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Komunistų “visuotinas strei- “t .'t’tiiviiiuniviit v tui klerikalų fanati-
kas” New Yorke-humbugas kai grūmoja mirtim

Vilkai sudraskė 16 Minske ‘čeką’ suėmė 
vaikų ir 6 ginkluotus 25 Amerikos baptis- 

vyrus mokykloj I tu apaštalus

Kad organizuoti dresmeikeriai nepaklau
sė skebinės raudonųjų Needle Trades 
unijos šukavimų ir visai atsisakė strei
kuoti, tai komunistai šaukia savo sekė
jus iš kitokių pramonių ir stato juos i 
pikietininkų eiles

Grūmojimų mirtim gavo taip-' 
jau buvęs prezidentas C a lies; 
bombos valdžios rėmėjams

NEVY YORKAS, vas. 13. —l kiant apsaugoti dresmeikerius 
Komunistai pagaliau nuo bet kurių komunistų parti- 

turėjo prisipažinti, kad. jos ir visų jos gengsterių puo
limų.

Per pastaras kelias dienas ko
steri- munistai darė visa, ką galėda

mi, kad į savo mitingų sales ne- 
jsileistų tikrų unijistų dresme1- 
kerių. Ir įtūžę, kad iš jų “vi
suotinio streiko” išėjo tik tuš
čias burbulas, dabar komunis
tai siunčia savo gengsterių ir 
graikų mušeikų bandas dres
meikeriams terorizuoti ir pri- 

juos streikuoti. Vaisių 
Andai komunistų mu

šeikų gonge puolė dresmeikerį 
ir į N. Babbitą, dirbantį šapoj 55 

WiaI 25th st., ir žvėriškai jį 
Gengės vadas, Sam

patys turėjo prisipažinti, 
jų skebinės Needle Pradės uni 
jos- paskelbtas vadinamas ‘vi 
suotinis” dresmeikerių 
kas vra visai susmukęs.

Po to, kai jie per dienų die
nas visur bubnijo, kad, girdi, 
nemažiau kaip 25 tūkstančiai 
dresmeikerių metę darbą ir ka i 
visa ta pramonė sustojus, da
bar komunistų laikraščiai pa- 

vvorkerių (komunistų) 
vykdomojo komiteto į versti 
kad visi komunistai, I jau yra. 
kurių pramonių ša 

dirba, susirinktų 
Į pikietininkų eiles, 

mat,

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
13. — Pranešime spaudai Mek
sikos prezidentas Emilio Porles 
Gil sako, kad vyriausybė esan
ti įsitikinus, joge: pasikėsini-i 
mas p icš jo gyvastį praeitą 
sekmadieni buvęs padarytas su
fanatizuotų katalikų.

[Praeitą sekmadienį buvo 
išsprogdintas traukinys, kuriuo 
prezidentas Gi] važiavo namo 
iš Tamaulitas valstijos. Prezi-

šalčiai Europoj vis neatleidžia; Kaltinami dėl organizavimo balt- 
dar daugiau kaip 50 žmonių gūdžiuose 
žuvo per šalčius ir pūgas 

LONDONAS, vas. 13. —
!j>ress telegrama iš Vienos pra- laikraščio Babočy «. 
neša, kad 100 vilkų gauja va- slaptoji sovietų policija suėmė 
kar puolė kaimo mokyklą ne- ir laiko uždarius Minsko kalė
toji nuo .lavinos ir, prasi(|ras- jiwo dvidešimt penkis 
kius pro molio sienas, sudras-! 
ke
Du kareiyiai ir keturi žandarai, tinius. Jie kaltinami dėl orga- 
kurie buvo pasiųsti pagalbon, nizavimo kontrrevoliii eini o 
taipjau buvo vilkų sudraskyti, darbo valstiečių tarpe ir dėl 

kurstymo jų atsisakyti nuo tar
navimo sovietų kariuomenėje.

Laikraštis- sako, kad daugu- 
|mą tų “pryčerių” Phiiedalplii- 
jos baptistų institutas surankio
jęs ir suorganizavęs iš rusų 
emigrantų. 1920 metais jie bu
vę instituto pasiųsti į Londoną 
gauti ten iš sovietų atstovybės 
vizas keliauti į Busiją, bet so- 

Vienoje tapo įsteigta 100 ar- vietų atstovybė atsisakius vizas 
mijos lauko virtuvių ir tukstan- duoti. Tuomet tie misionieriai 
čiai kareivių maitina daugiau gavę Anglijos pasportus į Len- 

; kaip 30 tūkstančių miešto be-1 kiją. Iš Lenkijos jie slaptais 
1 turčių. keliais įsišmugeliavę į Baltgu-

Tiroliuje (EI stiprių sniego diją ir ten, apsigyvenę mieste- 
! audrų nugriuvęs nuo kalno liuese, ėmę kurti savas bažny- 
t sniegynas užmušė keturis žmo- čias ir organizuoti parapijas, 
Įneš. gaudami gausios paramos pini-

... , ... gaiš ir tikybine literatūra išMiscoloczc, Vengruose, vilkui* ,. . _ . . i . . i Amerikos baptistu.gauja sudraskė penkis kaimie- į 
čius. ------------- -—

kontrrevoliucinio 
darbo prieš sovietus

RYGA, vas. 13. — Minsko 
Babočy pranešimu,

misio
nierius, Philadelplrijos (Ameri- 

šešioliką mokyklos vaikų, koje) baptistų instituto auka

šalčiai vis neatleidžia
VIENA, Austrija^ vas. 13. — 

Nepaprastai pikti šalčiai, kokių 
i Europa neturėjo per šimtus 
metų, vis dar nesiliauja ir, 
spaudos pranešimais, dar dau
giau kaip penkiasdešimt žmo
nių mirė nuo speigų.

Grūmojimai prezidentui Gil’iui 
ir jo pranokėjui

MEKSIKOS MIESTAS, vas- 
13. — Respublikos prezidentas 
Gil ir buvęs prezidentas Plu- 
tarco Elias Calles gavo grumo- 
jamų laiškų, o trijų žymiausių 
tautinės revoliucinės partijos 
narių rezidencijose rasta dar 
trys užtaisytos, bet nespregu- 
sios, bombos. Tautinė revoliu
cine partija yra esamos Meksi
kos valdžios rėmėja.

Laiškais buvusiam preziden- ! 
Callesui grumojama taip- 1 
pavogti jo dukterį Ernesti-;
kuri pernai metais ištekė-1
už neuTorkiečio Thomaso j Į KONSTANTINOPOLIS, T u r- '

Robinsono, dabar gyvenančio ! HiAAGA, vas. 13. — Praneša, į kija, vas 13. _  Sovietų gailai- • (Sofijos praneša, kad per j
Meksikos Mieste. /Tie grūmoja-Į kad Cheribono provincijoje, Ja- vio Iljič atgabentas į Konstan-125 metus dar pirmą kartą už- • 
mi laiškai, sako, yra labai pa- vos saloj, kilo ka-tastrolingi po-Įtinopok Ikonas Trockis su . salo Juodosios juros uostai ir 
našus į tuos, kuriuos buvo ga- tvyniair Tjilosarijos upei išėjus Į žmona ir dviem vaikais, iš lai- laivą judėjimas visai sustojęs.
vęs išrinkta® prezidentas Aiva-jis krantų, vanduo nušlavė 87 j vo buvo tiicjau automobiliu nu- 1
ro Obregonas prieš tai, kai 
buvo jauno fanatiko Toralo 
žudytas.

Nuo praeito šeštadienio, 
Obrcgono užmušėjas Torai 
vo sušaudytas, apie Robinsonų 
rezidenciją buvo pastebėta be-

ADF vadas už didės- Užgina Turkų valdi-
T 1 * * • l Ii 4-* - -. *

skelbė ’ 
partijos 
Įsakymą, 
nežiūrint, 
koše jie 
stotų 
tuo, mat, parodyti pasauliui, sumušė, 
kad neva daugybė dresmeikerių Resnik, kurį Babbit pažino, bu- 
strei kuoja.

Tai yra geriausias įrodymas, 
kad dresmeikerių streiko nėra, 
kad organizuotų dresmeikerių 
komunistams nepavyko pasigau
ti ant savo meškerės ir ka$ tik 
komunistai sugeba ‘ šitaip pri
gaudinėti visuomenę/' ”

Julius llochman, Internatio
nal Garment \Voikers unijos 
viceprezidnetas, kurio žinioj yra 
dresmeikei ių unija, savo prane
šime sako, kad dresmeikeriams 
nėra ko daugiau bijoti komu 
nistų teroro. Unija, sako jis 
vra visai prisirengus kaip rei-

vo netrukus suimtas.
Piaeitą penktadienį buvo are

štuoti for disorderly eonduet 
penki mušeikos, visi graikai, 
kuriuos komunistai yra pasi- 
samdę dresmeikeriams terori
zuoti. Ant rytojaus tie patys 
asmens vėl buvo suimti už su
mušimą dviejų dresmeikerių, 
dirbančių šapoj ■ 282 71h avė- 
Kiekvienas jų laikomas po $500 
kaucija. TYj mušeikų vardai 
pavardės yra: 
Louis Hotches, 
Tom Varios ir J. 'Metaxes 
visų graikiškos pavardės.

Mike Kiralos, 
Gus Bosiąs,;

[Atlantic and Pacific I’hoto]

Aimee Sempic McPherson, pagarsėjusi Los Angeles evan 
gelistė, kurią architektas traukia teisman, reikalaudamas $17,000 : 
už padarymą planų.

ni imigracijos su
varžymų

n inkams vesti ki 
tatautes

tui 
jau 
ną, 
jo

Katastrofingi pot- Trockis
vyniai Javoj

jis : namus 
nu- prigėrė.

valių. Susisiekimas tapo
' sutrukdytas.kai 

bu-

Policija todėl ties namais pa 
įstate sargybą.

sovietų' 
kalinys Turkijoj

i

Coolidge pasirašė 
laivyno bilių

ANGORA, Turkija, vas. 13.— 
Krašto seimas priėmė įstatymą, 
kuriuo turkų valdininkams ii 
valstybės tarnautojams užgina
ma vesti svetimšalės. Vedusie
ji kitatautes, ne tunkes, bus 
tuojau iš tarnybos atleidžiami.

Kiek anksčiau buvo išleistas

Kalbėdamas čia Trafiko Klu
bo vakarienėj, Wiliam Green, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, pasakė, kad fede
racija tuojau kreipsiantis į kon
gresą ir prašysianti išleisti stip
resnius imigracijos įstatymus,
kūnais-Jungtinių Valstybių dar-' įsattymas-, kuriuo tik Turkų ar- 
bininkai butų geriau apsaugo-, mijos ir laivyno oficicriams ir 
Ii nuo svetimų darbininkų kom- užsienio departamento valdinin- 
peticijos, ypačiai, kad butų su- kams buvo užginta vesti kita- 
varžyta imigracija iš Meksikos, tautės.

Gaisras sunaikino mie
stelį Čilėje

SANTIAGO, Čilė, vas. 13. — 
Gaisras sunaikino visą nedidelį 
Galėta Buena miestelį, netoli 
nuo Iquique. Gaisrą pagimdė 
užsidegusi krutamųjų paveiks
lu filmą. Vienas asmuo slide- c

keli kiti buvo sužeisti.

Mary Garden, operos 
dainininkė, susirgo

NEW YORKAS, vas. 13. — 
žinoma operos dainininke Ma
ry Garden, kurią Chicago va
dina “Our Mary,” rimtai susir
go influenza.

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

Debesiuota; kartais gali būt 
sniego; mažumą šalčiau; vidu
tiniai mainąsis vejai.

Vakar tempera t ura įvairavo 
tarp 16° ir 25° F.

Šiandie saulė teka 6:48, lei
džiasi 5:20. Mėnuo leidžiasi 
10:11 vakaro.

Bombardavo italų mė
sos krautuvę Kenoshoj

KENOSHA, Wis., vas. 13. — 
Praeitą naktį nežinomi asmens 
metė bombą į vieną groserio ir 
mėsos krautuvę, kurios savinin
kai yra inirtneriai Angelici ir 
Settini, italai. Krautuvė buvo 
stipriai apdraiskyta, bet žmonių 
niekas nenukentėjo.

Prieš kiek laiko savininkai 
buvo gavę grumojamų laiškų, 
ir dabar Joe Angelici, vieno 
partnerių sūnūs, policijai pasa
kė, kad jis žinąs, kas buvo 
bombininkai, bet išduoti jų 
vardų negalįs, nes jam pačiam 
butų galas.

