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Didelė Angliakasių Irau 
kinio Katastrofa

Traukiniui, gabenusiam 900 darbininkų į 
kasyklas, nuvirtus žemyn nuo aukšto 
pylimo, 5 angliakasiai buvo užmušti, 
200 sužeisti

PEOBIA, III., vas. 20. - visi iš Peorijos. 
Penki angliakasiai, o gal ir dau- Traukinys buvo žinomas kaip 
daugiau, šiandie buvo užmušti i angliakasių traukinys No. L 
ir apie 200 kitų sužeisti, kai Jis ėjo į Crescen anglies kasyk- 
kurie jų taip pavojingai, kad las, 15 mylių nuo Peorijos. Ka- 
veikiausiai nebeišliks gyvi, Pc- tastrofos priežastis, manoma, 
oria Terminai traukiniui, gabc- buvo atsipalaidavę bėgiai, 
nusiam 900 angliakasių i dar- Netrukus nelaimės vieton subč- 
bą, ištrukus iš bėgių ir nusiri- go būriai angliakasių žmonų ir 
tus žemyn nuo dvidešimt pėh- vaikų, daugelis jų nesuskubę 

dagi apsitaisyti, nežiūrint, kad 
šaltis siekė 5 laipsnius ,žemiau

Chicago, III., Ketvirtadienis, Vasario-February 21 d., 1929
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1,000 žmonių sužeis- LIETUVOS ŽINIOS
New Yorko -------

subway gaisre Projektuojama mokes-
ta

nis nuo laisvu profesijųNE\V YORKAS, vas. 20.
Požeminių golžinkeUų tunely, 
netoli nuo (’hristopber stoties, 
vakar vakarą kilo gaisras. Už- visokias relorma’s, 
sidegė aliejaus prirugusios ge- keitimus.
ležinkelio sijos ir uždegė visus naujas visokių mokesnių jstaly- 

Į septynis traukinio vagonus, pil- 010 projektas.
nūs žmonių.

Ki’o
kurią

KAUNAS. . Kalbama apie 
naujus pa- 

fssą jau parengtas

Valdiškose fi
nansinėse sferose esą rupinama- 

didžiausi panika, per si ir svarstoma perengti mokes- 
apie tūkstantis žmonių nio įstatymą nuo laisvų prote- 

buvo sužeisti, daugelis pavo-,slJU- 
jingai. _________ _

Urnai atvykusi gaisrininkų
; komanda gaisrą likvidavo, bet Darbininkai nesiduoda 
i susisiekimas kuri laiką buvo savęs išprovokuoti
i sutrukdvtas. . -----------*

Šalčiai Europoje

savęs išprovokuoti

kių pėdų aukštumo pylimo.
Nelaimė atsitiko netoli nuo

Hollis, penkias mylias nuo P20- zero, ir puldinėjo ieškojo griu 
rijos. vėsiuose savo artimųjų. Žmo

'Urys užmuštųjų buvo tuojau nes iš apielinkės atlėkė automo 
pažinti. Jie yra: Ceeil VValker, biliais ir, rankiodami sužeis 
angliakasių unijos valdininkas; tuosius skubiai gabeno Į Peo 
George Jonės ir G. Wilkinson, rijos ligonines.

z ' (Atlantic and Pacific Photo)

Lateran palocius Romoj, kur diktatorius MUssolini ir kardinolas Gasparri pasirašė sutartį, j
Einant ta sutartim tapo atgaivinta “popiežiaus valstybė’’. Anglijoj atgijo visos kasyklos,

kad patenkintų reikalavimus 
anglies

Jungtinės Valstybės
prašos i tautu teisiu-', Konstantinopolis,
1 4. v kija, vas. 20. — turku v

gurno teismą

Trockio byla Bado padėtis sovietu 
Rusijoje darantis vis 

skaudesnė
Senatas deda aštrės- Rumanija girdi Uk 
nius dantis prohibi- rainoje stiprius ar 

ei jos įstatymui motų šaudymus
Munšaininkai, butlegeriai bu- 

baudžiami iki 5 metų kalėji 
mu ir iki $10,000 pinigais

Spėja, kad Ukrainoje kilęs 
voliucinis sukilimas prieš 
vietų valdžią

re
so

WASHINGTO^AS, 20.
Senatas vakar 65 balsais 

prješ 18 priėmė vadinamą Jo
nės bilių, kuriuo prohibicijos 
įstatymui įdedami ilgesni ir aš
tresni dantys.

