vasario 2 va
landą po pietų iš pp. Eudeikių 
koplyčios, 3101 S. Auburn Avė., 
į Lietuvių Tautiškas kapines. 
Velionis išgyveno Amerikoje 
apie 30 metų.—Reporteris.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Artinasi Pavasaris
PRISIARTINANT pavasariui apsižiūrėkite, kad 
visi jūsų rūbai butų švarus ir geroje 'tvarko
je; mes valom ir prosinam. O jei kam reikia 
naujų rubu. tai pas mane galite -užsisakyti. 
Turiu visokiu geriausiu pavasarinių materiolų; 
visokiu sprflvų ir pigiomis kainomis. Atsilan- 
kykit pa« mane, tikrinu, kad bukite užganė
dinti mano tinkamiausiu patarnavimu.

Frank Mickas
4146 Archer Avenue

Pranešimas visuomenei
šiuo pranešu gerbiamai lietuvių visuomenei, 

kad aš perkėliau savo laidojimo įstaigą j naują ir 
patogią vietą. Dabar turiu įtaisęs mcd?rnišką kop
lyčią ir kitus reikalingus patogumus. Reikalui esant 
malonėkit pas mane atsilankyti.

S. M. SKUDAS
Graborius ir Balzamuotojas

718 W. 18th Street Phone Roosevelt 7532

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

> Iš kriaučių 
darbuotės

—m---------
Šiandie Kriaučių A. C, W. of A. 

269 liet, skyriaus susirinki
mas. Kalbės L. šimutis, 
“Draugo” redaktorius.

Šį vakarą, vasarįo 8 d., Amal- 
gamated Genter name įvyksta 
musų skyriaus mėnesinis susi
rinkimas. Visi unistai daly
vaukite. Kalbės p. L. šimutis, 
“Draugo” redaktorius, nes per 
kelius susirinkimus turėsime 
žymius prelegentus, kurie papa
sakos daug įdomių ir pamoki
nančių dalykų. Todėl nepraleis- 
kime svarbios progos.—K. J. S.

Dainos mėgėjų dėmesiui
“Naujienų” koncerte, kuris įvyks ateinantį sekmadienį 

Wick Bark svetainėje, publika turės progos išgirsti puikią Miko 
Petrausko baladą “Kalvis”. Ją padainuos latvys operos artistas, 
p. Leonardas Brunvaldas, kurio puikiu baritono balsu daugeliui 
Chicagos lietuvių jau teko gėrėtis dviejuose koncertuose.

Balada “Kalvis” yra vienas gražiausių kompozitoriaus Pet
rausko kurinių. Ne kiekvienas dainininkas sugeba ją kaip rei
kiant atlikti, bet artisto Brunvaldo balsas jos išpildymui yra la
bai tinkamas.

čia paduodame M. Petrausko balados žodžius:

» Kalvis
Pasitrauk, nekliudyk!
Juk matai, kad kalu.
Man plepėt su tavim nėr kada.
Bepigu tau vėpsot, kad tu pilnas turtų, 
O aš galo sudurt negaliu su galu, 
Nors kalu dieną, naktį kalu.
Jam gražu pažiūrėti, kaip gyvenu vargšai!
Gal dar mąsto, kad skursti saldu, 
Kad tai niekis per dieną mosuoti kuju 
Ir matyti, kaip miršta iš bado vaikai!

. Jam gražu, kaip gyvena vargšai!
Jam gražu cha, cha, cha!
Bet tada bus gražu, kai varguoliams kantrumo 
Pritrukus, kai vargdieniai visi iš nagų jums išspruks.
Pakalbėsim tada apie (tai, 
Ką kenčiau—cha, cha, cha. 
Tadu bus dar gražiau.

—----------- -—j—-------------------------------------------------------------------

Raumenis 
skaudant

Sol Filis & Sons
PI.UMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausio? 
kainos. Greitas patarnavimus. Kre
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Tol. Cicero 130

SVARBIOS K. POŽĖLOS RISTYNĖS

Ateinančios Pėtnyčios Vakare, Vasario 8 dienų,
Musų didžiausius ristikas Karolis Požėla A'ėl turės svarbias imtynes, kurių 
laimėjimas gali atidaryti jam kelių prie pasaulinės sunkiojo svorio čempio- 
nystės. ši kartą jis risis su Mike Romano, Italų sunkiojo svorio Čempionu, 
kuris čia ritosi daugeli kartu su buvusiu čempionu Strangler Lcvvis.

Tose pačiose ristynėse dalyvauja dabartinis čempionas Gus Sonnenberg. 
Taipjau Kola Kvvariani risis su Moose Norbeck ir dvi kitos ristiku poros.

Kainos šių nepaprastai svarbiu ristynių yra $1.00, $2.00 ir geriausios 
priekinės sėdynės $3.00. Ristynės bus

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM, 
kampas Ashland Blvd. ir Van Burcn gt.

1 II ..I III ■ i. I ■ ■ I ...

Penkių Metų Lietuvių Auditorium Jubilejus

DIDELIS KONCERTAS
Rangia

Chicagos Lietuvių Auditorium Bendrovė
NEDĖLIOJ, VASAK10-FEB. 10, 1929

SAVOJ SVETAINĖJ, 3133 So. Halsted Street
Gerbiamieji Lietuviai:

Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti. Bus vienas iš geriausių ir grąžinusių kon
certų. Dainuos Kanklių choras, Ukrainiečių choras, taipogi p-nia Zosė Krasauskienė, p-as 
Kostas Sabonis ir kiti solistai ir kvartetai. Po koncerto šokiai prie geros muzikos.

Pradžia 6:30 vai. vakare. Durys atsidarys 5:30 vai. vak. Kviečia KOMITETAS.



Penktadienis, vas. 8, 1929 NAUJIENOS, Chlcago. III.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Didžiausioji Lietu
vių Iškilmė Jau 

Čiapat
Jau tik dvi dienos liko iki 

“Naujienų” Koncerto — did
žiausios lietuvių iškilmės Chį- 
cagoje ir apielinkėse. šimtai ir 
tūkstančiai žmonių jau rengia
si. Ir tai neveltui. Visiems juk 
ne paslaptis, kad “Naujienos” 
visuomet surengia Įvairiausius 
ir gražiausius koncertus, o šj- 
metinis “Naujienų” koncertas, 
tai bus dar šaunesnis už se
niau buvusius.

Jaunimais turės progų pasi
šokti prie puikios P. Sarpaliaus* 
orkestrus, nes tai i>us paskutinis 
nedėldienis preiš gavėnių. Jau
nos panelės turės proga susipa
žinti su jaunikaičiais, o jauni
kaičiai su busimomis žmono
mis, — jei taip galima išsireikš
ti. '

žodžiu, “Naujienų” šimetinia- 
me koncerte' kiekvienas turės 
tikria didžiausio smagumo. Na. 
tai iki pasimatymo “Naujienų”

Pola Gribova, kuri kartu su klubo “Ma- 
jak” nariais dalyvaus “Naujienų” jubiliejinia
me koncerte. Ji šoks taip vadinamą “Bajoriš
ką šokį”.

“Krutamųjų paveikslų aktoriai gy
vena didžiausiu įtempimu, todėl jie 
yra reikalingi gerų ei garėtų sura
minimo. šiai kodėl didžiuma musų 
ruko Lucky Strike. Pastebėtinas pa
kepintas skonis suteikia pilnų sma- 
«uini>,’ bet nepažeidžia gerklės ir 
kvėpavimo. Aš tvirtai stoju už 
Luckies. Jie yra cigaretų “žvaigž
dės”. AŠ verčiau įnikau Luckies po 
pietų, negu valgyti riebius priesko
nius.”

Tai yra rimtas patarimas Ame
rikos žmonėms. John Gilbert žino,' 
kad fotografinės kameros negalima 
apgauti—ji užrekorduos kiekviena 
nutukimo svarą. Užsirūkykite Lucky, 
kai jus vilioja saldumynai.

SPORTAS

Šiandie Požėlos-Roma- 
no ristynės

Roseland
Šiandie vakare, vas. 8 d., 7:30 

vai. abu Golden Star kliubo bas- 
ket bąli jauktai loS su lietuvių 
K. of L. jauktais iš Cicero.

Lošimas bus Strumilų svetai
nėj. —R.

GREITAS BUDAS SUSTABDY
TI KŪDIKIŲ PAKRIKIMUS

koncerte. —Saviškis.

“Sudrumstoji 
ramybė”

Tokiu pavadinimu Petro Vai
čiūno I veiksmų veikalą 24 va
sario artistas St. Pilka stato 
Goodman tetare. “Sudrumsto
ji ramybė,” lygiai kaip ir, “Tu
ščios pastangos”, vaizduoja da
bartinės, nepriklausomos Lietu-

Nuo užsikimšusių vi
duriu, galvos skau
dėjimo, šalčių imk 

“Cascarets* i
Iki ryto jau nebus galvos 
skaudėjimo, surūgusių vi

durių ar konstipacijos

Gaukit 10 centų dėžutę da-1 
bar.

Apsivėlęs liežuvis, didelės

ves būklę ir, kaip teko nugristi, 
tas veikalas dviejų metų bėgy 
turėjo nepaprastą pasisekimą 
Kauno Valstybės teatro sceno
je. 1926 metais, reprezentuo
jant Klaipėdos Krašte naujų lie
tuvišką dramaturgijų, “Sudrum-1 
stoji ramybė” buvo parinkta 
vaidinti su “Aušros sūnumis”, 
kaipo žymiausieji du originalus 
lietuviški veikalai. Neprošalį 
bus priminti, kad p. P- Vaičių-1 
no veikalai yra išversti ir į vo
kiečių, rusų, latvių ir lenkų kal
ba ir vaidinami tu tautų did- 
mivSČių teatruose. Reikia tikė-l 
t's, kaip visada, taip ir šiuo 
kartu p. Pilka mokės sudaryti 
tikrai gerą vaidinimų ir su-j 
trauks žiūrėtojų buri. Kep.

B-vės “Rūbas” akci
ninkams

B-vės “Rūbas” akcininkų ko-, 
misija gavo iš Kauno nuo- B-

vės pirmininko, prcl. V. Mačio, 
apkaltinimo aktą, kuri sustatė 
valstybės (gynėjas. Kalbamame 
dokumente yra viskas smulkiai 
išdėstyta, todėl Įdomaujantys 
B-vės akcininkai privalėtų da
lyvauti šaukiamam akcininkų 
susirinkime, Kuris atsibus at
einanti sekmadienį, vasario 10 
dieųn, 2 vai- po pietų, Mildos 
svet., 3142 So. Halsted St. ,

B-vės “Rūbas” komisija: L. 
Lapinskas, 6635 So. Sacramen- 
to Avė., R. Saikus, F. Straksus.

šiandie 8 vai. vakafro Ashland 
Auditorijoj Požėla risis su kan
didatu į pasaulinius čempionus, 
Mike Romano. Tai bus Įdomiau
sios ristynės, kokias Chicagos 
lietuviams kada nors teko ma- 

I tvti. 
*

Jeiigu dar pridėsime prie to 
i pasaulinį čempioną Sbnnenbftrg, 
kuris demonstruos savo risty- 
nių būdą ir Kwariani—Norbe- 
eko bei Garibaldi—Toots Mond- 

; to ristynės, tai šio vakaro pro
grama bus iš tiesų viena geriau- 

' šių.
Sporto mėgėjai neprivalo pra

leisti tos progos. Tokių progų 
mažai tepasitaiko. —N.

“Kaip ir kitos jaunos moti
nos, aš susirūpindavau kiekvie
ną kartą, kai kūdikis pradėda
vo verkti”, sako Syracuse, N. 
Y., moteris. “Kelis kartus, kai 
kūdikis buvo pakrikęs, ar tu
rėjo konstipaciją, aš bandžiau 
duoti ricinos aliejaus, bet jo 
neišlaikydavo. Musų daktaras 
patarė man pabandyti Flet- 
cher’s Castoria, kadangi ji y- 
ra nekenksminga ir kūdikiai ją 
mėgsta. Tai užbaigė mano rū
pesčius ir nuo to laiko aš duo
davau ją visiems mano- vai
kams”. Castoria visuomet pa
tenkina motinas, nes ji visuo-! 
met greitai pašalina visus kū
dikių ir vaikų pakrikimus, kaip 
dieglius, konstipaciją, šalčius ir 
tt. Del tos priežasties ji yra, 
labai populiarė ir labai daug 
jos parsiduoda. Kaip visi geri 
dalykai, ji taipjau yra imituo
jama, bet tikra Castoria—gry
nai augalų produktas — vi
suomet turi Fletcher’s parašą.)