Riaušės Bombėjuje 
tapo likviduotos

Per neramumus buvo 137 žmo
nes užmušti, 783 skaudžiai 
sužeisti

BOMBĖJUS, Indija, vas. 13. 
— Indusų ir musulmonų riau
šes jau aptilo ir miestas grįžta 
j normalias sąlygas, Ciagimių
begsta tačiau nesiliauja ir lig- 
šicl jau daugiau kaip 20 tūks
tančių apleido miestą.

O f ocial iai s apska ičiavim ais, 
per įvykusius neramumus Bom
bėjuje 137 asmens buvo užmuš
ti ir 783 skaudžiai sužeisti, ku
rie guli ligoninėse- Apie dau
gybę kitų sužeistų nė žinių nė
ra.

I

Daugiau kaip septyni šimtai 
riaušininkų buvo suimti, kalti
nami <lel gidvažudingų užpuoli
mų, ir suėmimai dar tęsiasi.

Daugelis darbininkų grįžo at
gal į darbą ir apie pusė fabri
kų vėl pradėjo dirbti.

DU VAIKUČIAI TRAUKINIO 
UŽMUŠTI

WASHINGTONAS, vas. 13. 
Prezidentas Coolidge šiandie 

pasirašė kongreso priimtą lai
vyno bilių, kuriuo vyriausybė 
autorizuojama išleisti 274 mi- 

! liūnus dolerių penkiolikai nau- 
.. . .... . i i įų kreiserių ir vienam ae/bpla-jie buvo jsitaisę savo stovyklą J ; v ...

34 čigonai sušalo
VARŠUVA, vas. 13. Miš- 

•ke, netoli nuo Liublino, miška- 
sargiai vakar rado negyvai su- ■ 
šalusią visą 34 čigonų,

ir aštuoniolika, žmonių ' vežtas į sovietų konsulatą. Bu
žu vo taipjau daug gy- ves raudonosios armijos vadas 

visai ten sergimas kaip valstybės ka
linys.

'rinkų
pasakė, kad Trockio pa.spoitas1 lnot(.ru jr vaiku, bandų. MiAke ,d<>le,ių P^kiol.kai nau-

• i • .. • * i i tų kreiserių ir vienam aeropla-1 jie buvo įsitaisę savo stovykla Jv . .; . , . . , r jiu gabenamam laivui pastatv-ir ten per nepaprastai didelius, * * 1 J
šalčius žuvo.

vai dminkai šiandie

rei-Pavogė lobininką; 
kalauja $20,000 išsi

pirkti
DETROIT, Mieli., vas. 13.— 

' Sausio mėnesio 31 dieną čia 
prapuolė turtingas baldų san
krovos savininkas, liarrv Conn, 

■ 60 metų amžiaus. Visi ieško j i- 
. mai jo nedavė vaisių. Dabar 
i policija gavo žinių, kad Conn 
lyra banditų naguose. Bandi
tai reikalauja iš jo $20,(MM) iš
sipirkti.

esąs tvarkoj ir kad jis kėliau-! 
jas slapyvardžiu “Seibrov.”

Iš Angoros atvyko į Konstan
tinopolį sovietų karinis attache, 
kaip manoma, paimti Trockį ir 
išsigabenti į sovietų ambasadą. Areštuoti du soc. demo

kratų partijos nariai į

Bandė nugalabinti Ve- 
nezuelos prezidentą

BOGOTA, Kolumbija, vas. 13. 
Telegrama iš Venezuelos šie-

KAUNAS. - Sausio 5 dieno nosx Paakfeinim,
(apie 9 vai. Vakaro kriminalini ”uzu,<lvli Venezuelos preziden- 
i /---- — , Prezidentui atvy-
> . , • .’** ikus automobiliu į Karakasosocialdemokratų organizacijos i 1

(Kauno apskr.) narius — drg.
BERLYNAS, vas. 13. —Mas-, jU0(jžbalį ir Kiškionį.

$26,000,000 sutartis | 
tarp sovietų ir ;A • 1 /*• apie V vai. vanaru Krnumauii^ z, •Amierkos firmos I policija areštavo du Pakuonio ’omezą.

, * * I ilri i

36°
; kva praneša, kad tarp sovietų

Žemiau zero Maine I valdžios ir Amerikos • General 
valstijoj

Kratos metu nieko nerasta. 
^Electric kompanijos baigiamas Sausio 10 d. drg. Kiškionis pa- 
(daryti $26,090,000 kontraktas teistas. Drg. Juodžbalis dar te- 
į jien'keriems metams. 1 belaikomas daboklėje.

Marakay priemiestį, šeši vyrai 
ėmė šaudyti į jo automobilį. 
Prezidentą lydėjusi sargyba at
sakė taipjau ugnim ir, besigin
dama konspiratorius, visus še
šis nukovė. Prezidentas išliko 
sveikas.

VAN BUREN, Maine, vas. 
13. — Pirmą karti) šią žiemą 
telki stiprus šalčiai atlankė Mai
ne valstiją. Šiandie čia buvo 
36° žemiau zero.

(

Ligoninė sudegė; 100 li
gonių išgelbėti

IjEXINGTON, Ky., vas. 13.— 
Praeitą naktį vietos St. Joseph 
ligoninėje kilo gaisras, padaręs 
apie $200,(MM) ^nuostolių.

Visi pacientai, kurių buvo 
daugiau kaip šimtas, pavyko 
išgelbėti.

Einant kontraktu, General 
Electric kompanija duos Rusi
jai Amerikos inžinierių vesti 
visoj sovietų Rusijoj naujoms 

j elektros jėgos stotims, aprūpin
toms i, dalies Amerikoje, iš da
lies Vokietijoje ir iš dalies Ru
sijoje gamintomis mašinomis.

i Graikų parlamentas pa
tvirtino Kelloggo paktą -------- \

ATĖNAI, vas. 13. — Graiki- 
jos parlamentas ratifikavo Kel- 
loggo-Briando amžinos taikos 
paktą, o taipjau nepuolimo su
tartį su Italija.

BUTOUER, Pa., vas. 13.—Pa- 
sažierinis traukinys užgavęs 
skerskely, netoli nuo čia, jų 
rogutes, užmuša du vaikučiu, 
Johną Mlathersą, 10, ir Evrie 
Jablonskutj, 9 metų amžiaus.

Du lakūnai žuvo aero
plano katastrofoje

SAN DIEGO, Cal, vas. 13— 
Jų aeroplanui nukritus vienos 
fanuos kieman, netoli nuo San- 
tee, užsimušė du laįvyno laku- 
nia, serž. Thttmafc Nidde ir 
kapr. Raymond Wiley.

Lindbergh susižiedavo 
su Morrow dukteria

Spaudos pranešimais, garsus 
aviatorius pulk. Charles Lind
bergh susižiedavęs su Miss An- 
ne Spencer Morow, Jungtinių 
Valstybių ambasadoriaus Mek
sikai $10,000,000 dukteria.

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

Suteikia jums sekamą patarnavimą:
Pasiunčia pinigus Lietuvon telegramų ir 
pašto perlaidomis;
Pasiunčia pinigus į visas pasaulio dalis;
Parduoda laivakortes į Lietuvą ar iš Lie
tuvos ;

' Parūpina ir sutvarko dokumentus keliau
jantiems ;
Padaro įgaliojimus dėl pervedimo ir ieško
jimo turto Lietuvoje.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Kalbama apie statymų didžiulio 
Y.M.C.A.trobėsio Bridgeporte.

Labai gali budi, kad netoli
moje ateityje Bridgeporte iš- 
digs dar vienas didžiulis trobė- 
sis, kurio pastatymas kaštuos 
apie $60,000. Tai bus Y. M. C. 
A. trobėsis. Jei tų trobesį sta
tys šioj apielinkėj, tai jis bus

karus nuo Halsted gatvės, tuoj 
už vadinamo Becreation trobe
sio, kuriame dabar randasi šva
ri bolėms stumdyti vieta.

Kiek žinau, šio Y. M. C. A« 
trobesio statymu yra užintere- 
suotas advokatas A. Olis.

Kaip vakar turėjo būti kon
ferencija tuo reikalu tarpe ūž
ia teresuotų žmonių. Jei trobė
sis taptų pastatytas, jisai daug 
prisidėtų prie apielinkės pakė
limo. Statomas Halsted gatvėje 
teatras, pas'kui Y. iM. C. A. tro
bėsis ir p. Kiro planai pastaty
ti keletą desėtkų namų Bridge- 
porte žymiai pašautų musų 
Bridgeportą aukštiin.

Bet grįžkime prie Y. M. C. A. 
sumanymo stalyti čia trobesį. 
Kalbėkime šiaip ar taip, bet tu
rime pripažinti, kad tokia įstai
ga, kaip Y. M. C. A., Bridge- 
porte išrodo butų labai pagei
daujama. Ne dėlto, kad kas nors 
norėtų pakreipti musų jaunuo-1 
menę į protestonus, bet dėl to, 
kad butų švarus centras, kur 
jaunuomenė turėtų progos nau
dotis gimnastikos' aparatais, sa
lėmis susirinkimams, maudyne-

Kiek laiko atgal planuota 
statyti tą namą prie 39-tos ir 
Ashland gatvių. Dabar tečiaus 
gal jis bus pastatytas minėtoje

P-ia Gribova, rusė šokėja, kuri dalyvaus pildyme programo 
vasario 17 d. Strumilo salėje, Roselande. Strumilo salė yra prie 
107-tos gatvės ir Indiana avė.

Reporteris.

Birutė ir Jaunoji 
Birutė

Jos dalyvauja Lietuvos Nepri
klausomybės Iškilmėse vasa
rio 16 diena c

Ateinantį šeštadienį, vasario 
16 d., Lietuvių Auditorijoj, bus 
didelis apvaikščiojimas—Lietu

vos Nepriklausomybės Iškilmės. 
Kaip tokioms svarbioms iškil
mėms, bus paruoštas ir didelis 
programas- Iškilmes ruošia Vil
niaus Vadavimo Komitetas ir 
žymesnės lietuvių organizaci
jos.

Programo, be kitų dalyvauja 
dar didžiausias ir geriausias lie
tuviu choras — “Birutės” cho
ras, Vedamas p. K. Steponavi
čiaus, kuris sudainuos nemažai 
gražių dainų.

Dalyvauja taipjau ji r “Jau

noji Birutė,” vedama P. Sai- 
paliaus. Tai skaitlingas jaunų
jų choras, kuris duos šiai šven
tei ypatingai pritaikintą progra
mą.

Bus ir daugiau geriausių mu
sų dainininkių ir muzikų.

Be to jau buvo minėta, kad 
šiose iškilmėse (taipjau daly
vaus art. S. Pilka ir Lietuviš
kas Matuzelis — 105 m. žemai
ti^ Jurgis Skinderis.

Tad visi ir visos dalyvauki
te šioj iškilmėj. Diena pato
gi — šeštadienis, visiems liuo- 
sas vakaras. O ir įžanga, nežiū
rint didumo programo yra tik 

vien būtiniausių lėšų 
—M.

25C. 
padengimui.

Šaulio laidotuvės
Juozas Šaulis, 35 metų am

žiaus, našlys, mirė vasario 10 
d., Ja'ckson viešbutyj, 237 So. 
Halsted St.

Nabašninko kūnas randasi 
Eudeikių koplyčioj, 4605-07 S. 
Hermitage Avė. laidotuvės į- 
vyks šiandien, vasario 14 d., 8 
vai. ryto kūnas iš koplyčios 
bus išlydėtas į Besurection ka
pines.

Koronerio tyrinėjimas įvyks 
vasario 16 d., t vai. po pietų.

Iššoko iš septinto 
aukšto; gyva

Miss Anna Sidleman, 30 me
tų, iššoko iš septinto aukšto 
trobesio 180 N. Wabash Avė. 
Nugriuvo jį ant žemo sandėlio

ras 
ir 

mo
kas

Sustiprinimas skaudančios 
nugaros ar silpnų inkstų

Iilkstų ar pūslės pakrikimas paprastai pa
gimdo kurtų, aštrų skaudėjimą nugaroje, 
jautimų raišumo, stoką spėkų. nerami; mie
gų naktimis, kartu sekantį silpnumą ir ki
tus pakrikimus kurie padaro gyvenimą ne
smagų. Zmoiftis, kurie yra varginami inks
tų pakrikimo ar panašių nesmagumų, 
lauktiną pagelbą Nuga-Tone, sveikatos 
spėkų budavotojujo. kuris per virš 40 
tų yra atlikęs daug pastebėtinu dalykų.