Del to biliaus, kuris buvo 
proliibicininkų organizacijų pa
teiktas ir bažnytininkų organi
zacijų “lobbės” stipriai remia-: 
mas, lygiai kaip ir dėl prohi
bicijos iš viso, senate per ke-1 
lėtą dienų ėjo karštų debatų, | rumanų vyriausybė Ben- 
ypačiai tarp s< natoj iaus D^-do . (|eruos<, — tas miestas yra už 
(dein., Mo.), kuris piohibiciją $įmįo mylių Į vakarus nuo Ode

sos '■— patvirtina pranešimus, 
kad stiprus artilerijos • šaudy
mai buvę aiškiai girdėt.

Panašus pranešimas buvo 
gautas ir iš Mogilevo, kame pa
staruoju laiku ėjo stiprus revo- 

s‘ liucinis bruzdėjimas. Rumanų

Bl CHARESTAS, Rumanija, 
vas. 20. Gauti vakar vakarą 
pranešimai iš Bendcrų, Besara- 
bi jos-Ukrainos sienoj, sako, 
kad i vakarus nuo Bendcrų bu
vę aiškiai girdėt stiprus armo- 
tų šaudymai.

Delio pasklido gandų, kad 
Ukrainoj kilus revoliucija prieš 

[sovietų valdžią.
Visi bandymai gauti bet ku

rių žinių iš Ukrainos nepavyko

WASHiINGTONAS,
— Prezidento Coolidge’o patar
tas, valstybės sekretorius Kel
logg pasiuntė visų tų valstybių, I 
kurios yral tarptautinio teisiu-1“.. . 
gurno teismo natriai, diplomati
niams atstovams Washingtone Vokietija 
vienodas notas, kviesdamas,, 
kad suinteresuotos valstybės iš 
naujo apsvarstytų jų anksčiau 
atmestas senato rezervacijas ir 
darytų žingsnių, kad Jungtinės i 
Valstybės galėtų patapti teismo! 
nariu.

, Tur- 
furkų vyriau

sybe oficialiai patvirtino žinias, 
I kad Trockis yra laikomas so-j 
i vietų konsulate Konstantinopo- i 
ly ir kad jis telegrafu kreipė-; 

! si j Vokietijos reichstago pir-' 
jmininką, Paulą Loebe, prašyda- muis bado padėtis Busijoj da
mas leidimo apsigyventi Vokie-!ranbs (far rimtesne, nekaip 

.iinip buvo 1921 metais. Tuomet ba-1
das pasireiškė vasaros mėne
siais ir valdžia turėjo laiko pa
sipirkti javų, kad galėtų mies
tus aprūpinti duona per žiemą 

Ukrainos srityse jau nuo!
spalių mėnesio badauja apie I

LONDONAS, vas. 20. — Po 
•iai Europoje britams 

Ipadarė tiek gero, kad jie atgai
vino anglies pramonę, šiandie 
visos kasyklos Didžiojoj Brila- 

r,v . . jnijoj intensingai dirba, kad ga-
l i. , vas. 0. Užsienio Ipatenkinti anglies reikalą-' 

dipiomulą Maskvoje praneši- vinu|s |ia||li(, jr kontinento k,.R.
štuose.

amžinai pasmerkė, ir senato-| 
riaus Borah (rep., Idaho), pro 
hibiciją gynusio.