Dabar Gali Nusipirkti 
Naują 1930 Modelį 

MAJESTIC
Elektrinę Radiją

BE JOKIO ĮM0KEJIM0 
Su Radijos Tūbomis.

Tik mažą sumą užmokėjus už knygų vedimą 
turėsi šitą puikią radiją savo namuose. 

Už įdėjimą nieko neskaitom. 
PAMATYK JĄ ŠIANDIEN.

Veltas išmėginimas jūsų 
pačių namuose per 

30 dienų.
Nemokamas patarnavimas 

per vienus metus.

$160.25
su viskuo.

Nieko daugiau nereiks 
pirkti. k 

Mes taipgi įgalioti parda
vinėti kitas radijas, RCA. 
Radiolas, Zenith, Majestic, 
Atwater Kent, Freshman, 
Spartacs, Bosch, Colonial, 
Eveready, Victer, Eisemaa.

Jos. F. Budrik, inc.
3417-21 So. Halsted St. Tel. Boulevard 4705

“Kad sumažinti kosėjimą 
laike antro akto, Old Golds 
bus patiekti laike Pertrau 

kos!”

KAIP JOHN GILBERT 
UŽSILAIKO

Fizinis tinkamumas yra labai 
svarbus dalykas krutamųjų paveiks
lų aktoriams. Jie turi būti pilnai 
tinkami tai rolei, kurių jie vaizduo
ja. Todėl rūkymas Luckies, vieton 
kramtyti saldumynus, yra ekrano 
žvaigždžių įpratimas. Tai yra išmin
tingiausias būdas kovai su nutuki
mu, kuris jiems neleistų gerai vai
dinti savo roles. Taip daro ir John 
Gilbert, populiarus ir gabus artis
tas. Jis sako:

JOE COOK

“Nesigruskit, draugai, tokis pasiūlymas dar ne
buvo padarytas. Bet jeigu aš kada-norg turė
siu savo teatrą, tai gal jis ir bus padarytas.

Į «

“Ir tai todėl, kad tai yra vienatinis žmoniškas 
darbas kaip linkui aktorių, taip ir linkui pub
likos. Tokis pasiūlymas zybetų kaipo ‘geras 
darbas nedorame pasaulyje.’ Nes žmonės atei
na j teatrų dėl juoko—o kosėjimas nėra juokin
gas dalykas.

slogos, nevirškinimas, neaiški, 
oda ir įkirus galvos skaudėji
mas paeina nuo neveiklių ke
penų ir užsikimšusių vidurių,! 
delei ko jūsų skilvis prisikem- 
ša nesuvirškinto maisto, kuris 
rūgsta ir pūna kaip garbačius 
atmatų dėžėj. Tai yra pirmas 
žingsnis prie neapsakomo var-| 
go — neviršikinimo, netikusių] 
gasų, dvokiančio kvapo, gelto
nos odos, dvasinės baimės, vis
ko, kas yra biauraus, pikti
nančio širdį, Cascaret šiąnakt 
pilnai išvalys jūsų vidurius ir 
jus pataisys iki ryto. Jos dir
ba kai jus miegate — 10 centų 
dėžutė iš jūsų aptiekininko leis 
jums jaustis smagiai per mė
nesius laiko. Milionai moterų 
ir vyrų ima Cascarets retkar
čiais, kad palaikyti savo skil
vį, kepenis ir vidurius veikliais 
ir niekad nežinoti Yiesmagumo. j 
Neužmirškit vaikų — jų maži 
vidurėliai taipjau reikalingi 
švelnaus valytojo.

Po Ligai
Beveik kiekvienas žino, kad žiemos sezonas atneša 

pertankiai kosulius ir šalčius, kurie palieka kūną labai 
nusilpnintą. Taipgi tūkstančiai žino, kad lengvai virški
namas •

SCOTT’S EMULSION

Populiaria Rroktd- 
way Favoritas, 
viešpataujantis 

veikale “Rain or 
Šiline.”

“Mano nuomone, geriausias 
būdas pašalint gerklės kuteni
mą yra visai jo neturėti. Kas 
reiškia, rūkyti vien tik OLD 
GOLDS. Aš pats juos rukau, 
ir aš pilnai tikiu, kad nėra, ir 
niekad nebuvo, sukosejimo, 
kad ir visą vežimų išrūkius.”

(Pasirašo)

yra stebėtinas stiprumo budavotojas. Tai yra cod- 
liver aliejus lengvas imti ir virškinti. Jei atsparu* 
mas yra nupuolęs — atbudavokite jį su Scott’s 
Emulsion. Imkite reguliariškai po valgio.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 28-13 ■■■■■■■■■i

Kodėl nesukosėsi 
vežimą išrūkęs?

Cigaretai yra padaryti iš ŠIRDLNIŲ
ir visą

OLD GOLDS
LAPŲ tabako, puikiausių kokius gamta užaugina/... 
Parinktų dėl jų šilko švelnumo ir minkštumo nuo 
pat tabako augalo vidurio... Sendintų ir nokintų 
nepaprastai ilgai vidurio liepos* saulėtos dienos tem-
peraturoj, kad užtikrinti tą medaus švelnumą.

Valgykit Šokoladą ... Užsirūkykite OLD GOLD... Pasiskaninkit Abiejais

4104 Archer A v.
I>afayette 3533

Vedame d r • t n • į 
nauja* Ir senas Šlu
bas pirlau neru ki
ti. Parduodam fla
terius ir viską ele- 
ktritką.

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTRAKTORIAI

. Tčmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausia* kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Roooevelt 8500

What’s the Ūse of Staying in Bed Then?1UBBY
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PAPA IR MUSSOLINI SUSITARĖ

> Vatikano nuncijams, valstybių diplomatams ir 
spaudai Romos papa pranešė, kad derybos su Italijos 
vyriausybe “Romos klausimui” išspręsti pasibaigė sėk
mingai ir šį sekmadienį bus pasirašyta sutartis. Einant 
ta sutartim bus įsteigta “Vatikano Valstybė” (arba 
“Vatikano Miestas”) su mažiuku sklypu žemės, kuris 
beveik visas .užimtas keletu paiocių ir bažnyčių. Toje 
teritorijoje papa turės teisę pasistatyt geležinkelio sto
tį ir įsitaisyt savo pašto, telegrafo, telefono ir bevielic 
telegrafo stotis; galės taip pat mušti savo pinigus, leis
ti savo banknotus (popierinius pinigus), spausdinti kra- 
sos ženklelius ir naudotis kitomis nepriklausomos val
džios prerogatyvomis.

Papos “valstybėje” betgi veiks baudžiamieji Itali
jos įstatymai. Už tai Italijos valdžia, savo pusėje, sutiko 
padaryt su Italijos valdžia konkordatą, sulig kuriuo 
visoje Italijoje bus įvesta kanoniška teisė, t. y. viduram
žiuose katalikų bažnyčios viršininkų pagaminti įstaty
mai. Iki šiol sulig tąja teise tvarkydavosi tiktai bažny
čios ir vienuolynai; fašistinė Italija bus pirmutinė pa
saulinė (svietiška) valstybė, priėmusi praktiškam var
tojimui bažnytinius įstatymus. Kaip ta kanoniška teisė 
bus suderinta su kitais veikiančiais Italijoje įstatymais, 
kolkas dar nežinia.

Mussolini gyrėsi įvesiąs Italijoje visai naują, “revo
liucingą” tvarką, bet, vietoje to, grąžina ją į viduram
žius. - <

Abiem pusėm pasirašius sutartį ir konkordatą, pa
pa jausis galįs pabaigti “nelaisvę”, kurią savo noru už
sidėjo sau dar Pius IX, prieš 58 metus, kai Italijos val
džia atėmė jam pasaulinę galią.

BADAVIMAS KAUNO KALĖJIME

Del nežmoniško kalėjimo valdininkų elgesio su ka
liniais 350 politinių kalinių Kaune aštuonias dienas ba
davo ir sakoma, kad keli jų mirė. Tokių baisenybių ne
buvo Lietuvoje net carizmo laikais.

Skaudu amerikiečiams, kad taip dedasi Lietuvoje, 
kurios nepriklausomybei atgauti jie yra tiek darbavęsi 
ir aukoję!

UŽDANGAI NUSILEIDUS

1921 metais grupė “Naujienų” dalininkų, su Adol
fu Petraičiu ir Kazimieru Jamontu priešakyje, uoliai 
kurstoma bolševikų, užsimanė su teismo pagelba už- 
valdyt “Naujienas” ir užvedė bylą. Praėjus keliems mė
nesiams, kai paaiškėjo, kad byla neturi jokio rimto pa
grindo ir iš jos nieko neišeis, tai skundikų advokatai pa
sitraukė. Tuomet Jamontui ir jo talkininkams studen
tas Tadas Kučinskas įpiršo kitą advokatą, Harold’ą O. 
Mulks’ą — na, ir šis pradėjo iš naujo vest kovą prieš 
“Naujienas”.

Apie septynerius metus ta kova tęsėsi, ir skundi
kuose vis buvo gaivinama viltis, kad pergalė bus jų pu
sėje, nors iš daugelio įteiktų teismams skundų jie nelai
mėjo nė vieno. Pagaliau, pernai pavasarį visos bylos 
buvo išmestos.

Ponas T. Kučinskas agentavo Mulks’ui, bet juodu 
susipyko, ir Kučinskas, kad ir pabaigęs mokyklą, nega
vo teisės užsiimti praktika. Dabar apsiniaukė dangus ir 
pačiam p. Mulks’ui. Chicagos advokatų sąjunga (Bar 
Association) įteikė Illinois valstijos Aukščiausiam teis
mui prašymą leisti pradėt prieš advokatą Harold O. 
Mulks’ą bylą tikslu pašalinti jį iš advokatūros. Jisai (ir 
dar penki kiti Chicagos advokatai) yra kaltinamas ne
teisėtu savo klientų pinigų naudojimu.

L. S. D. PARTIJOS 
KONFERENCIJA

Sausio m. 13 d. Kaune įvy
ko Lietuvos socialdemokratų 
partijos konferencija ir Lietuvos 
vai. liaudininkų konferencija. 
Apie antrąją “Naujienose’’ jau

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu)

Metams .....................................  $8.00
Pusei metų .............................   4.00
Trims mėnesiams —...............  2.00
Dviem mėnesiam ....................... 1.50
Vienam mėnesiui .................. .. .75

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija ..................   8c
Savaitei -------  18c
Mėnesiui -------------------------------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ......_........... ........- $7.00
Pusei metų ............ - ■ ---.... 8.5(
Trims mėnesiams __________ 1.71
Dviem mėnesiams _____ ...__— 1.26
Vienam mėnesiui______________75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ~____  $8.00
Pusei metų________________ 4.0(
Trims mėnesiams ____   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

buvo rašyta;-buvo paduotu taip
put svarbiausios v. I. konferen
cijos rezoliucijos tekstus, že- 
miaus paduodame socialdemo
kratų konferencijos nutarimus.

S.-d. konferencijoje dalyvavo 
30 delegatų ir dar didesnis 
skaičius svečių. Ją atidarė 
centro komiteto pirmininkas, 
inž. St. Kairys. Konferencijos 
pirmininku buvo išrinktas V. 
Bielskis, sekretorium —I. Au- 
gustinavičius. Iš pranešimų 

konferencijoje paaiškėjo, kad 
per dvejus su viršum metus nuo 
perversmo Kaune, socialdemo
kratų partijos organizacijoms 
beveik nebuvo leidžiama susi
rinkti. Tuo *budu valdžia norė
jo partiją pasmaugti. Prieš 
perversmą buvo Lietuvoje 200 
socialdemokratų partijos kuopų 
ir puspenkto tūkstančio narių. 
Socialdemokratų pastangomis 
buvo atgaivinamos darbininkų 
profesinės sąjungos ir buvo 
sėkmingai vedama kova dėl pa- 
liuosavimo profesinio darbinin
kų judėjimo iš komunizmo įta
kos. Sąjungas vieną po l(itos 
socialdemokratai atėmė iš ko
munistų, ir organizuotųjų na
rių skaičius sąjungose, kurioms 
vadovavo socialdemokratai, jau 
siekė apie pabaigą 1926 m. 18 
tūkstančių.