Tą tiesą, kad Nuga-Tone atlieka tai, 
tvirtinama, užtikrina p. John E, Fairehild, 
Allcntown. Pa. Jis 'snko: “Nuga-Tone su
stiprino mano nugarą ir inkstus ir aš jau
kiuos 10 metų jaunesniu, negu prieš jų čini- 
mą. Mano nugara taip vargino, kad aš 
su vargu galCdavou gulėti. Dabar viskas 
yra gerai, mano inkstai yra gerame stovyje, 
aš galiu sunkiai dirbti ir negreit pavargstu". 
Nuga-Tone parduoda vist vaistų pardavinė
tojai. Jeigu jusi; vertelga neturėtų stake, 
paprašyk jj užsakyti dėl jus iš urmo vais- 
tynės. ■ , 

stogo ir nuriedėjo nuo jo že
mėn. Sulaužytos jos kojos, į- 
laužti du šonkauliai,, bet mer
gina išliko gyva. Yra vilties, 
kad ji išliks gyva.

BAYER ASPIRIN”

YRA SAUGUS

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” PakeUuose

Does not affect 
the Heart

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus1' 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirode milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos.

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

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Naudokitės Proga!

kaina
Specialis išpardavimas nupi

ginta

$3.95, $4.95, 
$5.95

Universal Shoe Store 
3265 South Halsted Street 

CnięAGO, ILL.
ii■« . i ——. — u -j •

Sol EIlis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Gręiįas patai’navimas. Kre 
elitas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
TeJ. Cicero 180

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

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

SVARBI ŽINIA LIETUVIAMS
Ateinančios nedėlios vakare 17 d. Vasario 1929, Golden Room, Congress 

Viešbuty, yra rengiamas šaunus brinkietas paminėjimui Lietuvos 11 Metu 
Nepriklausomybę. Minėtame bankiete dalyvaus daugel svetimtaučių, taipgi 
atvažiuoja Lietuvos Atstovas Washingtone p. K. Balutis.

Po vakarienes ir po p. Balučio prakalbos bus šokiai. Bilietų kaina 
$3.00 ypatai, ir jeigu kas dar nėra nusipirkęs, tai turėtu pasiskubinti, nes 
apie 400 bilietų jau parduota. Bilietų galima gauti pas Lietuvos Konsulato 
sekretorę p-lę L. Gaižaitę — Telefonas: Harrison 8803.
Nepamirškite Nedėlios vakaro, Vasario 17 d., 

Congress Viešbuty!
Su pagarba, BANKIETO RENGIMO KOMITETAS.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 1 

1-2 ir 3 M0RG1ČIAMS 
Eightecnth Bond & Mortgage Organization 

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.
OMUBEBMH

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI

KONTR AKTORIAI

Vedamo d r a tu i į 
naujas ir senas stu- 
ba« pigiau negu ki
ti. Parduodam llx- • 
torius ir viską ele- 
kUUką.

4104 Archer Av. 
Lafayette 3533

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE A L ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagoa dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Visi Chicagos Lietuviai Kviečiami į
Lietuvos Nepriklausomybes Švente

Iii

Subatoj, Vasario 16 dieną, 1929 m.
I

Lietuviu Auditorijoj
3133 So. Halsted Street

■ oi* *

Bus gražus ir didelis programas. Dalyvauja BIRUTĖS CHORAS, Jaunoji Birutė, 105 metų žemaitis Jurgis Skinderis, Ona 
Biežienė, art. S. Pilka, S. Čerienė, S. Staniuliutė, B. Sarpaliutė ir kiti.

Kalbės geriausi kalbėtojai.

_ Visi Chicagos lietuviai kviečiami i šią musų laisvės ir nepriklausomybės iškilmę, kuri yra svarbi ir minėtina kiekvienam 
lietuviui, nes tai yra visos musų tautos, visų lietuvių šventė, - šventė Lietuvos Nepriklausomybės.

Vilniaus Vadavimo Komitetas ir
Žymesnės Lietuvių Organizacijos.

Įžanga, padengimui lėšų, tik 25cPradžia 7:30 vai. vakare.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Pražuvo ir kartu 
dingo $50

besi pinigų yra saugus.
Ant trobesio užtraukti du 

Imorgiciai pirmas ir antras. 
Statytojai betgi nori paliuos-uo- 

Į ti trobesį iš antro morgičiaus. 
i Todėl jie rengiasi išleisti vadi- 
; namą prefered staką. Tokiam 
į šlakui išleisti jau gauta val
džios leidimas, 
prefered stakas 
nuošimčius.

Dalyvauja vasario
iškimese

16 d

Girdėjau, kad 
mokėsiąs 7 
Reporteris.

šeštadienio rytmetį, vasario 9 
dieną, užeinu pas mane žmo
gus ir nusiskundžia, kad din
gęs jo superintendentas naktį, 
o kartu su juo dingę ir 50 do
lerių jo — žmogaus. Pasisiū
liau žmogių pagelbėti duoda
mas apie įvykį žinią policijai-

Ret ' žmogus užprotestavo: 
“Tegul sau eina girtuoklis, aš 
dėl tų 50 dolerių nepražūsiu.” 
Pažinojau tą superintendentą. 
Vien dej girtuokliavimo niekur 
neišlaikė vietos. Oi tas girta
vimas — tikras galvažudys.

—Pilietis.

North Side

turėjo linksmą
Masonie Temple

apsčiai prisirin-*

Bateliui priklauso 
tėvų dukterys. I>i- 
yra Bijūnėlio auk- 
keletas metų, kada 

Tas
Dainininkė Ona Biežienė, ku- 

dalyvauja Lietuvos Nepri-

NAUJIENOS, ChicaRo. ID.
..t.-r-f--.--- . - . m. , u, , — >-2

Tai jau užsibaigė, North Si- 
dč)j chicagiečių suvažiavimai, 
tai yra, parengimui Cbicagos 
Lietuvių Draugijos Savitarpi
nės Pašalpos ir “Naujienų.” 
Mat, j šių organizacijų paren
gimus suvažiuoja didžiausios 
minois lietuvių. Taigi dabar 
northsidiečiai ilsėsis iki kito 
sezono. —X. S.

SPORTAS
Golden Star Fives Lose

r

Bridgeportas
IŠleidžia “prefered” staką; 

kės 7 nuošimčius
mo-

Jau buvo keletą kartų minė
ta Chicagos lietuvių ir ameri
konų spaudoje apie trobesį, ku
ris yra statomas Halsted gat
vėje, prie 35-tos. šitame troliė- 
syje tilps didžiulis teatras ir ke
letas ofisų.

Manoma, kad teatras bus pa
baigtas statyti bėgiu 90 dienų. 
Teatras bus nepaprastai dailiai 
įrengtas. Viduje viršus išrūdys 
kaip atviras mėlynas dangus su 
žavigždėmis. Sienos bus pada
lytos ispanų stiliuje. Publikai 
teatre išrodys, kad ji sėdi lau
ke ix> atviru dangumi.

Teatre bus Įtaisytas vitafo- 
nas, vargonai, portjeros elc. 
Nužiūrima, ,kad tai bus vienas 
gražiausių teatrų, kurie randa
si už vidurmiesėio ribų.

Ir nors teatras dar nepabaig
tas statyti, bet jisai yra jau iš
duotas rendai dvidešimčiai me
tų. Teatras bus operuojamas j 
rišyje su Costen Circuit kum-j 
panija, kuri gauna paveikslus 
135 teatrams.

Hondos šiam teatrui 
kaina $36,000 metams, 
teatras, kaip minėjau,
pabaigtas statyti, bet jau padė
ta $20,000 depozito. Dlelei to 
išrodo, kad {guldymas į šį tro-

šeštadienį, vasario 9 d., Kul
tūros Ra tevis 
šokių vakarėlį 
svetainėj, 1547 
vakarėlį gana
ko čia augusio lietuvių jauni
mo, kuris gražiai linksminosi 
iki vėlumos.

Kultūros 
progresyvių 
džiurnoj jos

I lėtinės. Vos
Bijūnėlis pradėjo gyvuoti, 
jaunimas buvo tik kūdikiai, o 
dabar išaugo į skaisčias, gra
žias paneles.

Taip gi buvo atsilankę į šį 
jaunuolių vakarėlį keletas North 
S i dės vadinamų “gerai subren
dusių jaunuolių,” ir nors jie y- 
ra taip gi nekalti berneliai, bet 
jau šiam jaunimui jie visai ne
tinka. Ir nors jie buvo gražiai 
susišukavę ir “šampu” paėmę 
barzdaskutykiose, bet pasidai
rę, patupčioję, kaip ta lapė apie 
vynuoges, visi išdūlino namo.

Atidarė bazdaskutyklą.
Gerai žinomas northsidie

čiams Antanas Langevičius ati
darė barzdaskutykią adresu 
1814 Wabansia Avė., tai yra 
šide Liuosybės svetainės.

A l^angevičius yra labai man
dagus ir draugingas vyras, 

į taipgi gerai patyręs savo ama
te. Priklauso jis prie Chica- 
gos Lietuvių Draugijos Savi-

ri 
klausomybės iškilmėse vasario 
16 dieną, Lietuvių Auditorijoj. 
Visi bukime šioj didžiausioj lie-

tarpinės Pašalpos ir Morning 
Star Kliubui. Reikalui esant, 
patartina northsidiečiams pa
remi šį draugą.

Dr. Ona Dolly Oaks
LIETUVE NERVŲ LIGŲ 

SPECIALISTE

3159 Southport Avė.
Tel. Buckingham 4899

JOSEPH VILIMAS,
(N a rn u S I a t y nt o 

KONTR AKTORIUS
558 S. Washtenaw Avė. Chicago. III

Radiola 18
bus mo- i 
Ir nors i 
dar ne-

Kai Kūdikis Karš 
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vė
mimas pas kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

Visa elektrine
Šitame gražiame rie
šuto medžio kabinete. 
Visiškai Įtaisyta, ga

gatą vartojimui už

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

knygų vedimą.

The Golden Star both quin- 
tets had experienced their 
worse week of basket bąli in 
two years. Each team won 
only one game out of four. The 
heavies won their game from 
the St. Michaels', a team com- 
posed of stars of Lindblom 
High School and the St. Edvvard 
K. C. five. They lošt to Lind- 
say Boosters by 37 to 18 ^core; 
to Cicero, leaders of K. of L 
league, by an overwhelming 
score of 68 to 27; and to the 
Harders Boosters by a score of

27 to 20. The Lights lošt to St. 
Michaels with 25 to 16 score, 
to the Lindsay Boosters 31 to 
12, to Cicero 27 to 22 and won 
from Mystery A. C. by 27 to 
21 score. This all occurred įn 
the week of Feb. 3rd to Feb. 
lOth’.

The Management have book- 
ed a very hard opponent in the 
N. M. Kelly Boosters for Friday 
Feb. 15th. This has travelled 
a number of statės and won 
over a dozen games without a 
loss. This team have Septak 
and Cronnin of K. C. fame, 
Watson whoris the Middlevvest 
fastest forward, Krasyt of 
Quincy, III., Maley, former Yan- 
keo tvvirler and New Jersey Pro 
basket bąli player. Lights play 
a return game with Indiana 
Harbor K of L five. For Sunday 
we play the Chicago Hawks,, 
both lights and heavies.

Lašt Game summary.
Harders Boosters
F. Peacock
G. Haberstein 
G. Peacock

Ertsman
Harders
Pfotenhaver
C. Haberstein
Stern

Golden Stars
Domikaitis

Ą

RG
5 
o

0
0

o 
o 
o

1
2 
0

Bush
Stevens
Zinkus 
Petrauskas 
Žukauskas

C
RG

o

2
0

0 
0

o

o

12
B F

0

16
P 8 4 9

—Julius papkus.

Saugokitės Kosulio, iš 
Kurio Vystosi Flu!

Jis gali paveikti Tamstos sistemai ir pereiti 
j pavojingą blogumą.

Tamsta tai gali dabar pašalinti, 
vartodamas “Creomulsion. Emul- 
sijinis kreozotas yra malonus var
toti. “Creomulsion” mediciniškai 
veikia dviguba nauda; jis pataiso, 
stiprina gleives ir naikina mikrobus.