Po perversmo tas visas judė 
įimas tapo suparaližiuotas. Apie 
perversmo priežastis centro ko
mitetas savo pranešime išreiš
kė tokią nuomonę:

“Viena svarbiausių buvo ta, 
kad sąjungininkais vyriausybė
je ir Seime likimas davė 
mums partiją dviem veidais. 
Kai ėjo kova už demokratinės 
santvarkos įgyvendinimą, mes 
dar galėjome su valstiečiais 
liaudininkais susiprasti. Kai 
dienotvarkėn atsistojo socia- 
lio turinio (t. y. darbininkų 
apdraudos ir pagelbos, “N.” 
Red.) klausimai, musų sąjun
gininkai aiškiai krypo deši
nėn, ieškodami ten susiprati
mo ir palaidomis raukomi, 
laikė valdžios vairą kaip tik 
tuomet, kai jis reikėjo kietai 
suspaustas vesti.“
Delegatų ir svečių kalbose 

buvo pareikšta tečiaus griežtas 
pasiryžimas tęsti kova toliads 
dėl pagerinimo darbininkų bū
vio ir atsteigimo demokratines 
tvarkos.

Visi konferencijos nutarimą 
buvo priimti vienu balsu. Jie 
yra toki:

I
Del Partijos uždavinių dabar 

tiniu momentu
1. Konferencija pakartotinai 

pasisako, kad Lietuvos darbi 
ninku klasės kova už juos ar
timesnius uždavinius ir galuti 
nūs siekimus gali sėkmingai ei 
ti tik nuosakaus demokratinu 
susitvarkymo sąlygose, nes viei. 
demokratinė santvarka patikri 
na darbininkų klasei platesnes 
laisves jai organizuotis, tarpt, 
ir veikti; nes J;ik demokratinė 
santvarka tiekia patogiausių 
sąlygų normaliai vystytis pa 
čiam kraštui, be ko neįmanomas 
yra pats darbininkų sąjūdžio 
augimas.

2. Ir todėl konferencija parti
jos uždavinių eilėje stato svar
biausiu atstatydinti Lietuvoje 
demokratinę santvarką pakeliui 
organizuojant darbininkus kova; 
už jų dienos reikalus. Tam 
tikslui konferencija kviečia vi 
sus partijos narius:

a) atgaivinti dar esamų par
tijos organizacijų veikimą ii 
atstatydinti kur galima jau lik 
viduotąsias;

b) stengtis atgaivinti profesi
nes darbininkų organizacijas ii 
paskatinti jas prie darbo;

c) išnaudojant, kuo galima, 
sunkų musų partijai laikotarpį 
kelti darbininkų klasinį susi
pratimą ir apsišvietimą, ruošti 
tinkamus partijos darbuotojus 
ir ruoštis plačiam partijos vei
kimui demokratinio rėžimo są
lygose.

II 
Partijos statuto keitimo 

klausimu
1. Kadangi aplinkraščio tiks

las—prašalinti iš partijos jau
nimą—yra antivalstybinis, anti- 
socialis ir antikai turini s

2. Kadangi veikiantis Lietu
voje “[statymas apie draugijas“ 
nereikalauja, kad piliečiai jau
nesni 21 metų galėtų prigulėti 
prie partijos tik gavus tėvų, 
globėjų arba auklėtojų sutiki
mą

3. Kadangi einant veikian
čiais įstatymais Piliečių Apsau
gos Departamentui neduota tei-

NAUJIENOS, ChlcaįĮO, IĮ,

(Pacific and Atlantic Photol

John M. Finan, naujasis de
koratorių ir maliorių brolijos 
prezidentas.

sė aplinkraščio keliu reikalauti, 
kad partija pakeistų savo įsta
tus

4. Kadangi partija einant į- 
statymu apie draugijas gali bū
ti uždaryta tik už draugijų į- 
statų nelaikymą ar peržengimą

5. Kadangi Pil. Apsaugos 
Dep-tas ir apskrities viršininkai 
gali įnešti komisijon pasiūlyti 
uždaryti partiją tik vienu atve
ju, būtent, jeigu ji įgyja prie
šingo valstybės įstatymams 
krypsnio.

6. Kadangi šįs aplinkraštis, 
pasiremdamas Civ. Kod. 164, 
173 ir 179 str str. X t. ir ata
tinkamais str str. Napoleoho 
Kodekso kišasi į nepriklausomą 
jam piliečių privatinių santykių 
srytj ir painioja privačios tei
sės nuostatus su viešosios tei
ses nuostatais, tai L.S.D.P. ne
paprastoji konferencija paveda 
C. K. statuto keitimo klausimu 
laikytis veikiančių įstatymų ir 
daryti reikalingų žygių, kad Pi
liečių Apsaugos Departamento 
aplinkraštis iš 1928 m. lapkričio 
mėn. 6 d. 38789 Nr., kadangi 
jis prieštarauja įstatymams, 
jutų atšauktas.

III 
Organizacijų klausimu

Nepaprasta Konferencija ap
svarsčiusi organizacijos klausi
mą konstatuoja:

Del esamų Lietuvos politinio 
gyvenimo sąlygų Partijos ir 
profesinių sąjungų organizacija 
yra susilpninta, nutarė:

Kviesti partijos organizacijos 
narius ir visus darbininkus ne- 
nuleidžiant rankų gaivinti ir 
stiprinti Partijos ir kitas darbi
ninkų organizacijas.

IV 
Socialistinės spaudos klausimu

Konferencija nutarė:
Pavesti C. K-tui visomis iš- 

galėims išlaikyti Partijos orga
ną ir išnaudoti jį darbininkų 
klasės reikalams apginti.

Kiek galima kurti partinę ir 
klasinę literatūrą atskirų lei
dinių pavidale.

Kviesti visus partijos narius 
atsidėjus platinti partinę litera
tūrą ir remti ją materialiai iš 
kur tiktai galima, organizuoti 
ir vesti kulturinį darbą darbi
ninkų tarpe.

V

L.S.D. Partijos nepaprastoji 
konferencija patvirtino seniau 
išrinktąjį Centro Komitetą ir 
toliau būti vadovaujamuoju 
Partijos organu. Konferencija 
vienu balsu pritarė Centro Ko
miteto vedamai linijai.

VI

Partijos konferencija nutarė 
kviesti visus draugus ir organi
zacijas patiems apsidėti mokes
niu ir rinkti aukas socialdemo
kratų politiniams kaliniams ir 
jų šeimoms šelpti.

VII
Konferencija įgaliavo Centro 

Komitetą pasiųsti sveikinimą 
politiniams kaliniams.

Sveikatos Dalykai
■ --------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- -

Ignorantai
• Bašo Dr. A. Montvidas
Jau kelintą sykį “Naujieno

se“ rašo kokis tai ignorantas 
šalna. Gal jis žino savo ama
tą ir galėtų logingai apie jį 
kalbėti,, bet gydytojų klausime 
kalba kaipo ignorantas. Nors 
jo polemikos teisinamos skai
tytojų balsuose, vienok ir ten 
save gerbiantis laikraštis netu
ri leisti kiekvienam iki sočiai 
išsipliaukšti. Skirtingų nuomo
nių pareiškimas turi rasti vie
tos, kuomet nėra autoretingų 
žinių, bet kuomet autoretingi 
asmens arba įstaigos kalba apie 
dalyką, nežinantieji ‘ turi paty
lėti. Ar ne kvaila butų leisti 
pareikšti nuomones apie Chica
gos gyventojų skaitlių? Ar ne 
kvaila butų klausytis piemenų 
nuomonių apie chemiją? Ir ar 
neįsižeistų chemikas, kuomet 
laikraštis duotų vietos pieme
nims jo įrodymus kritikuoti, su 
juo polemizuoti? Kaip galima 
tikėtis, kad lietuvis gydytojas 
teiks skaitytojams patarimų 
per laikraštį, kuomet laikraš
tyj bus duodama vietos viso
kiems ignorantams “su nuomo
nėmis“ su juo polemizuoti? Vi
sokie neurastenikai, hipokon- 
driakai, seni sifilitikai “nuomo
nių“ turi ikbai daug.

Mano straipsnelyj 4ų>ie gene- 
ralius praktikuotojus ir specia
listus aš daviau skaitytojams 
patarimą, kad jie turėtų šeimy
nos daktarą arba generalį prak- 
tikuotoją, įrodžiau jo svarbą, 
praktikos plotmę ir reikiamų 
išsilavinimų. Kuomet speciali
sto reikės, jis ligonį pasiųs pas 
tinkamų žmogų ar j tinkamų 
įstaigų. Pats ligonis labai re
tai tegali žinoti, kur kreiptis 
ir kokia jo liga. Patys ligo
niai, apsėsti “nuomonių“, kad 
kiekvienai ligai yra specialis
tas, tankiai nusikrausto pas 
šarlatanus arba ant greitųjų 
iškeptus specialistus. Amerikos 
Gydytojų Draugijos Committee 
on Medical Education, sausio 
m., 1927 m., skaitlinėmis ir fak
tais įrodė, kad 90 nuošimtis vi
sų apsirgimų yra ir gali būti 
sėkmingai gydomas generalių 
gydytojų. Specialistai reikalin
gi tik 10 nuošimčiui. Pasirem
damas šitais įrodymais Wis- 
consino Universiteto Medikalės 
Mokyklos rektorius C. Bardeen 
rašo:

The family practitioner has 
been, is now, and promises to 
continue to be the most import- 
ant agent in applying medical 
Science to individual needs. It 
has recently been estimated 
that a good general practition
er is capable of handling 90 
per cent of the illness for 
which patients seek medical 
advice.

Kad 90 nuošimtį visų ligų 
prisieina pažinti ir gydyti ge- 
neraliam praktikuotojui, kad 
jis tai gali padaryti, kad “krei- 
zevotų nuomonių“ žmonės ne
manytų, jog kožnai ligai yra 
specialistas, lai šalna ir kiti pa
siskaito, ką sako vienas specia
listų, kuris yra ir profesorius 
ir daugelio įstaigų vyriausias 
chirurgas — tai Dr. M. L. 
Harris. Gruodžio 1, 1928 m., 
jis tarp kitko rašo Amerikos 
Gydytojų Draugijos žurnale:

A 
Overproduction of Specialists 
An the first place it mušt be 

acknowledged that there are 
fewer medical students today 
that are fitting themselves to 
be good general practitioners, 
and the reason for this mušt 
be laid largely at the doors of 
our medical schools. Medical 
students today seem to be im- 
bued with the idea that the 
science of medicine is so exten- 
sive that no person can hope 
to compass the whole subject, 
and therefore each one should 
try to limit himself to some 
particular branch. This idea 
has been instilled 'nito the 
minds of the students by the 

present method of teaching in 
our medical schools. It is an 
icjea in which I do not eoneur 
and which I believe is produet- 
ive of a great deal of harm. As 
a result of this teaching, the 
student becomes convinced ear- 
ly in his college career that, 
since it is not possible for him 
to bccome proficient in the en- 
tire subject of medicine, he 
mušt be a specialist in some 
branch long before he has com- 
pleted his fundamentai medical 
-education. While it is freely 
acknowledged that no one mind 
is capable of mastering all 
there is to know about me
dicine any more than it can all 
there is to know about any 
other great science, štili I am 
thoroughly convinced that any 
person of ordinary intelligence 
can acquire a good comprehen- 
sive knowledge of the fund
amentai Sciences of medicine, 
a knowledge which, with a pro- 
per amount of experience, will 
enable him to make of himself 
a sound medical adviser for his 
patients.

The custom that prevails in 
most medical schools of permit- 
ting students to take so many 
hours of eleetive studies I be
lieve is bad, as it stimulates 
the desire to specialize. Again, 
too much time is spent in the 
various laboratories and in ex- 
perimental work until the stu
dent is led to think that di- 
sease is to be located in a tęst 
tu be instead of in a li ving hu- 
man being. It is a mistake to 
permit students to spend too 
much time in original exper- 
imental or research work. Some 
professors at times induce stu
dents to undertakc a piece of 
original investigation to work 
out some point in which the 
professor i s interested and 
which he may later publish as 
Corning from his laboratory. 
This may be a good thing for 
the professor, būt it takes the 
time of the student that ought 
to be spent to better advant- 
age. It is a mistake to per
mit undergraduate students to 
spend their time doing original 
research work. The funetion 
of a medical school i s to teach 
students the fundamentais of 
a science and the art of apply
ing them to human beings, the 
object being to make good gen
eral practitioners of medicine. 
If more emphasis were put on 
this phasc of the subject there 
would be fevver ready-made 
specialists turned out of our 
medical colleges.