Iš visų žinomų vaistų, “Creo
mulsion” medicinos autoritetų pri
pažintas, kaip geriausiai veikianti 
gyduolė, peršalus ar nuo plaučių 
uždegimo. “Creomulsion,” be kre
ozoto, dar turi ir kitų elementų, 
gydančių ir raminančių idegimą ir 
sustabdančių visas gleivėms daro
mas žalas, įsisunkdamos j kraujų ir 
jame išnaikindamos visus mikrobus.

“Creomulsion” yra garantuoja
mas patenkinąs vaistas peršalus, 
nuo bronchito ar kitų panašių for
mų plaučių uždegimo linkui, ir tai 
puikiausias vaistas, atstatyti siste
mai, sirgus peršalimu ar Flu. Jei 
prisilaikydamas nurodymų vartosi 
ir negelbės,— pinigai tuojaus grą
žinami. Klausk savo vaistininko. 
“Creomulsion” gali I amstai pa
gelbėti Flu liga susirgus, bet jis 
nėra speciališkas vaistas, Flu ligai 
išgydyti. Jei I amsta jauties ar 
manai sergąs Fhi tuojau stenkis 
savo gydytojo pagalbos gauti.

(skelb.)

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
llips Milk of Magnesia. Pridėki
te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvius. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jia pašalins iš vidu
rių visą su rūgusį, nesuvirškin
ta maista. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
ji imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygelės 
“Useful Information”. Adresuo- 
kit The Phillips Co., 117 Hudson 
St., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami, žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

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

RCA. Radiola 18 su tūbomis $115.00. Šitas 
naujas apdirbimas tik už $169.00 susideda iš 
pilnos RCA. Radiolos 18, riešuto medžio kabi
nete su įdėtu spykeriu. Nepaprastai didelė ver
tė. Ateik šiandien pamatyti ir paklausyti.

Duosime geras kainas už jūsų senus radios 
ir fonografus.

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

Jos. F. Budrik, i»c.
3417-21 S. Halsted St., Tel. Boulėvard 4705
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CREOMULSION

Herbert Bayard Swope, 
tarptautinai žinomas žurnalistas, 

buvęs atsakomingasis redaktorius, New York Mornint? World

myno.

0
2

Kas subatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokui Ork
estrą tokias “Melodijas, kurios Broadtvay padare Broaduiay.” 
ra muzika po visą sali, nuo vieno vandenyno iki kito, paskle- 

idtiama National Broadcasting Company tinklu.
O 1V2V, The American Tobacco Co., Manufactureru

“Imkite 
Lucky 
vietoj 

saldu-

ucky
kada tik esu gundomas 
valgyti tarpe valgiu”

stovyje sveikatos, As randu Lucky Strike 
neaprokuojama pagelba sau pasilaikyti tvar
kiu ir tinkamu. Kada tik as esu gundomas 
valgyti tarpe valgiu, as užsidegu Lucky. 
Apkepinimas padare Lucky Strike džiugi 
nariniu ir naudingu cigaretų. ”

Herbert Bayard Swope
——
r I ’AI yra šiandieninė išmintinga prie monė — 
A imk Lucky vietoj riebinančio saldumyno. 

Tūkstančiai tatai daro—vyrai tuo būdu palaiko 
savo sveikatą ir drūtumą, o moterys išlaiko savo 
figūras dailiai laibas. Lucky Strike, puikiausi 
tabakai, mitriai suderinti ir sumaišyti, paskui 
apkepinti, kad išdirbt tokį kvapsnį, kuris smagiai 
pavaduoja tą pageidavimą riebinančių saldu
mynų. y

Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo neš 
varumų; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, šaky 
darni, kad Luckies mažiau teerzina rūkytoją 
negu kiti cigaretai. Štai kodėl žmonės sako: 
“Tai yra geras daiktas rūkyti Luckies.”

Žinovai pripažista, kad milži* 
niškas padidėjimas rūkimo Ciga- 

retų paeina iš pagerinimo Cigaretų dirbimo 
proceso, pritaikant prie to kaitinimą. Tiesa, kad 
1928 metais Lucky Strike Cigaretų paudojimas 
pakilo augščiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon 
sudėjus. Tatai tikrai patvirtina, kad publika 

įsitiki didesniu Lucky Strike gerumu.

It’s toasted”j
Nęi Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

After Ali, We Are Ali Human

■■HM



Ketvirtadienis, vas. 14, 1929

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500
Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates: 
$8.00 per year in Canada . 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c per copy.__________________
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

DE VALERA ŠIAURINĖJE AIRIJOJE

PRANAŠAUJA DARBIEČIŲ LAIMĖJIMĄ

Chicagos laikraščio “Daily News” korespondentas 
praneša telegrama iš Jamaicos, kad garsus Anglijos 
laikraščių leidėjas, Lord Rothermere, sėsdamas į laivų 
keliauti Cubon, pareiškė spaudos atstovams, kad atei
nančiuose Anglijos rinkimuose laimės Darbo Partija, 
kuri praves daugiau atstovų į parlamentų, negu konser
vatoriai ir liberalai, sudėti į daiktų.

■ Šitas lordo Rothermere pranašavimas yra labai 
reikšmingas, kadangi tas laikraščių leidėjas yra griež
tas Darbo Partijos priešas. Bet, matyt, kaipo laikrašti
ninkas, jisai gerai pažįsta Anglijos žmonių nusistatymų 
ir yra įsitikinęs* jogei darbiečių pergalė neišvengiama. 
Jisai ramina save tiktai tuo, kad Darbo Partija nesi
stengs pravesti labai radikališkus įstatymus.

Šita jo nuomonė veikiausia yra teisinga. Anglijos 
darbininkų valdžia turės elgtis atsargiai, apgalvodama 
kiekvienų savo žinksnį, kadangi kraštas dabar yra to
kioje sunkioje padėtyje, jogei neapsvarstyti eksperi
mentai galėtų atnešti valdžiai didelių keblumų. Baisus 
nedarbas, ištisų pramonės šakų (pav. anglių pramonės) 
suirimas, netikusi -tarptautinė padėtis — tai bus be ga
lo sunkios problemos, kurias konservatoriai paliks so
cialistų valdžiai išspręsti.

Kai MacDonaldo valdžia buvo susidariusi prieš pen
ketų metų, tai dalykai Anglijoje dar nebuvo taip blogi, 
kaip jie yra šiandie. Bet darbiečių kabinetas tuomet tu
rėjo labai mažai galios, nes tik apie trečdalį parlamento 
atstovų sudarė socialistai, ir jisai priklausė nuo libera
lų malonės. Dabar, jei Darbo Partija turės parlamente 
absoliučių daugumų, kaip pranašauja tas Londono laik
raštininkas, tai ji galės per penketų metų vykinti tokias 
reformas, kokias ras reikalingomis.

Susidarymas tvirtos socialistinės valdžios Anglijoje 
turės milžiniškos reikšmės ne tik tai šaliai, bet ir visam 
pasauliui.

Airija, kaip žinoma, yra suskilusi į dvi valstybes: 
pietinę ir šiaurinę. Pietinė Airija iškovojo beveik pilnų 
nepriklausomybę nuo Anglijos. Bet šiaurinė Airija ne
norėjo eiti kartu su tautos dauguma ir pasiliko autono
miška Anglijos provincija.

Tas dvi Airijos dalis perskyrė religija: pietuose 
airiai yra katalikai, o šiaurėje — protestonai. Protes- 
toniškoji Airija, arba, kaip jų vadina kitaip, Ulsteris, 
ne tik nenori turėt nieko bendro su Laisvųja Airių Val
stybe, bet uoliai saugoja savo sienas, kad per jas ne
pereitų žmonės iš pietų. Šiomis dienomis į Ulsterį atvy
ko paskilbęs airių respublikonų vadas,(prof. De Valera, 
ir tuojaus tapo suimtas ir nuteistas i kalėjimų.

Yra keistas reginys matyt, kaip ta šalis kiša į kalėji
mų savo tautos žmogų tik už tai, kad jisai nori visiško 
airių atsimetimo nuo Anglijos ir pilnos airių krašto ne- 
prikalusomybės. Ir da keisčiau, kad dvi tos pačios tau
tos dalys atsisako vienytis į daiktų.

Airiai, kaip ir anglai, perdaug kiša savo religijų į 
valstybės reikalus. Jeigu religija butų atskirta nuo po
litikos ir valdžios, tai jokių kliūčių airių susivienymui 
nebūtų. O kol jie nesusivienys, tol pilnos nepriklausomy
bės jie negalės iškovoti, ir De Valeros agitacija už res
publikų bus bergždžia.

sai dar pasakė: kaip galėtų ru-Viešas Paklausimas
Gerb. “N-nų” Redaktoriau!
Malonėkite paaiškinti šiuos 

klausimus:
Kalbant apie politiškų ekono

mija, 1) ar teisingas buvo ma
no pareiškimas, kad kaina pa- 
leina nuo to, koks yra marke- 
tas prekei, o vertė pareina nuo 
to, kiek įdėta darbo j prekę ar
ba žemės sklypų?

2) Ar tikrai rusas Miliukovas 
buvo Chicagoje ir mokytojavo, 
kaip profesorius?

Man teko turėt diskusijas su 
vienu advokatu, ir jisai užgin
čijo aukščiaus paduotus mano 
pareiškimus. Apie Mihukovų ji-;

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .....................  8c
Savaitei _____________  18c
Mėnesiui ___________________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ................... $7.00
Pusei metų ______________- 8.50
Trims mėnesiams ___  1.75
Dviem mėnesiams__ ________ 1.25
Vienam mėnesiui ...........  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ..................................   $8.00
Pusei metų ............................ « 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

sas mokyti yankius, kuomet ru
sai, anot jo neturi daugiau pro
to už arklį!

Tikiuosi, kad Tamsta tuos 
klausimus paaiškinsi, ir pasilie
ku

Su tikra pagarba,
J. Z. Shimbel.

ATSAKYMAI
Pirmuoju klausimu galime 

paaiškinti štai ką: Tiesa, kad 
prekės verte pareina nuo to, 
kiek į jų įdėta darbo; ne tik 
pareina, bet prekės vertė yra 
įdėtas į jos pagaminimų darbas. 
Tikslumas tečiaus reikalauja 
pasakyt, kad įdėtasai darbas 
turi būt vidutiniškas ir visuo

meniškai reikalingas. Jeigu vie
nas žmogus siųs porų batų pen
kias valandas, o kitas tokiai pat 
porai batų pasiūti sugaiš dešim
tį valandų, tai antrosios poros 
batų vertė nebus dvigubai di
desnė.

Abiejų šitų prekių vertę nu
stato tas darbo kiekis, kuris yra 
reikalingas jų pagaminimui, 
dirbant vidutinišku intensyvu
mu ir vartojant tuos techniš
kus įrankius, kurie yra varto
jami daugumoje šios pramonės 
įstaigų. Musų paduotame pa
vyzdyje pirmasis kurpius ga 
būt dirbo trumpiau, negu vidu
tiniškai, o antrasis gal būt il
giau, negu vidutiniškai. Tokiam 
atsitikime nė vieno jų dviejų 
darbas nebus tikras vertės sai
kas.

Bet vertė iš niekur kitur ne
atsiranda, kaip tik iš darbo, že
me šituo atžvilgiu nesiskiria 
nuo kitų prekių. Kitas dalykas 
yra žemės, arba kurios kitos 
prekės, kaina. Didmiesčio vidu
ryje, sakysime, tuščios žemės 
sklypas gali kainuoti tūkstantį 
kartų daugiau, negu tokio pat 
dydžio sklypas, kad ir geriau
siai įdirbtos žemės, kur nors 
toli nuo miesto.

Kainų paprastoje, komercinė
je kalboje žmonės irgi vadina 
“verte”. Sakoma: namas “ver
tas” tiek ir tiek; lotas “vertas” 
tiek ir tiek. Tai įeiškia, kad už 
namų arba “lotų” (žemės skly
pų) manoma gauti tiek ir tiek 
pinigų, šitąja prasme kalbama 
net ir apie žmogaus “vertę”. 
Kuomet norima pasakyt, kad 
žmogus turi 100,000 dolerių (pi
nigais arba kitokiu turtu), tai 
sakoma, kad tas žmogus yra 
“vertas 100,000 dolerių”.

Vertė, kuri pasidaro iš darbo, 
yra visai skirtingas daiktas nuo 
šios pinigiškos “vertės”.

Kaina

Laiško autorius teisingai sa
ko, kad kaina pareina nuo to, 
koks yra prekei “marketas”, t. 
y. kiek yra pirkikų, norinčių (ir 
galinčių) tų prekę įsigyti. Jei
gu rinkoje tam tikros prekės 
reikalaujama daugiau, negu jos 
pristatoma, tai prekes kaina 
pakyla; priešingai, jeigu tos 
prekės yra pristatyta daugiau, 
negu jos reikalaujama, tai jos 
kaina nupuola.

Bet kainos priklauso ne tik 
nuo rinkos, ir kas svarbiausia 
— ne rinka nustato kainas. Pa
prastas pavyzdys tai parodys. 
Įsivaizduokime, kad šioje valan
doje Chicagoje yra penki šim
tai žmonių, norinčių (ir galin
čių) pirkti namus po $10,000, ir 
yra penki tūkstančiai žmonių, 
norinčių pirkti batus po $10 už 
porų; toliaus, įsivaizduokime, 
kad lygiai penki šimtai namų 
ir penki tūkstančiai batų tomis 
kainomis yra pasiūlyti pardavi
mui. čia turėsime atsitikimų, 
kur pasiūlymas ir pareikalavi
mas visai supuola, ir galima ti
kėtis, kad šitame atsitikime vi
si namai ir visi batai bus par
duoti atatinkamomis kainomis. 
Ir batams, ir namams rinka 
čionai vienoda, t. y. taip vienos, 
kaip ir antros prekės atžvilgiu 
pasiūlymas yra lygus pareika
lavimui; o betgi kainos tom 
dviem prekėm yra visai skirtin
gos : už namus pirkikai moka 
po $10,000, o už batus po $10.

Aišku, kad prekės pasidaro 
ne iš santykio tarpe pasiūlymo 
ir pareikalavimo. Kuomet pa
siūlymas ir pareikalavimas rin
koje yra vienas antram lygus, 
tai juodu vienas antrų atsveria 
ir neitralizuoja. Vieno veikimas 
j prekės kainų sunaikina antro 
veikimų, ir prekės kaina tuomet 
pasidaro nepriklausoma nuo pa
siūlymo ir pareikalavimo. Kas 
gi tuomet jų nustato?

Kainos pamate yra vertė, t. 
y. darbas, kuris yra j prekę įdė
tas. Kartais kaina yra aukštes
nė už prekės vertę, kartais že
mesnė. Svarbiausioji priežastis, 
dėl kurios kaina tai pakyla 
aukščiaus, tai nupuola žemiaus, 
negu yra prekės vertė, yra riiv 
ka (marketas), kitaip sakant, 
Santykis tarpe pasiūlymo ir pa
reikalavimo.

Į prekės kainų tečiaus įeina 
da ir pelno klausimas, kurį čio
nai smulkiau aiškinti užimtų 
perdaug vietos. 
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Apie Miliukovų
J. Z. Shimbelis sako tiesų, kad 

P. MiliukovaS (buvęs Rusi
jos konstitucionalistų-demokra- 
tų, arba “kadetų” partijos va
das) buvo Chicagoje ir moky
tojavo. 1903-4 m. jisai per tris 
mėnesius skaitė lekcijas Chica
gos Universitete, kaipo “prol’es- 
sorial leeturer”. Jisai taip pat 
lankėsi Chicagoje ir skaitė ke
letu lekcijų 1922 m. ir vėliau.

Rusijos mokslo vyrus niekin
ti, žinoma, yra nesąmonė. Jų 
ir šiandie gana daug profeso
riauja įvairiuose Amerikos uni
versitetuose ir mokina “yan
kius”.

Garsina Lietuvą
Musų šimtaprocentiniai tauti- 

ninkai-fašistai tikrai gali pasi
džiaugti savo kolegų-fašistų 
darbais Liętuvoje. Nuo to lai
ko, kai fašistai “nusavino” Lie
tuvos valdžių dėl “tautos labo”, 
jie nepaprastai daug pasidarba
vo išreklamavimui Lietuvos. 
Pirmiau būdavo šimtaprocenti
niai patriotai ieškodavo ir nesu
rasdavo tinkamų būdų išrekla
muoti Lietuvos vardų svetim
taučių akyse. Gi dabar, dažnai 
nei patiems fašistams nežinant, 
Lietuva minima beveik kiekvie
nos civilizuotos tautos spaudoj.

Pereitų savaitę paplito gandai 
po visų pasaulį, kad Lietuvos 
fašistai, kaip šunes susipiovė, ir 
kad ištikimas Voldemaro fron
tas Plechavičius norėjęs nuvers
ti Voldemarų. Voldemaręs pa
tyręs apie tai iš anksto, įkišo 
Plechavičių į kalėjimų. Be to, 
buvo minima, kad Voldemaras 
jau nesutinkųs su dėde Smeto
na ir kad kaipo pasėka to, dėde 
Smetona turėsiųs kvitinti savo 
džiabų.

Kiek visame tame yra tiesos, 
ne mano dalykas spręsti. Svar
bu tas, kad fašistai “reklamuo
ja” Lietu vų. Neabejoju, kad 
didžiuma žmonių — lietuvių ir 
svetimtaučių— kurie skaitė tas 
žinias patikėjo jomis. Dauguma 
gal būt ne tik tiki, bet ir gei
džia tokių įvykių Lietuvoj.

Dabar kyla klausimas, kodėl 
tos žinios apie Lietuvų taip daž
nai pasklysta po pasaulį ir ko
dėl jomis žmonės linkę tikėti. 
Atsakymas tam nėra sunkus. 
Visas pasaulis žino, kad fašistų 
valdžia jėgos pagelba užgriebusi 
Lietuvos valdžių—nėra pastovi 
ir amžina Lietuvos valdžia. Ka
dangi rinkimų Lietuvoj nėra, tai 
jc abejo Lietuvos piliečiai ne- 
pakęsdami fašistų jungo, anks
čiau ar vėliau bandys nusikra
tyti jį. Pasaulis žino tai ir lau
kia tos valandos, kada fašistai 
ar vienas kitų susies arba Lie
tuvos liaudis juos nuvers. Gi 
Amerikos lietuviai, žinodami 
Lietuvos padėtį geriau, negu 
svetimtaučiai, yra daugiau linkę 
ir tikėti visokioms žinioms iš 
Lietuvos, kurios praneša fašistų 
galy.

Dabar paklausite, kokia nau
da yra iš tokių žinių Lietuvai?

IŠPILDOME 
Income Tas Blankas

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalinės 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. Slan
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.

Aišku, kad ne tik nėra jokios 
naudos Lietuvai iš tokių “rek
lamų”, bet yra didžiausia 
skriauda. Šitokios žinios kaip 
tik žemina Lietuvos vardų ir 
puldo jos kredtų pasaulio aky
se. Kas nori turėti daug bend
ro ir rimtų reikalų su tokia vals
tybe, kurioj bile dienų gali kil
ti perversmas? Tokia šalis sve
timų valstybių akyse yra silpna 
ir nepatikima ir todėl jai kre
dito niekas nenori duoti, su jos 
nuomone kitos šalys nenori 
skaitytis. Jos žino, kad fašis
tai ne atstovauja Lietuvos liau
dį, bet patys pasigrobę liaudies 
teises bando jos valių reikšti.

Už tų Lietuvos “reklamų” 
“kreditas” priklauso musų ir 
Lietuvos fašistams. Jie, be abe
jo, turės atsakyti ir už Lietuvos 
ateitį.—V. R-s.

MARGUMYNAI
Kalkutos zoologiško sodo pri

žiūrėtojas, R. B. Rose, rašo In
dijos laikraščiuose apie dviejų 
liūtų ir tigro “meiliškų trage
dijų”.

Iš Himalajų kalnų tapo at
gabentas į sodų labai gražus 
tigras. Tigrų uždarė narvelyj, 
šalia kurio buvo du liūtai.

Tigras, kuris pasižymėjo la
bai ramiu budu, tuoj “įsimylė

NORTH GERMAN

PASKELBIA

EUKCPA
IIIHIS

DIDŽIAUSI IR GREIČIAUSI LAIVAI
Į CENTRALINĘ EUROPĄ

Pirmoji kelionė laivo Europa iš New Yorko liepos 27

Gaukite informacijas iš vietos agentų, ar iš

NORTH GERMAN

NEW YORK57 BROADWAY

NAUJUS MILŽINIŠKUS 
EKSPRESINIUS LAIVUS

CHICAGO, 1LL.. 
CLEVELAND, O. 
DETROIT, MICH 
GALV1J3TON, TEXAS 
LOS ANGELES. CAL.. 
NEW ORLEANS, LA.. 
PHILADELPHIA, PA.

5 DIENOS
6 DIENOS
7 DIENOS

New York-Cherbourg
New York-Bremen 
Į Lietuvą ....

REGULIARIAI IŠPLAUKIMAI

Greitumas, Patogumas, Gerumas Maisto, Moderni
niai Parankumai ir visame kame jaukumas, kokio 

jus nė nesitikit

su COLUMBUS, taipjau su populiare grupe “cabin” 
laivų - BERLIN, , MUENCHEN, DRESDEN, 
STUTTGART ir KARLSRUHE. Kiekvienas Lloyd 
laivas turi garsiuosius Tourist Third Cabin.

ATLANTA, G A.......................41«iealev Bldg.
BALTIMORE. MD. Charh. and Redwood Su. 

.......................65 State Si. 

. 130 We»t Randolph St. 
. .982 Union Trutt Blda. 
1215 WashinRton Blvd. 

... .Marine BuŪding 
756 South Broadway 
............734 Union St. 
....1711 Walnut St.

P1TTSBURGH, PA..............616 Emptre Bldg.
SAN FRANCISCO, CAL.........626 Market St.
SEATTLE, WASH............... 5506 White Bidg.
CRJSTOBAL, C. Z.................Royal Mali Bldg.

Canada
MONTREAL, QUE.......... 1178 Phillips Place
WINNIPEG, MAN..................654 Main Street
REGINA, SASK.................... 1724—1 Ith Avė.
EDMONTON. ALTA...........10235—1O1« St.

jo” į liūtę. Jis gulėjo prie nar
velio sienos ir meiliškai narnė
damas žiurėjo į jų. Liūtei, ma
tomai, tigras irgi patiko. Ji 
dažnai prieidavo prie savo “mei
lužio” narvelio, glaudėsi prie 
sienos ir laižė tigrui snukį. 
Gandai apie tų keistų “romanų” 
prasiplatino po visų miestų. 
Kas dienų prie tigro narvelio 
susirinkdavo būriai žmonių.

I f :l ■ •' J

Apleistas savo “pačios”, liū
tas pradėjo menkėti. Jis pasi
darė piktas ir dažnai staugė. 
Su kiekviena diena staugimas 
darėsi pavojingesnis. Ne retai 
liūtai susipešdavo.

Ir štai kartų, kada liūtė vėl 
pradėjo “šnibždėtis” su savo 
meilužiu, liūtas iš pasalų pri
slinko prie jos ir sučiupo už 
kaklo. Liūtė bandė visokiais 
budais ištrukti, bet nepasisekė. 
Įdukusio liūto negalėjo atmušti 
nei sargai. Gretimoj klietkoj 
dūko tigras, norėdamas išgel
bėti savo “meilužę”. Bet veltui. 
Liūtas nepaleido savo “neištiki
mų pačių” tol, kol pastaroji kri
to negyva. Po to jis sudraskė 
jos kūnų į smulkes daleles.

Atlikęs savo galvažudiška 
darbų, liūtas atsigulė narvelyj 
ir nesijudino. Jokio maisto 
jam nebebuvo galima įsiūlyti. 
Praėjus kelioms dienoms, jis pa- 
ratė kojas...

“Šeimyninės” tragedijos kal
tininkas, tigras, taip pat labai 
nuliūdo. Neužilgo po liūto žu
vimo jis irgi nukeliavo į anų 
pasaulį.

Žiūrėk Liežuvio Del 
Ligos Ženklu

Jūsų liežuvis yra niekas daugiau, 
kaip viršutinis galas jūsų pilvo ir 
žarnų. Jis yra pirmas dalykas, i 
kuii jūsų daktaras žiuri. Jis iš pir
mo žvilgsnio pasako padėtį jūsų 
virškinamosios sistemos — o gydy
tojai sako, kad 90 nuoš. visų ligų 
prasideda pilvo ir vidurių paįrimu.

Baltas arba gelsvai 
Pa(^enRtas Jusų HeŽu- 
vis yra ženklas, kad 
^usų viduriai yra pa- 
irę. Jis pasako jums 

URss-’-jpP kodėl jus tuojaus pa-
Lookatycur vargstate; kodėl jus
TONGUE turite skausmą vidu-

wery morning! riuose, gasus ar rūg
štis pilve, retkartinius svaigulius.