Many communities are sad- 
ly lacking in good general 
practitioners; the number of 
specialists in some of them is 
as high as 30 per cent of the 
totai and many of the remain- 
der would likę to devote them
selves to a specialty if their 
practice would permit it. Spe- 
cialization in medicine, I think, 
is greatly overdone. This is 
perhaps largely the fault of the 
people, who seem to be ob- 
sbssed with the idea that there 
mušt be a* specialist for every 
human iii. As a result, special
ists began to multiply in order 
to satisfy this popular eraze. 
What the people need more 
than anything else are more 
general practitioners, men with 
a thorough knowledge of gen
eral medicine, men who may 
become intimately acųuainted 
with the lives and habits of 
their patients and vvho may 
be able to care for the great 
majority of their ailments, 
since it is only a minority of 
these that rcquire the atten- 
tion of a specialist. I trust 
that no one vvill think for a 
minute that I wish to belittle 
or to depreciate the value and 
necessity of legitimate special
ists, since I have the highest 
respect and .regard for them; 
būt it is the poorly preparetj 
pseudospecialist who springs up
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over night that I wish to con-| 
demn. I

The medical profession ’hasl 
come in for many opprobriousl 
remarka on account of the I 
charges made for Services. Nol 
attempt, however, scems tol 
have been made to analyze the I 
question to see whether thel 
complaints have been just ori 
not. That some of the charges I 
may have been exorbitant therel 
can be no question, • būt thatl 
such has been the rule mušt bei 
denied. Nor is the profession I 
entirely to blame if the feesl 
have been raised in certainl 
cases. The people have gottenl 
away, as has been shown, from j 
the custom of Consulting theirl 
family physician in ordinary I 
illnesses. They seem to have I 
developcd the idea that therel 
mušt be a specialist for every I 
iii, and that they mušt have asl 
many physicians or specialists I 
as they may imagine that theyI 
have diseases. It is no won-l 
der, then, that the profession! 
should yield to the demand of I 
the people and provide so-call-| 
ed specialists to meet their 
every whim. Of course, thej 
people cxpect to pay the spe
cialist more, and if he doesn’t 
charge more it is thought that 
he cannot be much of a special
ist and they are dissatisfied. 
It mušt be acknowledged that 
this has ’given rise to a cer- 
tain amount of commercialism 
in the profession which is to 
be greatly- deplored; būt it 
mušt be admitted that many 
physicians act just likę other! 
human beings. Ilere is a sort 
of vicious circle: the people 
look for specialization; the me
dical schools turn out more 
specialists; specialists, being 
poorly versed in general me
dical knovvledge, bccome nar-l 
row minded and see nothing 
būt their particular subject in 
the patient, overlooking the 
fact that a human being is not 
simply a group of diseonneet- 
ed funetions būt a harmonious 
combination of many interrelat- 
ed funetions.

Mes gydytojai žinome, kad 
ir labai turtingi ir labai inte
ligentiški žmonės savo šeimy
nos daktaru turi generalį prak- 
tikuotojų ir specialistų patar
navimu naudojasi tik išimti
nuose atsitikimuose. Specialis
tas savo vietoj yra reikalingas 
ir yra niekas prieš jį nekovo
ja. Bet kada visokie mandra- 
pypkiai iš publikos j ieško spe
cialistų kiekvienai ligai, kada 
jie garsina kiekvieną esant ge
ru, kas brangiai ima, kada jie 
mano, kad lietuviai gydytojai 
ir kiti ateiviai nėra ar negali 
būti specialistai, tai tokiems 
šalnoms ir jų draugams trūk
sta proto sveikatos, ir jie ki
ša nosį į jiems svetimus daly
kus.

(Bus daugiau)

Malonus ir teisingas patarnavimas
2608 W. 47th St

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų   ..........  $1.00
Kopija ........................... 10c

Tėmykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
telpa daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui.
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Valeria Čepukiutė

Povilas Stogis

Nedėlioję, Vasario 10, 1929
Wicker Perk Svetainėje, 2040 W. North Avė

• t < . * ■

Aleksandr Bolšakov
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Majak

Kliubo

Nariai

į Gusarai,

Draugija “Bijūnėlis” išpildys 
programą jaunuolių koncerte, 

Mažojoj Svetainėj

P-nia
Vadovauja Pirmyn Mišrų Chorą,

Pradžia 5 vai. po pietų 
Jaunuolių Koncertas 

MAŽOJOJ SVETAINĖJ

Didysis Koncertas prasidės 5 vai. po pietų 
DIDŽIOJOJ SVETAINĖJ

M

Leonard Brunwald

Birutės Choras
 III..—  - •• ~ •   ~     • — ■ 1 -— " ■’  .............................. ................................................... ■■ ._■■*!—■■ ■■■— ... -. ■_■■■ , įį .... -Į -. II - ...

Nuoširdžiai kviečiame visus naujieniečius, naujienietes, jaunus ir suaugusius, iš Chicagos ir kitų kolonijų, dalyvauti šiame 
Jubilėjiniame “Naujienų”,Koncerte.
Koncertui pasibaigus bus linksmus šokiai. Šokiams grieš šauni P. Sarpaliaus orkestrą. t Kviečia NAUJIENOS
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"8AYER ASPIRIN”
. YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” i 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja peri 
virš penkis metus nuo
Šalčio.
Neuritis,
Dantų skausmo. 
Neuralgijos,

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

Butlegeriavimo byla 
teisme

Šiuo laiku teisėjo Lindley 
kambariuose nagrinėjama by
la, kuri liečia, pasak valdžios 
agentų, $5,000,000 butlegerių 
sindikatų. Tarpe kitų kaltina-1 
mas yra aldermanas llaffa. \

Du valdžios slapti agentai) 
kurie sakošh\patekę j butlege- 
rių žiedų (rirųD« liudija, kad 
butlegeriai buvo įtaisę bravara. 
Alkoholimis galionas iššutinti 
butlegeriams kaštuodavęs viena 
dolerį, o jie pardavinėdavę ga
lionų nuo 6 iki 9 dolerių.

Liudininkai tvirtino teisme 
buk aldermanas llaffa butlege
riams žadėjęs gauti policijos 
“protekcija”. Tuo laiku, kai kal
bamas bravaras operuota, val
stybės gynėju buvo Crovve.

Teismo kambariuose, k^iip 
liudymas, sunešta keletas ble-, 
kių alkoholio ir kitokių gėrimų.

233 kandidatai i 
aldermanas

Iki šiol yra 233 kandidatai 
rinkimams Į miesto aldermanas.

Y. W. C. A. atidarys 
viešbuti |

I
Chicago Y. W. C. A. ongani- 

zaieja artimoj ateity rengiasi 
atidaryti viešbuti adresu 1001 
Ncrlh Ikarborn St.

$600,000 pąliko įstai
goms

• - L •

Aibei’t W. Longley paliko 
$600,001) devynioms prieglau
doms, jų tarpe ir salveišių ar
mijai.

PRIEŠ IR PO FLU
Kad išvengti influenzos, tai re-Į 

guleriai imk
TRINER’S BITTER WINE

geriausias vaistas pakelti kūno at
sparumų. Veikia dvejopai: išvalo vi
durius ir sustiprina visų sistemą. Jei 
to nedarei ir pagavai flu, tai imk 
Trinerio Kartaus Vyno atgauti ga
jumą ir išvengti blogų influenzos 
pasėkų. Ta liga jus palieka nusilp
nintus. Trinerio Kartusis Vynas at- 
steigia pairusia sveikata, paakstina 
apetitą ir pagerina virškinimą. Tai 
labai pageidautinas tonikas, jo su
dėtinės dalys taip sutaisytos, kad 
šiuose influenzos mėnesiuose jis ne
turi lygaus. Visose aptiekose, nau-j 
dingas kuponas kiekviename nakie-. 
te, sempelis veltui nuo Jos. Triner. 
Co., 1.333 So. Ashland Avė., Chi- 
cago, III.

Kovos su kriminalistais 
bendromis jėgomis

Cook pavieto dvidešimties i 
miestelių viršininkai planuoja 
įkurti bendrų policijos stotį ko-j 
vai su kriminalistais. Tai bu
tų, kaip planuojama, lyg ir grei-' 
tosios policijos pagalbos stotis.!

Mandagus vagiliai
P-nia George H. Jonės, 541 

E. 80th St., apie 5 vai. ryte nu
budo. Pastebėjusi virtuvėj švie
sų, j* įėjo pažiūrėti kas jų už
degė. Pasirodė, kad plėšikai. 
Vienas jų atkreipė Į jų revolve
rį. Banditai suramino jų saky
dami, kad viksas bus O. K. jei 
ji tylės. Išėmę iš miegančio 
moteriškės vyro kišeniaus $18 
ir pasiėmę moteriškės daimanti- 
nį žiedų, jie apleido kambarius.

Kaip 5:10 vai. ryte tie patys 
du banditai įsipiršo p-ios Nora 
West kambarįuosna. Čia taip 
jau “pasisiuvę,” jie išsinešė a- 
pie $20.

- ■ — L —1 1

Tarp Chicagos 
Į Lietuvių
Darbininkai “Nau

jienų” koncerte
Vasario 10 d., WIcker Park 

svet., 2040 W. North Avė.

Žemiaus paižymėti darbinin
kai malonėkite susirinkti prieš 
4 vai. po pietų:

V. Amotelienė 
Antanina Vilk nė, 
Mrs. Dagienė, 
V. Maukus, 
J. Pm’korius,
J. Degutis, 
Gėo. Belevičia, 
A. Narbutas, 
A. Zylė,
K. čepivkas, 
J. Bačiunas, 
V. iMišeika, 
J. Mockus, 
A. Vilis,
J. Villis, 
P. Švelnis, 

z V. Navickas,
J. Ascila, 
V. Dargis, 
P. Galskis,
K. Bypkevičienė.

Lietuvių Bylos 
Teismuose

Eleanor Kubrilas prieš Char
les H. ir Estelle A. Mihmel ir

Motor Car United Underwriters 
ir kitus, bylos No. B. 175341, 
Circuit crt., byla dėl $4,500.

Stanley P. Mažeika prieš Fe- 
lix ir Eva Kusiakewich ir Po- 
lish B. & Ix>an Assn. ir kitus, 
bylos No. B. 175363, Circuit 
crt., byla dėl $655.

Vas. Semashko prieš .loseph 
H. Kahn, bylos No. 491985, Su- 
perior crt., byla dėl $10,000.

Bernice Marcinkas prieš 
Jamęs J. Marcinkas, bylos No. 
4919Š7, Superior crt., divorsas.

Chicago M, P. Bank prieš AL 
bert Stencel, Raplak Mijasans- 
kas, James Orr ir kitus, bylos 
No. B. 175518, Circuit crt., by
la dėl $192.60.

Frances Skeleptas prieš Ja- 
nees Skeleptas, bylos No. 492,- 
038, Superior crt., divorsas.

A. S. Drushkes prieš Ignatz 
ir Bertha Kiella, bylos No. 
175590, Circuit crt., byla už
daryti trust dyda sumoj 
$937.60.

Marie Veverka prieš Fred 
Veverka, bylos No. 492119, Su
perior crt., divorsas.

Frank Aušra prieš Chicago 
T. & T. Co., John ir Petronėlė 
Stulas ir kitus, bylos No. 175,- 
631, Circuit crt., byla uždaryti 
trust dydų sumoj $3,500.

Anthony Dūda prieš Joseph 
Sawa, bylos No. B. 175801, 'Cir
cuit crt., ieško indžionkšeno. t

Louis V. Poteris prieš Wm. 
G. Carniegie, Elizabeth F. Car- 
negie ir Chas. Samar, bylos No. 
B. 175812, Circuit crt., byla už
daryti trust dyda sumoj $5,000*.

Prašymas Anna, Genevieve^

ir Lawrence Grazowski permai
nyti pavardę i Grabe, bylos No. 
492265, Superior crt.