Ir tai yra ženklas, kad jus esate 
reikalingi Tanlac. Tai yra seni pa
tikimi vaistai, kurie pagelbėjo tūk
stančiams sveikatoj pairusiu žmo
nių. Pamatyk, kaip pirma bonka 
jums pagelbės.

Tanlac neturi mineralinių vaistų; 
jis padarytas iš žievių, žolių ir šak
nų — pačios gamtos vaistų sergan
tiems. Gaukit bonką iš savo aptie- 
kininko šiandie. Pinigai bus sugrą
žinti, jei jie nepagelbės jums.

Tanlac
52 MILIŪNAI BONKU SUNAUDOTA

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



Ketvirtadienis, vas. 14, 192Sj

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Du lietuviai su 
laikyti

Chicago Evening American pra
neša, kad detektyvų biuras su
laikęs Aleksandrą Melsevich, 22 
metų, gyv. 722 W. 19 St., ir 
Williamą. Riekus, 23 metų, gyv. 
723 W. 16 St. Jie sulaikyti kaip 
nužiūrimi ryšyje su pašovimu 
Sidney Brombergo (kuris vė
liau mirė), 27 m., gyvenusio 
3429 VVallace St. Bromberg bu
vo pašautas gruodžio 1 d., 1928 
m.

Juos taipjau manoma kvosti 
ryšy su pašovimu John C. Ar- 
cherio, Northwestern universi
teto studento, kuris buvo sun
kiai sužeistas automobiliuje prie 
East 14 gatvės ir Michigan avė.

Melsevich ir Riekus tapo su
laikyti pereitą penktadieni Lin- 
colne, III., kai kapitonas James 
Doherty pastebėjo, kad užpa
kalis automobilio, kuriuo jiedu 
važiavo, buvo peršautas penkio
mis kulkomis. Automobilyje, po 
priešakine sėdyne, rasta revol
veris.

Abu vyrai pareiškė, kad jie 
nieko nežinantys apie Bromber- 
gio arba Archerio pašovimą.

leiskime, kad norima vaidinti 
kokis nors veikalas. Taigi teat
ro menon įeina patsai vaidini
mas. žinome, kad vaidinimui 
pritaikoma scenerijos. Tai yra 
kita teatro meno dalis. Kai ka
da reikalingos yra šviesos. Tin
kamas jų panaudojimas esti la
bai svarbus. Atatinkami rūbai 
vaidintojams, muzika, net ma- 
leva ant vaidintojų veidų ir kiti 
dalykai turi reikšmes teatre.

Kai kada svarbesniam veika
lui pastatyti (ir pastatyti tą 
veikalą taip, kad jis duotų ge
riausių laukiamų pasėkų) dirba 
ir siuvėjos, ir tapytojai, ir so
listai muzikantai, ir orkestras, 
ir eile kitokių pašaukimų žmo
nių. Nes teatro menas pasie
kia aukščiausio tobulumo tik ta
da, kuomet visos jo dalys, visos 
smulkmenos neprieštarauja vie
na kitai, nedaro įspūdžio dis
harmonijos, bet sutilpsta viena 
prie kitas ir kelia mumyse jaus
mą ,kad viskas 
nieko nė pridėti, nė atimti ne
galima.

PRANEŠIMAI
“Birutės” choro repeticija įvyks 

vasario 14 d. paprastoj vietoj, Gage 
Park svetainėj. Visi nariai yra kvie
čiami laiku atsilankyti, kadangi tu
rėsime dalyvauti Vilniaus Vadavimo 
Komiteto rengiamajame vakare va
sario 16 d. —' Valdyba.

NAUJIENOS, CHcagO, IH.

Town of Lake. Teatrališkas Kliu- 
bas “Lietuva 
susirinkimą ' 
vak„ Davis

i” laikys šapo mėnesini 
vasario 14 d., 8 vai.
Sųuare Park svet.

— Valdyba.

Dramatiško RatelioSocialistų
nariu, dalyvaujančių lošime “Audra 
Giedroje” kovo 
Jono Sankuno 
tarimas 
Emerald 
15 d., 8 
pribut.

pas 
Avė. 
vai.

10 d., 1929, velionio 
naudai, įvyks pasi- 

pp .Gulbinus, 2955 
penktadieny, vasario 

vakare. Prašau visų 
— B Vaitiekūnas

Brighton
Pašelpinio 
repeticijos 
14/1, 1929, 7:30 vai. vak. pas drau
gą Kasparaitį, 2100 W. 23 St. kam
pas Hoyne Avė., Canal 5065.

Visi dramiečiai malonėkite 
lankyti laiku. —Dramietis.

Park Lietuvių 
Kliubo Dramos 
įvyks ketverge,

Keistučio 
skyriaus 
vasario

atsi-

A. Vanagaitis ren 
giasi šauniam 

teatrui
Sužinojau, kad ši sezoną

A. Vanagaitis rengiasi nuste
binti musų Chicagą. Kovo 17 
dieną jisai planuoja viename 
geriausia įrengtų vidurmiesčio 
teatrų duoti tokį programą, ko
kio dar nė jis pats, nė kiti mū
siškiai menininkai Amerikoj? 
nėra davę.

Kokis tas programas 
Mėginsiu paaiškinti.

Teatro menas faktinai
daro *iš kelių meno šakų. Da-

kykit pas mano. Mano pilnas ižegzainlnavl- 
maH atidengs jūsų tikri} ligą ir jei aš apst- 
inisiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bot pats pasakys po 
galutino išogzaniinavimo----kas luina 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 
Dietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ry!A iki 1 po pietų.
----- o-----

Lietuviai Gydytojai
Km. 6660 South Artesian Avanua 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS

Įvairus gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staiga* ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius 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 inuk

Snntb Shore 2238 ar Bandolpb 68M 
-------O-------

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

chicago, III.
JUSTINAS JAKUTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 33 metų amžiaus, va
sario 11 dieną, 1929 m., 10 va
landą ryte. Paėjo iš Ežerėnų 
apskr., Dūkštų parap., Kalviš- 
kio kaimo. Amerikoje išgyve
no 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
draugus — Mikodemą ir Jurgį 
Ruidokus ir pažįstamus. Lai
dotuvėms rūpinasi Mikolas Ei- 
dartas. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
vasario 15 d., 8 valandą ryte 
iš koplyčios i Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Justino Jakutis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
m irusiam jam paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Draugai ir Pažįstami.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwauke« Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki S po pietų, 6 iki I vak. 
TeL Brunsvick 4983

Narna telefonas Brunswick 1597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

pamaldos už

Ofiso ir Bes, Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki S po platu 

ir uuo (i iki 8 vai. vakare 
Kės. 3201 South WaUace Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ros. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Ned&lioj pagal sutarti

GYDO
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:

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

valandai no pietų.

Telefonas Canal 0464

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos: I

nuo B iki 11 vaL ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

Hpart Iventadiehio ir ketvirtadienio

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

Universal Restaurant

takiam tobulam
lietuviškos sales

Aišku, kad 
teatrui musų 
ne visai tinka. Suprantama ko
dėl mūsiškiai menininkai, norė
dami pasirodyti geresnėje švie
soje, samdo retkarčiais tai Good- 
niano, tai Aštuntos gatvės, tai 
kitą tinkamiau įrengtą teatrą. 
Delei tos pačios priežasties ir p.1 
Vanagaitis 17 diena kovo man’oi 
paimti vieną vidurmiesčio ta-į 
atrų.

Tiktai jo programas bus ki
tokia, negu tie, kuriuos lietu-1 
viai iki šiol išpildydavo vidur-j 
miesčio teatruose. Jisai duos' 
aukšto, pasakysiu, vodevilio pro-; 
gramą—formoje, panašioje pa-(!

p. i skilbusio Paul Ash programams.
Vanagaičio programas susidės iš 
atskirų numerių, bet susijungu
sių bendra idėja.

bus?

susi-

Neleiskite tam 
kosuliui laikytis

-___ ' j er z i n a
nuolatos yra no-

Jis sunaikina jūsų 
padaro jus p a- 

rimtesnėm ligom. 
Severą’s C o u g n 
sunaikinimui to <
Ra m I n a n t i 8. 

veikmingas, mė-

Krunuojantla kosulys 
jus»i gerklę, 

smagus. ' 
atsparumą, 
linkusiu 

k Vartokit 
* Balsam 

kosulio, 
k greitai '-------K giaiuas Šeiminiais vais- 

tas per 50 metų- Ąn- 
tiekose. 25 w 50 

k CCUlU-

W. F. SEVERĄ 
CO.

Cedar Kapids,
Iowa

.SEVERAS.
COUCH baisam

Ą T visiems, kurie prisius 
šį apgarsinimą su sa

vo vardu ir adresu, mes pasiųsime 
jiems vieną 50c. dėžutę musų 
INDIAN MAGIC SALVE DYKAI, 
l’risiųskite 15c. prisiuntimo, supaka- 
vimo ir pašto ženklelių išlaidoms. 
Kartą pabandysit, visuomet vartosit.

ESSO KAY SALES CO.,- 
505 W. Green St., 

Ilazleton, Penn.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pa irimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti v nemi
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katų. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrisun 0150

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

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metu; ypač sifilio, jau

Kaip ambitingas yra p. Vana- i 
gaičio planas, galima spręsti iš 
to, jogei scenoje bus regis trys 
pianai ir visi trys painistai (pp. 
Bijanskas, Juozavitas ir, rasi, 
Olis) turės pilnas rankas dar
bo. Scenon bus išvestas orkest-' 
ra—ji veikiausia susidarys iš 
amerikonų. Lietuviškus nume
rius išpildys lietuviai. Tarpe 
kita ko šiam programui p. Va
nagaitis panaudos ir vieną ar
moniką; šį armonikos talentą 
jisai surado važinėdamas po ry- J 
tinęs valstijas.

Well, suvarykite krūvon pia
nistus, amerikonų orkestrą, lie- j 
tuvius aktorius (ar kaip kitaip! 
juos pavadinsite), armonikos i 
grojeja ir kitokius programoj 
dalyvius, viską suderinkite, kad' 
kiekvienam butų vieta ir lai
kas, sujunkite bendrai scenos; 
produkcijai, duokite jiems ge-j 
riausia įrengtą teatrą, ir pama
tysite, kad Vanagaitis yra tik-! 
rai pasiryžęs nustebinti chica- 
giečius, kad jis planuoja paro-| 
dyti jiems tai, ko iki šiol jie dari 
nėra matę.

Suprantama gali būti kiekvie- į 
nam, kad šitokią scenos produk-j 
ei ją ruošiant sumanytojams pir- i 
mon galvon rupi ne tai, ar gali-■ 
ma kaip nors pigiau padaryti,! 
bet kad juo geriau atvaizdavus' 
autoriaus'arba sumanytojo ide-l 
ją.—Reporteris.

BARBORA KOVEČKIENE 
po tėvais Kuisaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukusi 24 metų amžiaus, va
sario 12 dieną, 4:30 valandą 
vakare. Paėjo iš Tauragės ap, 
Žvingių parapijos, 
kaimo. Amerikoje 
19 metų.

Paliko dideliame 
vyrą Antaną, motiną Petronė
lę, patėvį Antaną Bernotą, 2 
dėdes — Juozapą ir Antaną 
Vaitkus ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 4522 South 
Marshfield Avė.

Laidotuves įvyks subatoj, va
sario 16 d., 8 valandą ryte iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Koveč- 
kienės gimines, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame, . i 

Vyras, Tėvai, dėdės 
ir Gimines.

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

'3BSOOI

Vaituliunų 
išgyveno

nuliudime

MĘTINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

VLADO GRABAUSKIO
Jau suėjo lygiai metai, kaip 

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vladas Grabauskis. Mirė va
sario 14, 1928, sulaukęs 54 me
tų amžiaus. Gimęs Vizbarų 
kaime, Žvingių parapijoj, Tau
ragės apskričio, 
sario 17, 1928, 
kapinėse.

Pamaldos už 
įvyks subatoj, vasario 16, 1929, 
Dievo Apveizdos parapijos baž
nyčioj, 8:15 vai. ryto. Kviečia
me gimines, draugus ir pažys
tamus dalyvauti pamaldose. .

Paliko dideliame nuliudime 
seserietę Barborą Urbutaitę, 
Amerikoj, o Lietuvoj seserį 
Eleną, švogerį Joną Urbutį, 
brolį Stanislovą ir brolienę 
Aleksandrą, sesers vaikus — 
Eleną, Stanislovą, Pauliną ir 
Motiejų Urbučius.

Ilsėkis mielas broli ir dėde 
laukdamas musų atkeliaujant.

Nuliūdę liekame,
Seseriete Barborą, 
Giminės ir Draugai.

Palaidotas va- 
Šv. Kazimiero

velionio sielų

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

Graboriai

Musų varSkiečiai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, «av

| 750 West
’’ 31st St.

........  .......  J

Lietuves Akušerės

Vidikas-Lulevičienė

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEtlS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Phone ArmKage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Sėt <-<♦<«* vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

3103 South Halsted Street
Telephono Victory 1115

CHICAGO, ILL.
Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoįa 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.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

nuc 9 iki 11 v. ryto 
nūn 6 iki 9 vai. vak.

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._—G-----

-------0-------

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Aahland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Retu 6641 South Albanj Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12 
-------O------- x

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St, Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St. g
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kie’vieną 
vakarą, išskyrus ketvergą

Nedėliomis 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

JUOZAPAS UKNES
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sulaukės 38 metų amžiaus, va
sario 12 dieną, 8:10 valandą 
ryte. Paėjo iš Panevėžio apsk., 
Pajistrės parapijos, Nausedžių 
vienkiemio. Amerikoj išgyveno 
19 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Emiliją po tėvais Želeš- 
kaitę, dukterį Jane, sūnų Julių, 
2 pusbrolius — Juozapą ir 
Bronislavą Stasevičius ir gimi
nes, o Lietuvoj tėvą, 2 seseris 
ir 2 brolius. Kūnas pašarvotas 
randasi 4059 W. Jackson Blvd.

Laidotuvės įvyks subatoj, va
sario 16 d., 8 vai. ryte iš na
mų Į šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Uknio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse , ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Moteris, Vaikai, Pusbroliai 
ir Gimines.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Bronislava Bachus
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 11 cL, 7 vai. vaka

re, 1929 m., Auburn, 111., sulaukus 31 metų amžiaus, gi
mus Chicagoje. i ' j

Paliko dideliame nuliudime vyrą Dovidą, sūnų Antaną, 
12 m., dukrelę Anelę, 13 metų, seną tėvelį Izidorių Mažutį 
ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 3315 So. Emerald 
avė., Chicagoje.

Laidotuvės įvyks subatoje, vasario 16 d., 9 vai. ryta 
iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Eronislavos giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Suims, Duktė ir Tėvelis,

. Laidotuvėse patarnauja grabelius A. Masalskis. Tol. 
Boulevard 1139.

į

3201

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis eraborius 
ir balsamuotojas 

Automobiliu patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriug ir 

Balzjunuotojas
2314 W. 23rd PL 

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

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ ,VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tsl. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

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

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, 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. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashlatid 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, pusi 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j 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
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Rbone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

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

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

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas

-------0-------

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 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

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

1579 Milwaukee Avė.
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sakmadioniaiv nagai susitarimu.

įvairysGy^dy^tojai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moterišku, vyriškų 

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

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

Teilephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Bes. Telephone Plaza 3200
*

DR. CHARLES SEGAI 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 luboi 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampa* 18th St.

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

Kesidence Tel. Fairfax 6352

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Velkantis
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562 
7__Q vai, vak. apart Panedėlio b

Pėtnyčios

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas viduimiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hydo 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 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. VVhipple St.
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Ay 
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin.2160
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo G iki 9 vai

3315 So. Halsted Street
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MIOAaO*
ŽINIOS

Prašo $40,000,000 paini 
sėliams gydyti

Specialistai daktarai išdirbo 
planą tinkamai gydyti ir pri- 
žiurėti pamišėlius, esančius Il
linois valstijos ligoninėse. Jų 
planas Įvykinti gyveni man kaš
tuos valstijai apie $40,(UK>,0<)(>, 
jei jis bus priimtas.

dėjimas gali būti difteriją. ir
pašaukite daktarą tuojau.

Dar geriau: neturtingi tėvai, 

Kuriems sunku apmokėti dak
taro patarnavimą, privalo kreip
tis j bet kurią stoti, besirūpi
nančią kūdikių gerove ir palai
komą Sveikatos Departamento. 
Tenai bus suteikta pagalba vel
tui. Arba — parašykite laišką 
Sveikatos Departamentui suteik
dami savo adresą. Jums bus 
pranešta, kur jus galėtumėt 
gauti pagalbos veltui.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Automobiles

švęsta Lincolno diena

Nesirūpink nė vienos 
minutės apie 

influenzą
Daugelis žmonių iki susirgimo 

sirupina delei to, kad jie turi 
prastą šaltį, galvos skaudėjimą, strė
nų skaudėjimą ar šiaip nesmagiai 
jaučiasi, o priežasties to nesupran- 

------ \ | £a Deviniuose iš dešimties atsitiki- 
miesto mų būna, kad jūsų viduriai, inkstai 

ir kepenys yra pakrikę.
Taip kaip surūdijusi mašina, ar 

užsigrudes laikrodis, kuris atsisako 
eiti ir rodyti teisingą laiką, taip ir 
jūsų užsikimšusi mašinerija padaro 

’ jus liguistą. Nature’s 
švelniai veikia ant kepenų ir pa
gelbsti inkstams atlikti reikalingą 
filtravimo procesą; tuo pačiu laiku 
reguliuoja vidurius, tuo sutvarkant 
skilvį, taip kad jus gaunat pilną 
naudą iš jūsų suvalgyto maisto. Kai 
tai lieka atsiekta, tai jūsų kraujas, 
kuris yra gyvybė jūsų kūno, lieka 
riebus ir tyras.

--------  , Tūkstančiai vyrų ir moterų, kurie 
ja — pavojingiausia užkrečia-: ken««nuo viduriu pakrikimo, ga'vos 

* . . . . v-------------------skaudėjimo, reumatizmo ir abelno
inąją ligą kūdikiams! nuovargio, gali susilaukti greitos pa-

1928 metais buvo 4 880 susi r- ^e,bos’ iei Jie Pabandys Nature’s metais duvo susu Lawiax> moksHnj lituojantį toniką. 
Tik kelios dozos parodys naudingu
mą šių pv’Aių vaistų.

Kodėl jus nepasakote sau: jei ga
lima padaryti, kad aš geriau miego
čiau, geriau išrodyčiau ir geriau 
jaučiuos, tai aš noriu apie tai žinoti.

Mes nuoširdžiai kyjęČiame jus pa
bandyti Nature’s Lawlax su musų as
menine garantija. Gaukit tikrą 
Nature’s Lawlax 25 ir 50 centų mo
linose dėžutėse iš jūsų artimiausio 
aptiekininko.

Vakar Ohicagoje švęstos 120 
įlietu'sukaktuvės nuo 'Lincolno, 
gimimo dienos. Buvo uždary- J 
tos mokyklos, bankai, 
salė, birža ir daug kitokiu |s-, 
taigų.

Naikinkit difteriją!
Sveikatos departamento ko- 

misionierius, Dr. Arnold H. Ke- 
gel, šios savaitės biuletene duo-i 
da tokių patarimų:

Nusitarkite išnaikinti difteri- 
pavojingiausią užkrečia

su- 
pa-

Lawlax

girnų ta liga ir 458 mirtys dėl 
jos. šios skaitlinės turėtų pri
versti mus mąstyti!

Medicinos mokslas kart kar- 
tėmis yra parodęs, kad difteri- 
ja gali būti panaikinta nuo že
mės paviršiaus. Nėra jokio pa
teisinimo mirtims dėl šios ligos, 
ir tik visiškas tėvų nebojimas 
yra priežastis to, kad pasirodo 
skaitlines, paduotos aukščiau.

Yra trys priemonės, kurias 
tėvai turėtų suprasti, jei myli 
savo kūdikius:

Pirmoji — kūdikių apsauga 
toksinu-antitoksinu nuo difte- 
rijos. ši priemonė naudojama 
taip: Įskiepijama toksinas-anti- 
toksinas tris kartus; kiekvienas 
Įskiepi)imas savaitės laiko pro
tarpiu. Naudojimas šios apsau
gos priemonės Chicagoj e žy
miai sumažino kūdikių sirgimą 
difteriją.

Kuone kiekvienas kūdikis 
gimsta su tam tikru kiekiu tok- 
sino-antitoksino kūne. Bet tas 
kiekis netenka galios praslinkus 
laikui nuo 6 iki 9 mėnesių.

Atminkite, kad nuo antrų iki 
dešimtų metų difteriją yra ar
šiausias kūdikių gyvasties prie
šas.

Antroji priemonė — Schick 
bandymas, ši priemonė yra iš
bandymas kūdikio odos, kad pa
tyrus, ar kūdikis yra labai opus 
difterijai. Tėvai turėtų dabar treko reikia, visada meldžiu pa- 
tuojau kreiptis į daktarus, kad šaukti Republic 3713, Kaipo lie- 
jie padarytų tą bandymą. tuvis lietuviams visada patar-

Trečioji priemonė — kada nnusiu kuogerinusiai. 
kūdikis suserga difteriją, tai 
daktaras įskiepija jam antitok
sino. Tai yra skirtingas toksi
nas nuo toksino-antitoksino. 
Antitoksinas gydo ir apsaugo 
nuo ligos tik trumpam laikui, 
kuomet . toksinas-antitoksinas 
apsaugo kūdikius nuo difterijos 
ilgam laikui.

Kiekviename atsitikime, kuo- ■ 
met kūdikiui gerklė ima skau
dėti, nužiūrėkite, kad tas skau- MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 

Dienomis ar vakarais. Del informaci- 
Įų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 

<■1 ■■■ i i ■■ m fc BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

o—

PRANEŠIMAS

J. WELIČKA,
6725 S. Rockvvell Street

[CLASSIFIED AŪS
Educational

Mokyklos

Miscellaneous
įvairus

PRIDEK vieną ekstrą kambari 
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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

REIKALINGAS virėjas, turintis 
patyrimą dirbti restaurante, 1947 S. 
Halsted St. *' •<

REIKALINGA '^patyręs virėjas 
(cok) vakarais cfeL retsauranto, 
3241 So. Halsted St.

touiteYeS
Night and Moming to kcep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free “Eye Care'* 
ar “feye Betkuty" Book

Marine Co., Dept. H. S.,9 K. OhioSt^Chictfo

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau-

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

Ali dru4<i»ti—35c aod 65c j ar* and tube*.
• Childreo’a Muiterolefmilder forto)35c.

Better than a Mustard Plaster

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

REIKALINGAS Barberys dirbti 
vakarais, 4222Archer Avė.

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

SU

SPECIALIS BARGENAS
’28 Studebaker Dict. sėd. geram 

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

vartotas .................................... $595
’27'Ųhandler sėd., big six, geram

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

stovy .......................................... $495
’27 Dodge sėd, velourų išmuštas $325 
’2G Chandler special G ............... $295
’26 Jewett Coach su naujais ta-

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

bargenas ..................................... $95
50 kitu karų pasirinkimui.

Real Estate For Sale
Namai-ŽeinS Pardavimui

EXTRA MAINAI

IŠSIMAINO puikus bizniavus kam
pinis muro namas, namo paranku- 
mai vėliausios mados, parduosiu pi
giai, arba mainysiu ant didelio 
apartment namo, bungalovv, biznia- 
vų lotų, furniture štoro, 
Storo, arba kas ką turit.

IŠSIMAINO kampinis 
fumiso šiluma, parduosiu

hardvvare

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

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

Tel. Victorv 9634

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liaviinas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

HNTERNAT1IONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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 
trobesy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

Kreipkitės kss dieną nuo 10 iš ry
to

bungalow,
_____  ______ ________ už $8,500 

,__________ arba mainysiu ant seno namo senoj
McDERMOTT MOTOR SALES CO. apielinkej, arba ant lotų, nepaisant 

7136 So. Halsted St. Triangle 9330 vietos,, arba prunsiu bučernę kai
po pirmą Įmokėjimą.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovr iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

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

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

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

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

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

• Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

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

Phone Victorv 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

----- o------
Morgičiai pirmi ir antri 

6 nuošimčiais padaromi i 24 
valandas

Musų išlygos bus jums naudingos 
Kreipkitės P«s

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

----- o------

iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi virėja 
(cook) moteris dirbti naktimis. At
sišaukite 1745 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

i PINIGAI PERKA BARGENUS 
j Nauji sampeliniai rakandai, gra- 
j žus seklyčios setas $G7.00. Riešuto 
i valgomojo kambario setas $57. Rie- 
i šuto miegruimio setas 3 kavalkų 

0 | $79. Bargenai šimtuose kavalkų. At-
PASKOKINSIM nuo $50 iki $300 sinešk ši apgarsinimu su savim, bus 

už 2¥z nuošimčio ir lengvais išmo-i vertas jums $5-00.________ ___
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komišo. į

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

Tel. Armitage 1199

VICTOR FIREPROOF BLDG
4809 Lake Street 

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

GRAŽIAUSI RAKANDAI 4 kam
barių, vėliausios styliaus, 3 kavalkų 
frieze seklyčios setas, 8 kav. riešuto 

MODERNIŠKA 5-kiu kambarių;, valgomojo kambario setas, 4 kavalkų 
$50—$52.50; 4448 So. Roman. M r., riešuto miegamojo kambario setas ir 

| Yahraus. Saules kambarys, Įmury- matrasas su s^ringsais, 5 kavalkų 
lašų maudynes ir pusryčių setas, sidabriniai, sudynai, 

t veidrodžiai, verČios $3000. Galiu pri-

For Rent

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užgančdi-; 
nimas yr<i garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

tos maudynes,
gražiausi pečiai.