Ignatz Huberte prieš Vincent

ir Anna Bruknes ir Chicago T. 
& T. Co., bylos No. B. 175948, 
Circuit crt., byla uždaryti trust 
dydų sumoj $10,000.

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
Vienų Lietuvių Ekskursija Tiesiai 

Į Lietuvą
•V

PER KLAIPĖDA
BE JOKIO PERSEDIMO

—: Rengia :—
Visi Amerikos Lietuviai Laivakorčių 

Agentai.
Baltic America Linijos Laivu

S. S. “LITUANIA”
GEGUŽĖS 18 DIENĄ, 1929 M.
Garbės dalyvis bus vice-konsulas gerb.

P. DAUŽVARDIS
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietu
viai laivakorčių agentai. Atminkite! Didžiai svar

bu yra vietas laive užsisakyti tuoj, iš anksto!
Del iųformacijų ir kitko kreipkitės i Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias in
formacijas, taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus

BALTIC AMERICA LINE
315 S. Dearborn Street, 

CHICAGO, ILL.
8-10 Bridge Street,

NEW YORK

Union Trust Building 
PITTSBURGH, PA.

433 California Street
SAN FRANCISCO, CAL.

Išplaukimai Laivų Iš New Yorko
i LITUANIA .... Kovo 2 

POLONIA . Kovo 26
ESTONIA .... Vasario 9
ESTONIA ..... Kovo 16

C*

---------- 11 ..........................*

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas j
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

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

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA Į
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. -nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po! pietų.

Phone Boulevard 4552

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

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

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted • St.

gų . .

. . kad prirengti užtikimns rekomen-

vieto luinberio pardavėjai.

Bet tas laikas praėjo. Kad pa- 
jums aptarnauti publiką, Chicago

. .. . kad pagelbėti jums išgauti dides

nį kooperavimą ir sutartinesnj darbą

. . . kad patarti ir rekomenduoti tin
kamą vartojimą stogams dengti, insu- 

liacijai ir kitokių statybos medžiagų, 

kurias užlaiko Chicagos ir Cook pa-

kybės ir dėl apsaugos budavotojų.

. . . kad būti šaltiniu žinioms apie lum-

Naujass CHICAGOS LUMBERIO IN
STITUTAS atliks daugeli kitų parei-

berj, lumberio paskirstymą ir lumbe- 

rio vartojimą.

. . . kad paakstinti vartojimą Ameri

kos Standard lumberio, kaipo pagelbą
«

geresnei statybai, kaipo garantiją ko-

ANNOUNCING THE 

Chicago 
Lumber 
Institute
.. sukurtas pagelbėti jums 
aptarnauti budavoj'ančią

publiką
Ikišiol pilnos datos apie lumberj ir jo var
tojimą nebuvo galima gauti. Chicago ne
turėjo centralinio žinių šaltinio. To pasė
koje, jus, taipjau architektoriai, budavo- 
tojai ir kontraktoriai dirbo vargingose są
lygose, 
gelbėti
Retail Lumber l/ealers Association jkurė 

CHICAGO LUMBER INSTITUTE . . . 
tyrimo organizaciją, kuri rinks visą ga
limą gauti techninę datą ir surinktas ži
nias bandys pritaikinti geriausiai Chica
gos lumberio yardų praktikai.

Į VIS
Chicagos Apygardoje

Trademark RegJ
TUTE
U.8. t.Offic.

dacijas dėl tam tikro vartojimo viso

kių klesų, visokios rųšies ir visokio 

dydžio luinberio.

I. IIIL Jii u u ĮįMI 
IAURORA AND EĮ-GINJ

IŠPILDOME 
Income Tax Blankas

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo jeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalines pagelbos. 

Kas privalo pildyti blankas?
Kiekvienas nevedęs asmuo, 

turįs metinių pajamų $1500.00 
ar daugiau; ir kiekvienas ve
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Blan- 
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tų.

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

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

chitektorių ir budavotojų — vietą, kur 
• \

jie galėtų atsivesti jūsų kostumierius

ir gauti eksperto pagelbą rišime bu- 

davojimo problemų.

su architektoriais ir statytojais.

. . . kad paruošti parodos vietą dėl ar-

CHICAGO

vien

zacijos . .

lės. .Ii

pagelbą
klausys

Svarbiausia už viską, C R L D A garantuoja kiekvieną pėdą lumberio,
nupirktą ir vartotą sulig CHICAGOS LUMBERIO INSTITUTO reko
mendacijomis. Jus galite lengvai permatyti svarbą šios naujos organi-

jos vertę jums reikaluose su budavojančia publika. Ji yra
palaikoma vien C R L I) A. Jokie fabrikantai neturi ryšių, ar kontro

netik pakels statybos kokybę, bet stengsis suteikti jums tokią
ir kooperavimą, kurie padidins pardavybą. Jos pasisekimas pri-

nuo jus. Jus pasinaudosite tiek pat, kaip ir jūsų kostu-
mieriai.

RETAI L LUMBER DEALERS ASSOCIATION
30 NORTH LASALLE STREET, CHICAGO

©im,C.R.L.D.A,

Tiesioginiai j gražiausius prie 
tniesčius j vakarus nuo Chi 
cagos ir Fox upės Klonyje.^
Aurora 
Elgin 
Batavia 
Geneva 
St. Charles 
Wheaton 
Glen Ellyn

Lombard 
Vilią Park 
Elmhurst 
Westmore 
Warrenville * 
West Chicago 
Wayne

Motoriniai busai susijungia per 
Westem Coach Co. (Marigold 
Linijos) su
Naperville La Grange
Downers Grove Ontarioville 
Hinsdale Bloomingdale

Addison
Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungia su 
Exposition Park, Mooseheart, 
Yorkville, Oswego, Dundee, 
Carpentville, Yoeman City of 
Childhood, Elgin State Hospi- 
tal, St. Charles School for 
Boys, Rockford, Belvidere ir 
daugeliu kitų vietų.

Telefpnuokit Traffic

Puikiausias patarnavimas j vi 
šus miestus ir miestelius pa 
lei gražųjj šiaurinį ežero pa 
kraštj ir Skokie Klonį.
Milwaukee 
Racine 
Kenosha 
Zion 
Waukegan 
Great Lakęs 
Lake Bluff

Highyood 
HigMand Park 
Ravinia 
Glenčoe 
Hubbaril Woods 
WinnetKK 
Kenilwortib*

Lake Forest Mundelein
Fort Sheridan Libertyville
Reguliariai vaigščiojantys bu
sai sujungia North Shore Line 
traukinius patogiose vietose su
Fox Lake
Channel Lake
McHenry
Antloch
Lake Vilią
Deerfield

Lake Zurich 
Woodstock 
Northbrook 
Wauconda 
Gurnee 
Techny

Iš Kenosha motoriniai busai ei
na j Powers Lake, Silver Lake, 
Paddockš Lake, Twin Lakęs ir 
Lake Geneva.

Aptarnauja industrinę apygar
dą j pietus nuo Chicago, Dune- 
land ir Indianos ir pietinio 
Michigan ežero rezortų mies
tus.

South Bend Tremont
New Cariisle (the Dunes) 
Hudson Lake Gary 
Michigan City East Chicago 

Hammond

Motoriniai busai susijungia per 
Shore Line Motor Coach Co. 
Jš Michigan City stoties su
Benton Harbor
St. Joseph
Bridgman
Sawyer

Lakeside 
Union Pier 
New Bu f falo 
Grand Beach

Tiesioginiais traukiniai 
topiniais busais su 
su Chicago Heights, 
so, Flint Lake ir

Dept, Central 8280, dėl pilnų informacijų

r mo
kiniai 

alparai- 
art.

Geriausias Patarnavimas Į visur Chicagos Apygardoje
Greit! plieniniai traukiniai, aktneniinlfl lilyKlntaR ke- 
IIhh, patyrė Ir inandaRŲH traukiniu aptarnautojui, daug 
t >u tos h) hIočIu, 21 vulafulu tankiui valKAčioJančių 
traukiniu upturnaviniUH, reguliari HUHijunglniai hu po 
visu Sali vulgAdioJunčIu I>uhu kellalH, valgomųjų lr 
{>arlor-ol>Hcrvotlon karų paturnuvInuiH <— tai yru pili- 

LUB aptarnavimas elekttrinlu traukiniu, operuojančiu 
iŠ Chicagos vldurmlesčlo I viftur, kur tik jus pano-

rčtumčt važiuoti. Svarus — nčra dulkiu, durnu ar 
rliidrtj. Atvažiuokit ir išvažiuokit kutu tik norite. 
A'ėru jokio susigrūdimo, stabdoinulą žvlesų ar par- 
klnimo rupesnio. Jus galite pasisamdyti karu, trau
kini ar motorini luisą dėl visos partijos, jei norite. 
Planuodami kok| nors Hvažlaviimi kreipkitės t Out- 
tng and Hecreation Hitreau (dykai), kad jis pagel
bėtu Jums, 72 W. Adams St., Stato 0080.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

gatvekarių važiuodamas, pakliū
ti, tai patariau imti taksikabų, 
jei tik turi kuo užsimokėti.

Rusas atsakė, kad pinigų tu-

proefsionolui pastebėjo musų 
kuopos rinitų veikimų ir be pa
sididžiavimo įstoja į kuopos vei
kėjų eiles’. Mes didžiuojamės

ri, o jei ir maža butų, tai na- su išlaukę I)r. J. Kelių savo taiv
muose moteris užmokėtų. Tik- pe, kaipo įžymų asmenį ir vi-

North Side
“Lietuviai musų broliai”

Andai grįždamas namo nuo 
savo draugų gana vėlu laiku 
(apie 11:30 v. vakaro) pama
čiau prie muro prisišliejusį žmo
gų. Manau, ar nebus čia džen
telmenas, kuris prašys pakelti 
rankas aukštyn?

Bet kas daryti — reikia eiti, 
nes jeigu grįšiu atgal, tai tas 
pats gali būti. Todėl ir drožiu 
ausis suglaudęs pirmyn. Priėjus 
man keletą žingsnių, žmogelis 
užkalbina mane ir prašo paro
dyti, kaip surasti So. Campbell 
avė. — 45; kitus numerius pa
miršau. X •

Užgirdęs taip kalbant, supra
tau, kad žmogus yra labai pa
sigėręs. Tai ir pradėjau su juo 
drąsiau kalbėti. Ėmiau pasako
ti kokį gatvekarį imti ir kur jį 
gauti. O paskiau patariau eiti 
kartu su manim, nes aš pasiža
dėjau jam pagelbėti.

Ale žmogelis, nors ir dikčiai 
įsigėręs, bet jaučia, kad nežino 
su kuo šneka ir ar galima eiti. 
Man su juo bekalbant, supratau, 
kad jis yra rusas. Todėl ir pra
dėjau su juo kalbėti rusiškai. 
Kada užgirdo, jog aš prabilau 
rusiškai, tai tuoj mane užklau
sė: “Ar ir tu rusas?” Atsakiau 
kad esu lietuvis. Man taip atsa
kius, žmogelis pradžiugo ir su
šuko: “O, lietuviai tai musų 
broliai”. Jis pradėjo jau drąsiai 
kalbėti ir prašyti parodyti, kaip 
jam namus surasti.

Naktis buvo labai šalta. Todėl 
ir turėjau jam pagelbėti. Suse
giojau atsegiotus švarko guzi- 
kus, pakėliau, ploščiaus kalnie- 
rių ir užmoviau pirštines. Ka
dangi įsigėręs jis galėjo vėl,

tai, girdi, suieškok taksi. Taigi 
nuėjom kur galima greičiau pa
sigauti tekši. Bet kadangi nak
tis buvo šalta, o ir vėlu jau, tai 
ir tekši buvo nelengva pagauti. 
Turėjom laukti kokias 30 minu
čių. Belaukiant tekši, mano 
“žemliak” ėmė dejuoti, kad jam 
ausys pradeda skaudėti. Supra
tau, kad bene bus jos pradėju
sios sušalti. Nusivedžiau jį prie 
šviesos ir pamačiau, kad ausys 
jau gerai pabalusios. Paėmęs 
sniego pradėjau ausis trinti. Po 
valandėlės jos pasidarė raudo
nos. Mano netikėtas draugas 
prabilo, kad jau jo ausys užsi
degė.

Kaip laimei ir tekši pasitaikė. 
Taigi žmogelį įleidau į tekši ir 
paprašiau šoferį, kad būtinai 
įvestų jį grįčion. šoferis sutiko.