Arti Archer ir Kedzie avės. Phone statyti atskirais kavalkais, jauniems
Laka 5418.

HELBERG BROS.
192 N. Clark St.

Dcarborn 4020

3

gera proga. Winner, 8228 Maryland 
Avė., 1 apt,, Stevvart 1875.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT, CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1321
M R. PARIS.

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

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Financial
Finansai-Paskolos

PARENDUOJU ar parduosiu 
familijų narna su Storu arba mai
nais ant 2 flatų namo arba ant iš
mokėtos farmos. Pats savininkas, 
Hcmlock 8G83.

Personai
Asmenų Ieško

LIETUVIŲ RADIO DlRBTUVfi
IŠdrba aukščiausios rųšies radios 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineerinp 
Laboratories. Ine.. 6819 S. Westerp 
Avė., Chicago Iii. Hemlock 914°.

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ K AL- '
BĄ. Patobulnk savo iškalbumą. Iš
simokink gražiai rašyti ir kalbėti 
angliškai teisingai; per 3 arba 4 
mėnesius galėsite vartoti kaip savo 
kalbą. Tokiu budu galėsite pagerin
ti savo buvj. J _ . 
privatiškos valandos, kada kas nori 
dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. Užsira.šy- 
kit dabar!

Del vyrų ir moterų tracijos
____i... .1 .. i____________ ___ .J ■ Mrkvunrd

PAIEŠKAU Petro Srabalio, pa
žįstamas iš Lietuvos. Prašau at
sišaukit pats ar jei kas patėmysit 
duokit žinot. Elzbieta Vitmont.iitė, 
po vyru Daniels, 5644 S. Keeler Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAI! darbo. Esu buče- 
ris, tą darbą dirbu per 20 me
tų. Kam toks darbininkas rei
kalingas ant visada ar ant extra, 
telefonuokit:

Prospect 3170

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Radios
RADIOS, STALAI IR CONSOLES 

PILNAI — $25 ir augščiau 
Ateikite dėl nemokamos demons- 

i ant naujo Allelec D. C. 
Hovvard, Zenith ir Brunsvvick. Atsi
nešk šį apgarsinimą, jis vertas jums 
$5.00. lengvi išmokėjimai,

10 E. Oak St., 
Sup. 8741

PRANEŠIMAS
Radio nėra pagerintas, jis vien li

ko suelektrintas. Leiskite mums pil
nai pertaisyti dabartinį jūsų radio 
ir jį suclektrinti su A. C. tubomis. 
Pilna musų dirbtuvės garantija. Tai 
kainuis viso $39.50.

Jūsų senasis radio setas turi ge
resnę medžiagą savy, negu naujieji. 
Mes sutaisysime jūsų radio jūsų na
muose už $2. Philco aptarnavimas 
$1, nežiūrint kiek laiko užimtų.

PHANTOM RADIO MFG. CO.
Tel. Laf. 1005, Buckingham 3970 

ar Midway 6312

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northwest Town Radio 
3812Y2 W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361

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

' Lietuvoje.

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

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linanti privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

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

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

bile 
vai.

SPARTON RADIO 9 tūbų $189.50 
su Console ir garsiu kalbčtuvu, tū
bai ir tt., 3 mėnesiai už dyką ap
tarnavimas. Taipgi agentai dėl 
Crossley ir Hovvard radios. Radio 
aptamavjmas $2. Vigons Radio Shop 
1025 Lčland Avė., Ardmore 3873.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

ORLAIVININKYSTE, didelių pi
nigu darbai, vyrai mokinami kiek
vienoj šakoj orlaivių darbe. Gali 
pradėti bile laiku dieną ar vakarais. 
Ateik arba rašyk.

AVIATION SERVICE AND 
TRANSPORT, Ine.

2137 So. Cicero Avė.
Atdara nuo 10 iš rvto iki 9 vąk.

MR. ZOMOTNY, Mgr.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

GARSUS radium mine run anglys, 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50; 
labai mažai dulkių; lump, nut ir 
eggs pristatomi už $7.50.

Tel. Boulevard 1036

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

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

REIKALINGAS janitoriaus pa- 
gelbininkas . Turi būt blaivas. At
sišaukite tuojaus, 1253 South 
Spaulding Avė.

REIKALINGAS barberis dirbti 
pėtnvčiu vakarais ir subatomis, 
238 W. 51st St.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedčlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

IŠSIMAINO 2 namai, vienas biz- 
' niavas namas, antras privati na- 
' mas, namų kaina už abudu $11,500, 

AR ŽINOTE, | mainysiu ant farmos ne toliaus nuo
• Chicagos kaip 50 ar 70 myliu.

kad automobilių dabar biznis yra;
geriausias iš visų biznių, liktai prie-1 IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na- 
žastis ligos savininkas yra privers- ihas, 4 ir 5 kambariai su garažų, 
tas parduoti gerai apsimokantį 65 namo kaina nužeminta, priimsiu lo- 
automobilių garažą su salesroomiu tus, bučernę, restaurantą, automo- 
ir gasolino stotim. Mainys ant na-1 bilių kaipo pirmą įmokėjimą. 
mo, didelio ar mažo, CKicngoj ar i 
kitam mieste, lotų ar geros far
mos, ir taipjau priims i 
ant kito namo. Agentai yra 
čiami pasidarbuoti.

507G Archer Avė.
Lafayette 6036

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na-

IŠSIMAINO
morgičius P?as. Brighton

2jų flatų muro na- 
Parke, mainysiu ant 
su bizniu, nepaisantk v i p. ! bizniavo namo

1 apielinkes.
IŠSIMAINO 

muro namas su 
cago Lavvn, namo kaina labai

1 ■ " ■"* V • • • 1 • 1 1 •

4rių flatų naujas 
4 karų garažu, Chi- 

- - nu" 
žeminta, mainysiu ant nedidelio biz- 

PARDUODU restauranta labai pi- niavo namo su bizniu, arba 2jų Ba
giai, iš priežasties dviejų biznių. Ge- tu ar bungalovv. 
ra vieta dėl gero biznio, 3828 So. • 
Halsted St.

KAS NORI pradėti pigiai bizni ? 1 
Geroje vietoje Soft Drinks Parlor, PROGA 
3352 So. Morgan St. Tel. Boulevard1 kią farmą, 
3841. j valstijoj,
_________________________________ arba lotus

IŠSIMAINO puikus Jotas Aurora, 
Illinois, 50x155, mainysiu ant auto
mobilio.

lotus
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė — “casli” biznis ■
Penki kambariai pagyvenimui, 2901 
So. Emeral’d Avė.

PARSIDUODA labai pigiai groser
nė ir bučernė, naujai Įrengta iš prie
žasties neturiu partnerio, pats nesu
prantu darbo. Atsišaukite nedėlioj, 
Joseph Gricius, 4818 So. Mozart St.

Su virs
— remia piki, fcjtes pas

fermeriams, Įsigyti pui-
40 akerių Wisconsino 

priimsiu nedideli narną 
kaipo pirmą jmokėjimą.
minėtais reikalais kreip-

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė

Phone Lafayette 5107
PARDAVIMUI Lunch Ruimis, I

fabrikų distrikte. Graži vieta, pi- į
renda, dėl li^os, 2721 

Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir ken- 
džių storas, atiduosiu už $100, arba 
galite atpirkti kei.sus, 3149 South 
Auburn Avė.

South GRAŽUS kampas — 3 flatu. Karu 
i šildomas — 2 karų garažas, visi fla- 
| tai išrenduoti—2061 Birchwood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 
1913.

PARDAVIMUI ar mainymui ge
ležinių daiktu krautuvė, gera apie- 
linkč, greitai auganti, garu apšildo
ma. Vieno aukšto namas 4 kamba
riui pagyvenimui, 50 pėdų platumo 
lotas, 5306 Archer Ape.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 akerių, 40 my
lių nuo Chicagos vidurmiesČio. Ge
ri budinkai, cementinė sailo. Kai
na $10,000, išmokėjimais. C. A. 
Baker, 18058 l)ixie highvvay, Home- 
vvood, III. Homewood 537.

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

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6o42 So. Western Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

PER SAVININKĄ — moderniškas 
13 apartmentų namas, taipgi 3-jų 
flatų namas su 7 kambarių namu 
užpakalyje. Viskas yra, tikras bar- 
genas. 2608 Montrose. Juniper 0850. 

-------o-------

• 44 AKERIŲ arti .Elgin, prie 
bulvaro, gera žeme, visi budin- 
kai, sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi
giai, tik $5,000 įmokėti.

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

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

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir

NORTH Central Park, arti North 
Avė., — 4 flatų mūrinis, 3 metų se
numo; 4 Parnasai jbudavoti. Šauk 
savininką Chesterfield 0155.

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.

Aukštos rųšies flatai Rogers Par
ke, 1628 Columbia Avė. Raktai ant 
1-mo aukšto — visi po 6 kamba
rius. Kaina $36,000. Galiu mainyt.

Long Beach 8875

2 FLATŲ, 5—5 kambariu octogo- 
no priešakls, saulės porčiai. Moder
niškas 3 karų garažas, arti 81-mos 

- ir Marshficld. Savininkas Vinccnnesįtaisyta taip ir kitos farmos. 3711.

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN 

Farmos ir ežerų lotai prie 
19kos ežerų — Vasarnamių 
mai, maudymos, žvejojimas 
lengvi išmokėjimai.

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND < 

4119 Broadway, 
Bittersvveet 6180

TURIU parduot 2 flatų me
dinį namą su 2 karų garažu, arba 

------- - j mainysiu ant nuosavybės $10,500. 
Nuolaida už cash. Savininkas Pa- 
lisade 8214.

ir arti 
įtaisy- 
ir 1

CO.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

- . SAVININKAS turi parduoti tuoj
puikų modemišką 6 mimų bunga- 
low lietuviškoj kolonijoj. Naudokis 
proga iš to—matyk vietą. Pigi kai
na.

Savininkas
5742 Whipple Street

— Tel. Republic 8768

6 KAMBARIŲ medinė bungalow, 
šiltu vandeniu apšildoma, vieno ka
ro garažas, lotas 26% per 125 pė
das. $1000 morgičiaus iš spulkos. 
Kaina $6600, ant bulvaro,

Šauk
Laffayette 1696 

nemainysiu 
4737 So. Western Boulevard

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forest. Plumbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 7% 
pėdų konkryto bcismentas. Skal
byklos, furnasu šildoma, arti R. I. 
R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
karo garažas, 1% akerio (150V302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. Western avo.

JŪSŲ PAČIŲ KAINA

3 flatų mūrinis, 3—5 kamba
rių, uždaryti porčiai, 2 metų! 
senumo. Rendos $2,200 j me
tus. Įmokėti reikia tik vienų 
metų rendą.

PARDUOSIU
su $4,800 nuostolių dviejų augštų 
murini namą, po 4 ir 4 kambarius, 
l-mas morgičius $3,000. Priimsiu 
mažą Įmokėjimą, arba mainysiu ant 
equity, 1601 So. Washtenavv Avė., 
Chicago,

KOHOUT BROS., 
6208 W. 22nd St, 
Tel. Berwyn 1101

7332 S. Campbell Avė.

Savininkas Pullman 9725

2 FLATŲ muro namas 5 ir G 
kambarių, ant South Garfield Bld. 
ir Aberdeen St. Kaina $9000, $1500 
įmokėti. M r. Groves. Prospect 0582.