Brolis rusas buvo švariai ap
sirengęs, sakėsi turįs moterį ir 
du vaikučiu, buvęs i Cicero nu
važiavęs pas draugų. Bet drau
gai jį taip pamylėję naminėje 
ir vynu, kad jis nebežinąs kaip 
namo parvažiuoti. Vieton Brigh- 
ton Parko pakliuvęs į Northsidę.

X. S.

Marų ue t te Park
SLA. 260 kp. susirinkimas
SLA. 260 kp. susirinkimas į- 

vyko vasario 3 d., parastoj vie
toj. Susirinkimų atidarė pirm, 
p. Grybas |r pakvietė sekretorių 
perskaityti nu ta rimus iš pereito 
susirinkimo. Tarimai priimti 
vienbalsiai.

Kadangi i šį susirinkimą at
silankė SLA. generalis organi- 
zaotrius p. A. Žukas, tai pirmi
ninkas, pasinaudodamas proga, 
pakvietė gerbiamą svečia pra
tarti keletą žodžių į susirinku
sius narius, Gerbiamas svctis, 
nors ka'bijo trumpai, bet jaus
mingai, įrodinėdamas reikšmin-

s liemenės veikėją.
Biznio komisija raportavo, 

kad jie turi padarę pienus su
rūgti koncertų ir šokius apie 
pavasarį ir lauika surgįštant 
SLA. 260 kp. narį gerb. artistų 
p. A. Vanagaitį, kuris jau pri
žadėjo suruošti dailų programą 
kalbamai kuopai. Lauksime kon
certo. —K. J. Mačiukas.

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje

PER
KOPERACIJOS BANKĄ 

Pinigus gavo:
28920—Vincui Jusui
23913 Juozapui Ambrulevičiui
23922 Pranciškui Kontrimui
23911—Paulinai Bislienei
23900—Onai Kinčienei
23912—Barborai Daukšienei 
23919—Valerijai Jasinskaitei 
23902 Juozapui Bukauskui 
23929—Juozapui Malioriui 
23903—Anelei Spetilienei 
23183—Zofijai »Beinorienei
23946—Stasiui Vaitkui
23950—Teofiliui Sakalauskui

23962—Vincentui Vaitkui 
23964—Matui Leifeldui 
23980—Onai Stašelienei 
23987—Tamošiui Ramoškai 
23492—Mykolui Milašiui 
13485 -Elenai Dsteminckienei 
23939—Onai Leiciunienei 
23949Jokūbui Sabočiui 
23974—Antaninai Aleksaitei 
13490—Kazimierui Simaičiui 
23956—Jonui Izidoriaus Lauži

kui

$500 dovanomis. — 24 maskaradi
nį balių rengia Draugystė Palaimin
ta Lietuva subatoj, vasario 9, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Pradžia 7val. vakaro.

Kviečia Komitetas.

Lietuvių skyrius A. C. W. of A. 
269 laikys mėnesinį susirinkimą šį 
vakarą, vasario 8 d.. A. Center Na
me, 7:30 vai, vak. Kalbės p. L, ši
mutis, “Draugo” redaktorius. Visi 
unijistai būtinai dalyvaukite, ne
praleiskite šj susirinkimą.

K. J. Semaška, sekr.

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 6107 
Valandos :

nuo 9 iki 11 vak ryte;
nuo 6 iki S vai. vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Įvairus gydytojai

, ................... —

PRANEŠIMAI
Roseland. — Vasario 8 d., 7:30 v. 

vakare, buvusioj šedvilo svet., 341 
Kensington avė., įvyks Roselando 
Lietuvių Kliubų ir Draugijų Savi
tarpinės Pašalpos Susivienijimo su
sirinkimas. Bus svarstomi svarbus 
reikalai. Nariai ir kurie ar kurios 
norite prisirašyti į susivienijimą at
silankykite. —J. Tamašauskas, sek.

PUIKUS BALIUS ?

St. Charles, III. — D. L. K. Vy
tauto Draugystė rengia balių vasa
rio 9 d., 1929, 116H West Main St., 
Colson svet. Prasidės kaip 7:30 vai. 
vakaro. Kviečia visus atsilankyti

D. L. K. Vytauto Dr-stė

Lietuva Band praktikos įvyks 
šiandien, vasario 8 d., Woodman 
svet., 33 ir Lime st,, nuo 8 vai. vak. 
Visi nariai malonėkite pribūti, nes 
po praktikos bus susirinkimas.

IJetuviai muzikantai, kurie nori 
groti su Lietuva Band yra kviečia
mi atsilankyti. —Edys Grušas, rašt.

B-vės “Rūbas” akcininkų susirin
kimas atsibus sekmadieny, vasario 
10 d., 2 v. p. p., Mildos salėj, 2 lu
bos. Komisija esanti gavus labai 
svarbių dokumentų nuo b-vės pirm, 
prof. V. Mačio. Bukit visi laiku.

Komisija.

Dr-stė Liet. Vėl Am. No. 1 lai
kys savo mėnesinį susirinkimą va
sario 10 d., paprastoj svetainėj — 
Dovis Sųuare Park. Draugai ir 
draugės malonėkite atsilankyti į su
sirinkimą, nes bus daug svarbių da
lykų apsvarstymui.

Joe Dabulski, sekr.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaokee Avenae, Roorn 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai..* 1 iki 3 po pietų. 6 iki e vak.
Tel. Brunevrick 4983

Narna telefonas Brunsvrick 1697 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 2> 
m. kaipo patyręs gydytojas, cbirur 
ga/i Ir akušeris.

Gydo įtaigas ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sios metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th SU netoli Morgan SI 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai kauk 

South Shore 2238 ai* Randotob 68M

GYDO
Ofiso ir Rea. Tol. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

8464 Soetb Halated Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pieta 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Ros. 8201 Soatb Wallaco Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR 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 sutarti

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė.
VALANDOS:

Niekad neleiskite šalčiui ar 
kosuliui tęstis

Sunalklnkit fealt| pirmą dieną ir jus ta
da veikiausia negausite plaučiu uždegimo 
ar Influenzoa. Kai flu grūmoja, yra sta
čiai uustdčjimas leisti šalčiui, ar kosuliui 
tęstis.

Turpo tuojaus sunaikins Šaltį. litriniu 
juo krutino, ar gerkle, jis palengvina slo
guti, paliuosuoja atsikoščjimą. Urnai jus 
pajusite pagerėjimą.

Apsisaugojimui gi nuo flu, Įtraukite j j 
kiekvieną nasrų kelis kartus i dieną i; 
flu bakterijos mažai ras progos įsigyventi 
ar susirasti veisimos vietą.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, su ' 
•idedąs ii senovinių terpetino, camphor ii 
menthol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 
išlavinta slaugė pasakys jums, kad tie su 
(lėtiniai jau nuo senai yra pripažinti kai- j 
PO veiksmingi antiseptikai, taipjau turiu- i 
tys svarbią ypatybę palengvinti šalčiuose 
ir slėgimo. Turpo kainuoja tik 35c bile 
aptickoj.

.urną SLA. organizacijos lie
tuviams gyvenantiems Ameri
koje. Taipgi ragino narius pri
rašyti savo šeimynas, draugus* 
o ypač jaunimą prie šios gar
bingos ir naudingos kiekvie
nam lietuviui organizacijos.

Jaunuolis kuopos organizato
rius, p. Kusgis, pridavė du nau
jus aplikantus, kaip dai: Dr. J. 
Kelia ir A. Schnukas. Pasta
rasis yra geras atletas ir gabus 
“Base Bali” sviedykas.

Labai malonu matyli, kad S. 
L. A. “Manjuette Maroon” di
dėja skaičium gabių ir pasižy
mėjusių atletų. Drąsiai galiu 
pasakyti, kad ateinantį sezonų 
• Marųuette Marouns” pasirodys 
daug gerinus organizuotais, ne
gu pereitais melais, ir, be jo
kios abejones, įvarys baimės 
ne vienam iš priešininkų “Base 
Bali” jauktų.

taipgi malonu mums SLA. 
260 kp. nariams, kad Chicagos

NAUJAS LUMBERIO PA- 
TARNAVIMAS CHICAGAI

Turpo
Qpick, Suro, Safe Relief

Spocialivtaa gydyme chroniškų ir naujų Il
gų. Jei kiti negalčjo jumis išgydyti, ateilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išorzaminavi- 
iiiik atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
inislu Jus gydyti, sveikata jum, suiri-yš. Ei
kli pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pe 
galutino liegz aminą vi mu—kas juma yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd„ netoli State St. 

Kambarys 1016 
imk elevatorių.

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

nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

šiandie tapo paskelbta apie ati
darymą Chicagos Lumberio Institu
to—naujos organizacijos, kurių su
kūrė Chicago Retail Lumber Beat
eis As.sociatlon naudai architekto- 
rių, budavotojų ir lumberio varto- 

| toju.
Vienas iš .svarbiausių naujojo Chi

cagos Lumberio Instituto uždavinių 
bus surinkti visų galimą techninę 

I datą ir pritaikinti ją geriausiai Chi
cagos lumberio y ardų praktikai— 
duoti Chicagai centrahnį šaltini pa
tikimų žinių apie iumberį ir jo var
tojimą.

Tarp kitų dalykų, naujoji orga
nizacija prirengs patarimus tam tik- 

i riems vartojimams visokios rųšies ir 
dydžio lumberio, taip kad galima 
butų pastatyti geresnius namus. Ji 
kooperuos .su architektoriais ir bu- 
davotojais, kad pakelti namų koky
be. Ji dirbs su lumberio pardavė
jais ir jų darbininkais, kad suteikti 
geresni patarnavimą budavojančiai 
publikai. Ji patieks vieta parodui, 
kur bus išstatytus visokis lumberis 
ir išaiškinta jo tinkamas vartoji
mas, — kur architoktoriui, budavo- 
tojai ir lumberio vartotojai galės 
Kauti eksportų pugelbu išrišime jų 
budavojimo problemų.

Bus vedamu plati kampanija iš
aiškinti žmonėms daugeli kitų pa
tarnavimų, kuriuos ta organizacija 
atliks. •

Naujasis Chicagos Lumberio In
stitutas nėra biznio {staiga. Jokie 
fabrikantai neturės ryšių ir nega
lės jos kontroliuoti. Ji bus palaiko
ma vien Chicago Retail Lumber 
Dealers Associution ir jos patarna-1 

1 vilnas bus atliekamas dykai.

Metinės Sukaktuvės

FRANČI*KUS NOREIKIS

Mirė Vasario 8, 1028 metais 
ir tapo palaidotas Vasario 13, 
1928, šv. Kazimiero kapinėse.

šv. Mišios atsibus Subatoj, 
Vasario 9 dieną, 1929, 8 vai. 
ryto Visų Šventų parap. baž
nyčioj. širdingai kviečiam vi
sus gimines, draugus ir pažį
stamus išklausyti gedulingas 
pamaldas uą velionio sielą.

Netekome tavęs, musų my
limas vyras ir tėvelis, kaip 
dangaus žvaigždės. Tegul tau 
Visogalis Dievas suteikia am
žiną ramybę. Ilsėkis ramiai 
šaltoj žemelėj ir lauk musų 
pas tave ateinant.

Nuliūdę,
šeimyna Noreikių.

A + A
JURGIS ANDRULA1TIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 5 dieną, 9 valandą va
kare, 1929 m., nelaiminga mir- 
čia tapo automobilio užmuštas, 
sulaukęs 26 metų amžiaus, gi
męs Lcwiston, Maine, gruodžio 
4 d., 1902 met. Paliko didelia
me nuliudime motiną Marcelę 
Andrulaitienę, brolį* Prancišką 
ir dvi seseris — Marcele ir Zo
fiją. Kūnas pašarvotas randa
si Masalskio koplyčioje, 3307 
Auburn Avė.
' Laidotuves įvyks subatoje 
vasario 9 dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jurgio Andrulai- 
čio giminės, drąugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvečiami 
dayvaut ladofuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, (Brolis ir Seserys.

[ f 3 •»/ f
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

*4

Universal Restaurant
Musų varškiečiai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS. »av.

MIKOLAS ŠEMENIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 3 dieną, 9 valandą va
kare, 1929 m., sulaukęs 36 met. 
amžiaus, ginięs Zubiškiu kaime, 
Svedesų parapijoj, Rokiškio ap. 
Paliko dideliame nuliūdimą nio-, 
terį Uršulę, 1 dukterį Oną 13 
m. ir sūnų Antaną 9 met., 1 
brolį Napalijoną ir švogerką 
Domicėlę ir jų dukterį Zofiją 
ir visi giminės, o Lietuvoj 2 
brolių — Antaną ir Julijoną, 4 
seseris — Marijoną, Marcijoną, 
Veroniką ir Oną. ' Kūnas pa
šarvotas randasi 6729 South 
Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks vasario 9 
dieną. 8 vai. ryto iš namų i 
Apveizdo.s Dievo parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. I 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mikolo šemenio I 
giminės, draugui ir pažįstami R 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyi^iuti laidotuvėse ir suteikti 
jum paskutini patarnavimu ir I 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, \ 
Moteris, Duktė, Sūnūs , I 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- i 
būrius J. F. Badžius, Telefonas I 
Vietiny |0S8. J

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Vfusų patarnavimas 
aidotuvėse 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 graboriuH 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikia m s vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tai. Vigtory 1116

S. 1). LACHAV1CZ
Lietuvis Graboriug ir 

Bahuunuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chiq4go, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevalt 2515-2516

J. F. RADZIUS
i PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- Į 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St,; 
Tel. Viclory 4088

Draugyste Teisybės Mylėtojų lai
kys savo mėnesinį susirinkimą ne
dėlioj, Vasario lt) d., 1 vai. po piet, 
Mark Wnite Sųuare svet., prie 29 
ir S. Halsted gat. Visi narjai-rčs 
malonėkite būtinai laiku susirinkti, 
nes yra daug .svarbių reikalų apta
rimui. —Raštininkas.

Lietuvės Akušerės
Vidikas-Lulevičienė

3103 South Halsted Street
Telephone Victory 1115 

CHICAGO. ILL.
Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

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.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si nanioi vietoi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karšti, 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. Kpecialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va- 
lahdos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 .
S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenwood 1752
4649

Lietuviai Gydytojai

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

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

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 

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

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas

Rea. 6660 South Artesian Av«m
Phone Prospect 6659 \

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street < 

caieago, III,

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South VVestern Avenua 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A M

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenne 
Telefonas Boulevard 7820 

Resw 6641 South Albany Avenne 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 6820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunswick 6624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukeo Avė.
kambarys 206

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

panų^ Gydytojai
Ufiso Tel; Victory 6893 

n Rez Tel. Drexel 9191
DR. A. A. ROTH

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas moterišku vyrišku 

vaikų Ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

tarti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak 
Nedaliomis ir šventad 16—12 dieną

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAIIN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piel
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rea. Telephone Plazs 3200

DR. CHARLES SEGAI 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubo» 

Chicago, lllinoia 
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir iuio 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėk nup 10 iki 12 v. diens 

Phone Midway 2880

DR. M. J. SRERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampa# 18th St.

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

Resktouce Tel. Pairtai 6352

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

valandai no pietų.

Telefonas Canal 0464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. 11 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisus 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta 

1323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunae Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-1 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La SaBe St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-4

Va knruis
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Pancdėlio i> 

Pėtnyčios

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurniiestyje
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. \Vashinglon and Clark Sts
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakača 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshiup Petera) 

ADVOKATAS
Room 852 Otia BĮ d g.

10- South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple SL 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. L»a Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4-

Rezidencija 6158 S. Talmau Av 
Tel. Prųspect 3525.

Phone Franklin 2160
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Salio Street
Vakarui- nuo G iki 9 vai.

3315 So. Halsted Street
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Tarp Ghicagos
Lietuviu IO t|

tai tokis jau niekam vertas. Ko
munistai yra ekspertui žmo
nėms supiudyti, nes kitaip jie ir 
gyvuoti negalėtų.

Senas Apuokas. Miscellaneous Financial
Finansai-Paakoloa

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Miscellaneous for Sale
(vainisPardavimai

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

Komunistai ir 
visuomenė

Kaip jie moka užkabinėti 
ir teisintis

kitus

Skaitau “Vilnyje”, nr. 29-me, 
tilpusį adv. J. P. Waitches laiš
ką ir laikraščio redakcijos pa
stabą, kuri nutęsta net per kė
lės špaltas ir kuri yra neva pa
mokinimas p. Waithčiui, kaip jis 
turi daryti.

Reiškia, komunistų laikraščio 
redaktoriai jau nori kontroliuo
ti žmones, dar neturėdami ga
lios. Kiek iš tos pastabos gali
ma suprasti, tai jie išrodo pa
našus tokiems žmonėms, kurie 
patys muša ir patys rėkia.

Komunistų redaktoriai,
tyt, teisina savo bendradarbius, 
jie prisiima atsakomybę. To
liau sakoma, kam, girdi, jis, t. 
y. adv. VVaitches, įsivėlęs į tas 
apkalbas; ar jisai negalėjęs sto
vėti nuošaliai.

The English Column

North Side

Don’t forget to 
“Valentine Dance” 
Kultūros Ratelis, 
February 9, 1929, at
Masonic Temple, 1547 N. Lea- 
vitt St. Don’t forget! —A. K.

thebe at 
given by

Saturday, 
North west

IR

GARSUS radium mine run anglys, i GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50; Į šildomas — 2 karų garažas, visi fla- 
labai mažai dulkių; lump, nut 
eggs pristatomi už $7.50. 

Tel. Boulevard 1036

1721 Union avė. Reikalingas duon
kepis prie lietuviškos duonos ir ki- 
tokioš, saldžių keksų ir bisketų. 
Pirmarankis ir anlrarankis. Turi būt 
patyręs.

Paskolos suteikiama 
j vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ir tai išrenduoti—2061 Birchvvood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 
1913.

MUMS yra reikalingas geras Redl 
Estate pardavėjas. Mes duosime ge
riausią propoziciją. Atsišaukit bile 
dieną prieš piet tarpe 10—12
Klausk manadžeriuus.

JANOVSKY & CO., 
1824 W. 47th St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

MES PERKAM, parduodam ir 
mainom, namus, lotus, farmas ir tt. 
Darom pirmus ir Antrus morgečius. 
Del greito ir teisingo patarnavimo

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 cigaretėms, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti į musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St 

x Tel. Victory 1266

vai. DEL LIGOS
Parduoda Meat» Marketą ir Gro- kreipkitės prie 

sėmę. Geras, stakas, fixtures kaip 
nauji. Labai geras ir turtingas biz
niu. Yra 3-5 pagyvenimo flatai ir 
Storus. Garu šildomi, kampinis na-. 
mas. Vienas biznis arba su namu. 
Nebrangiai už cash, agentų nereikia.

Klauskit M r. Groves, 
Tel. Prospect 0582 

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

M. ROZENSKI & CO 
i REAL ESTATE 

6542 So. Westem Avė 
CHICAGO. ILL. / 

Tel. Prospect 2102

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

—- -- ---- y** „ ■■■■■-•• -----

ORLAIVININK1STEJ brangiai ap
mokami darbai. Jauni vyrai gali mo
kintis bile šakoj orlaivininkistes dar
bą. Gali pradėt bile laiku dienoms 
arba vakarais. Ateikit arba rašykit. 
Aviations Service & Transport, Ine., 

2137 So. Cicero Avė.
Atdara nuo 10 iš ryto iki 9 vakare. 

M r. Zomotny, Mgr.

BUKITE BIZNIERIAIS
PARSIDUODA. . sakiai* IJ|‘

n.u, agan, ,r la>p viaokjų smulkių yrn tinkamn dc, har.lware Storo, tai 
dalykų. I arduosiu pigiai. Randasi yra vjenas jg geriausių biznių, jei 

m°- nenusimanote apie tą biznį aš pagįl-
Užmuškit Tą Šaltį 

Apsisaugokite nuo 
Influenzos ir Plaučių

Uždegimo
Neaposaukite nu šalčiais. Vartokite 
išbandytUH ir saugius metodus kovai 

su “flu” ir šalčiais.
Medikalį viršininkai išleido perser

gėjimus prieš pasikartojimą nesenai 
i “flu” epidemijos, panašios j 

antrą bangą, kuri sekė baisiąją 1928, 
m. rykšte. Jie palaria kiekvienam 
nešposauti su paprastais šalčiais, ne
žiūrint kaip mažas jis nė rodytųsi. | 

Atlikite prideramą dalyką dabar —i 
išgerkite puoduką karštos Bulgariš- j 
kos Žolių Arbatos du sykiu į savaite 
laike šių pavojaus mėnesių. Tai pa
gelbės gamtai greitai nuveikti šalti 1 
ir apsaugos jūsų sistemą nuo “flu” 1 
pavojaus. Bulgariką Žolių Arbatą re
komenduoja visi aptiekininkai.

Business Service
Biznio Patamavirnaa

ma- siautusi

Tatai, “broliai” komunistai, 
jūsų neišteisina. Jus neišken- 
čiate nekišę savo nagų, kur 
jums nereikėtų jie kišti. Ar jus 
galite įrodyti, kad jus to neda
rote? Ar jus galite įrodyti, kart 
jus nebandote įvelti profesiona
lus į savo lizdą? Ar jus galite 
užginčyti, kad jus neveliate į 
savo lizdą visą jaunuomenę?

GENERALINIS
KONTR AKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740
GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634

fcLASSIFIED ADSJ
| VfciiVVii r-vi |n{ taisome stogus visokios rūšies,
1 bile kada ir bile kur. Dykai apskait-

Educatfonal
Mokyklon

MOKINKIS BARBERYSTRS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci-

4 .. , , . . 1 jų šauk arba rašyk INTERNATIONALAr ne tiesa, kad jus smerkiate ; bARBER COLLEGE. 672 W. Madison 
amžinai prapulčiai visus tuos, 
kurie nesutinka su jūsų nuomo
ne, nors ji, ta jūsų nuomonė, 
butų ir visai supuvusi? Ar jus 
manote pasaulį išmokinti komu
nizmo prievarta? Ar jus manote 
įvykinti rusišką rojų savo dis
ciplina? Ar jus manote išvysty
ti sėkmingesnę agitaciją pludi-. 
mais? Ar jus tikitės tdkiais 
“agitacijos” budais suorganizuo
ti viso pasaulio spėkas? Ar jus 
manote tą patį padaryti, kas bu-

tourctES
Night and Moming to keep 
them Clean, CIear and Hcalthy 

Wr»te for Free “Eye Care” 
or tfEye Beauty” Book

Murinę C<^ DepL II. S„? K. Okio St^CbicKfo

liavimas. Mes atliekame geri ausį 
darbą mieste. Kedzle 5111.

PRIDEK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porČius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui.

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 35th St., 

Lafayette 7150

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR1 
REAL ESTATE

Statau namus nuo buagalow iki 
didžiausio apartmentinių namo.

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

Phone Republic 7869

vo daroma pirm tukstanties me- i H 
tų su inkvizicijos pagalba?

Iš jūsų elgesio galima supras-i 
ti, kad visi profesionalai turėtų I 
būti su jumis, o jei ne, tai jie 
nieko neverti buržujai ir išnau- ’ 
dotojai, nes jie “menševikai”.

Jei profesionalas yra komu- ■ 
nistas, tai jis “geras”. O jei ku-j 
ris profesionalas ar biznierius 
nenori jiems priklausyti, neno
ri klausyti jų štabo įsakymų, ■

FLIT
IŠNAIKINA 

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

Vilniaus Albumas
Tai yra

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
^_iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 

gadynės rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
jy spalvuotų piešinių.

Tai yra knyga

kurią turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si ‘‘Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos Sostinės istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny
gynėlį.

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

NAUJIENOS t

1739 S. Halsted St Chicago, III

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyti namus, farmas, lotus, arba j 
biznius, mainau namus ant farmų.1 
lotus ant namų.

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

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

arba

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

H. GADEKE, Kedzie 1393.

MES darome pirmos klesos 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

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruejam. Užlaikomi 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St.

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
Jjįmas yra garantuojamas. J. W.

, 1G2O Devoo n ve. Tol. Mo- 
llyctT''0506.

Financial
Finanaai-Paskoloa

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

HELBERG BROS
Room 607 .

192 N. Clark St.

MES DAROME 1, 2 Ir 3 morgiČius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

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

p Wanted—Mi 
Darbininkų Reikia

I Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS7 

1647 West 47th Street

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

arba $300, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 21 

« valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St.
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA ruimas šviesus 

—yru telefonas, maudynė ir kiti 
parankuniai. 827 W. 34th PI., 1-mos 
lubos užpakalin.

FURNIŠIUOTAS kambarys 'išsi- 
renduoja, su valgiu ar be valgio. 
3144 W. 42nd PI., Virginia 0205.

For Rent
FLATAS rendon. 4 šviesus garų 

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

MODERNIŠKA 5-kių kambarių; 
$50—$52.50; 4448 So. Homan. Mr. 
Yahraus. Saulės kambarys, įmūry
tos maudynės, lašų maudynės ir 
gražiausi pečiai.

Arti Archer ir Kedzie avės. Phone 
Ūke 5418.

HELBERG BROS. 
192 N. Clark St. 

Dearborn 4020
II 1^1 t 01

RENDON Storas, geras dėl res- 
tauranto arba kitokio biznio. Gera 
vieta, pigi renda, 4127 Archer Avė. 
Tel. Sunnyside 6358.

IŠSIRENDUOJA Storas su kam
bariais ar be kambarių ir garažas. 
Savininkas antros lubos iš užpaka
lio, 4544 So. California Avė.

Personai
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar moteries be vaikų, tarpe 28 ir 
35 metų, tykaus karnkterfo ir vi
dutinio sudėjimo. Katra manote 
apie ramų Šeimynišką gyvenimą ir 
nevartojate svaiginančių gėrimų, at
sišaukite laišku sekančiu antrašu: 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 
1059, Chicago, UI.

Partners Wanted
__________ Pusininką Reikia_________

PAJIEŠKAU partneri prie parda- 
vinėjimo naujų automobilių. 7241 
Vincennes Avė., Stevvart 0037.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti. 1

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

B HRI . ..«*!• '*4. ■ ’-'u

------ O-------
REIKALINGAS jaunas barberis.1 . .. ..ru «, v„. <<Darbas u,,t visado/ Gera proga ir kvkl,w' 447,8 S- ™rfleld avė. 

nusipirkti. 805 W. 18th St. 0
------ 04— ;------------------------- ,-----------------

REIKALINGAS bučeris, kuris tu 
ri patyrimų, darbas ant visados.

1833 So. Halsted .Street

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris .pagelbėti 
prie namų darbo, nereikia skalbti. 
Kambarys, valgis ir mažas mokes
tis. 3415 Emeraiy Avė., 2-ros lubos.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU ženotos poros, kur 
moterie* nedirba, kad prižiūrėtų na
mus ir 10 metu mergaite. Atsišau
kite: 6525 So. Whipple st. Tel. Re
public 5497.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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 Šį apgarsinimą su savim, bus 
vertas jums $5.00.

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 Lake Street 

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios njšies radios. 

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

Radios
EXPERTA1 Radio aptarnautojai. 

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

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northwest Town Radio 
3812V2 W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361 

-------O,------

MES mokame $1 už jūsų seną A.C. 
tube į mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St. 
kamb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Webster 
7339.

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes sutaisysime jūsų 

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

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Park 8296

VISI elelctrikiniai 7' tubi* Radio UŽ 
$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbėtuvą 
demonstravimas dovanai. Už pinigus 
arba ant išmokėjimo. Duodama gera 
kaina ant jus seno seto. Phantom Radio 
Mfg. Co. 6440 Cottage Grove Avė. 
Tel. Midway 6312.

RADIOS, STALAI IR CONSOLES 
PILNAI — $25 ir augščiau

Ateikite dėl nemokamos demons
tracijos ant naujo Allelec D. C. 
Howard, Zenith ir Brunswick. Atsi
nešk šį apgarsinimą, jis vertas jums 

Lengvi išmokėjimai,
10 E. Oak St., 

Sup. 8741

S6.00.

Automobiles.
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 $825 
’26 Chandler special 6 ............... $295
’26 Jewett Coach su naujais ta- 

jerais, bargenas ................... $250
’24 Hudson Coach bėga gerai, 

bargenas ........................ .......  $95
50 kitų karų pasirinkimui, 

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7186 So. Halsted St. Triangle 9330

i T° ~ iPARDAVIMUI pgiai restoranas ' 
ir soft drinks parloris. Priežastis ’ 
pardavimo — turiu du bizniu, todėl 
priverstas greitai parduoti. 2513 S. 
Halsted St. 

-----<_o-------

bėslu pradėti. šičia yra tinkamas 
namas ir vieta kur iš pat pradžių ga
lima daryti didelį biznį. Priimsiu 
nedųielį mainą. Matykite savininką,

John Pakel (Pakalnį)
2547 W. 71st St.
Hemlock 0367

t

----- o-----
PARDUODU grosernę labai pi

giai arba mainais ant automobilio; 
ar mažo namo. Visados galima ma- zidencija, puikiai 
tytis. 4612 So. Wells St. tile maudynės

O—— garažas, side drive, lotas 37 ir pu-
i sės pėdų pločio, daug didelių me- 

1 džių — žodžiu, rezidencija gera ir
patogi iš visų pusių. Verta apie 
$12,000, parsiduoda už pirmus mor-

------ O-------
PARDAVIMUI Gazo Stotis 

kampo 111-tos gatvės ir Kedzie 
Seniai išdirbta vieta. Klauskite 
vietos.

avė. 
ant

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė' su namu, arba mainysiu ant ma- j 
žesnio namo. Svetimtaučiu apgy
venta. 6001 So. Carpenter St., Tel. 
Englewood 2116.

12

DIDELIS BARGENAS

kambarių, presuotų plytų re- 
ištaisytas vidus, 

kambarys; 4 karų

gičius ir kaštus — $7,500; įmokėti 
reikia $1500 ar daugiau, šis namas 
turi būt parduotas greitai ir kas 
nori uždirbti, tam yra geriausia 
proga. Randasi prie Garfield Blvd. 
ir

PARDUODU arba išrendavoju I 
Soft Drink Parlorj.

2540 W. 45th Place

Halsted. Pamatykit tuojaus!
EDW. BAKS, 

4392 Archer Avė. • 
Tel. Virginia 0055.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

SU $500.00
Galite nupirkti naują — dar bai

giamą bungalow. viskas modemiš
kai įtaisyta, karštu vandeniu šildo
ma, platus lotas. Kaina $8,500, — 

PUIKIAUSIA proga. Geriausia lengviausios išmokėjimo sąlygos,
pirkinis Chicagoj. Jeigu imsit tuojaus. Randasi Bnghton Pąrk. Kam reika- 
Jeigu jus norite farmos, matykit ma-; Jin8a tokio 5 kambariu bungalow, 
ne apie šias. Parduosiu ar mai-1 ^U<rSi irA7. ’
nysiu ant nebrangios pelną nešan- Archer avė. Tel. Virgi-
čios nuosavybės Chicagoje dvi far- nia 005o.
mas, 25 akrų ir kita 10 akrų. Pilni 
du setai budinkų, vienas visai naujas. 
4-mylios nuo Benton Harbor. Prie ______
cementinio kelio. Pusė farmos pa- prie Kedzie, 100 pėdų pločio arba 
švęsta vaisiniams medžiams. Tai yra ( 4 lotai parsiduoda po $250 pėda — 
geriausias bargenas, kokis buvo pa- verta $500. šalip stovi Buick Sales 
siūlytas. Gali būti parduotas su peL Room ūž $750,000. ši proga tik 
nu bile laiku. Nevilkinkit. Rašykit, trumpam laikui. Kas nori uždirbti 
ar kreipkitės tuojaus prie savininko, pinigų, kreipkitės tuojaus. Ed. Baks- 
Gaukit mano kainas tuojaus. Neati- Rev. Bartd, 4392 Archer avė. Tel. 
dėliokit. Virginia 0055.
Mr. E. B. BELDING, 1729 W. 106 St. ------------------------------------u------------

TIK Už PUSE KAINOS
Bizniavi lotai ant Archer avė.

$6500.00 CASH gali nupirkti 2 
-------------- metų senumo 6 flatų kampinį na- 

---------  mą. Rendos neša $4600.00, 7543 S.
4 . Honore St. Tel. Triangle 5973.

44 AKERIŲ arti Elgin, prie ----- o-----
bulvaro, gera žeme, visi budin-i———-------------------------------
kai, sykiu su 8 kambarių mo- PARDAVIMUI arba mainymui 6 
dcrniqkii namu Parsidnndn ni- kambarių namas, cementuotas beis- aermsKU namu, raismuoaa pi mentas> ran(lasi ant 8 lotu — mainy- 
giai, tik $5,000 įmokėti. | siu į Chicagos propertę arba farmą.

__  ___ Jos. Vasiliauskas, 160 Lincoln St., 
Harvev, IU.

210 AKERIŲ arti gelžkelio -------------------------
ir lengvo kelio, visi įtaisymai rZL, -
vra __  Plpktrn ir t t 13 aPartment^ namas,
Moderniškas namas, gera že
mė; puikiausias bargenas.

PER SAVININKĄ — modemiškas 
, taipgi 3-jų 

flatų namas su 7 kambarių namu 
užpakalyje. Viskas yra, tikras bar- 
genas. 2608 Montrose. Juniper 0850.

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

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir 

įtaisyta taip ir kitos farmos./

LOTAS ant Westem Avė. arti 
HTarųuette Rd., pardavėjui kainavo 
158,000 du metai atgal. Iš priežas- 
'ttes mirties bus parduota už $6500 
arba už pirmą teisingą pasiūlymų.

$100 ĮMOKĖTI
Nupirks SO akrų farmų. ix- 

žemę šiauriniame Wisconsine. 
na $600, 2 mylios nuo miesto, 
ra vieta žuvauti, medžioti, gaudyti
žvėris, nedirbama žemė. Turiu par
duoti tuojaus. Didelis barmenas.

2627 N. Washtenaw Avė.
Armitage 1849

2 FLATŲ mūrinis namas 6 ir 6 
kambariu ant Maplewood Avė. arti 
Marųuette Rd. Karštu vandeniu šil
domas, lotas 30x125. Kaina $14,000.

miško
Kai-
Ge-

3 LOTAI ant Mozart Streeto ąr- 
ti 71-inos. Kaina $3500.

A. N. Masulis Co.
6641 So. Western Avė.

Republic 5550

Exchange—Mainai

MAINYSIU savo biznį, namelį, 2 
ar 3 flatų, ant farmos, loto, biznio, 
ar kitokios nuosavybės. 2301 
35th St., Lafayette 0909.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

w.

IŠSIMAINO 3 pagyvenimų mūri
nis namas, 2 fintai ir beismentas, 
ant bizniavo namo arba ant gro- 
sernės. Namas randasi apie 33 ir 
So. Lowe avė.

KAS turite kendžių štoro fixtures 
ant pardavimo, atsišaukite. 1832 S. 
Wabash avė. Calumet 1395. C. Da
niels.

2 FLATŲ, 5—5 kambarių octogo- 
no priešokis, saulės porčiai. Moder
niškas 3 karų garažas, arti 81-mos 
ir Mąrshfield. Savininkas Vincennes 
3711.

NORTH Central Park, arti North 
Avė., — 4 fialų mūrinis, 3 metų se
numo; 4 furna.sai įbudavoti. šauk 
savininkų Chesterfield 0155.

2 FLATŲ medinis namas, naujas 
plumbirtgas ir apšildomas, 2 karų| 
medinis garažas. Bendos $100 į mė
nesį; 1-mas morgiČius $3,500, arti 
Garfield bulvaro. Tel. Triangle 1901

STORAS 1 aukšto mūrinis, šiltu 
vandeniu apšildomas, 3 metų ly- 
sas. Kedzie avė., arti L stoties. 
$12,500, <$1,500 įmokėti Berkshire 
7290 arba Palaside 0364.

TURIU parduot 116 akikšto me
dinį namą su 2 karų garažu, arba 
mainysiu ant nuosavybės $10,500. 
Nuolaida už cash,WSavininkas Pa- 
lisade 8214,

5 KAMB. mūrinis bungalow, tiie 
maudynės, furnasu apšildomas. 1. C. 
ir viršutinės linijos transportacija. 
Kaina $7700, $000 įmokėti, likusius 
po $55 j mėnesį pridedant nuošim
čius. 721 E. 1041h St. Commodore 
2495.

.■•41 ---