Prohibicininkai laimėjo.
Priimtuoju bilium žymia: 

padidinamos bausmės prohibi- 
cijos įstatymo laužytojams. As-1 
mens, suimti už neteisėtą svai-, iaikraštininkai . stengėsi gauti 
X*Ujų gėrimų gaminimą, par- apie įuos armotų šaudy- 
davinėjimą, gabenimą, importą- į I11US> bet sovietų sienos sar- 
virną. ar eksporlavimjj bus Imu- [ ni^ko ne^a-lSjo padaryti,dziami iki penkerių metų kale- 
jimo ir iki 10,000 dolerių pi- 
nigais, arba abiem bausmėm

įsiteisianti Trockio 
žmoną, gal ir pati Trockį

BERLYNAS, vas. 2(1. — Gir- 
1 dėt, kad Vokiečių vyriausybė 

nutarus leisti Trockio žmonai 
ir 

i gyventi.
Manoma, kad ir Trockini pa- į|^5j

,ciąni bus duotas leidirrfas apsi- konfiskuoti grudus be jo- 
Ipfviinia nrachinta ®'venti VokietijA,je* ■’ci iis Pr'-‘-kio atlyginimo. Nut ' ' LalVlJvJv ai tUvtd žadės gyventi ramiai ir sušilai-!•konfiskuoti visus

1 . i • i kvti nuo bet kurios politinės ■-(lau^ komunistiĮ agitacijos.
Dauguma Vokiečių politinių pirkėjams ir ukininJ<ų bendruo- 

partijų, sako, pritaria suteiki- [menėms. Konfiskuotieji trakto- 
mu vizos Trockini, remdamo- 

'sios tuo principu, kad politinės 
prieglaudos teisė demokratijoje 
yra šventa.

vaikams atvykti į Vokietiją [milionai gyventojų. Miestai ki- 
tose Rusijos dalyse taipjau ken
tė badą, ir sovietų valdiža grie- 

desperatiškų priemonių.

;arė taipjau 
.konfiskuoti visus traktorius, 
i kurie per pastarus penkerius 
metus buvo parduoti atskiriems

Tarp suimtų yra keletas sovie
tų prekybos laivyno Rygoje 
valdininkų

Už bilių balsavo 36 republi- 
konai ir 29 demokratai; prieš 
bilių — 5 republikonai ir 13 
demokratų senatorių.

RYGA, vas. 20. — Latvių po
licija Rygoje suėmė, dvidešimt 
komunistų, jų tarpe keletą 
Sovtorgfloto sovietų preky
bos laivyno — valdininkų.

Vietos prekių kraujamuose 
trobesiuose, kuriuos latviai yra 
išnuomoję sovietų valdžiai, po
licija užtiko stirtas Maskvoj 
spausdintos komunistų propa
gandos literatūros.

Suimta korespondencija — 1 
j rodo, kad maskviškis Komin- j

Tunu n linu karalius lcrnas <komuni»t’i inteniaciona- ISpaUlJOn KalallllS |asj vartoja Sovlorgflotą, turiu- , 
likviduoja artileri- <i skyrius visuose svarbesniuo-

se Europos uostuose, kaip pro- '.pelytis, valstija turi mokėti 
pagandoš agentūrą užsieniuose. r>ensiios $5 savaitėje.jos korpusą

riai busią išdalinti naujai stei-j 
giamiems valdžios ūkiams.

Nors Sibire yra didelių san
dėlių javų, laukiančių transpor
to, bet geležinkeliai nepajėgia 
pakankamai jų pargabenti. Mai-

ŠIAULIAI. Sausio 12 d. 
bedarbiai gavo antrą leidimą 
susirinkti bedarbių komitetui 
perrinkti ir bedarbių būklei ap
tarti. Susirinkimas įvyko fede- 
rantų šokių salėj “Marsas.” Be
darbiai dalyvavo visai neskait
lingai, nes didžiuma buvo prie
šingi šių iniciatorių šaukia
mam susirinkimui. Mat, ini
ciatorių svarbiausias tikslas bu
vo nugriauti pirmąjį bedarbių 
komitetą ir išrinkti “savuo
sius.” Stengėsi bedarbiams pri
kalbėti, esą šiuo komitetu nepa
sitiki Apskrities Viršininkas.

Bedarbiai nepasidavė supro
vokuoti ir paliko senąjį komi-

Nuo šalčio daug žmonių miršta kuris savo uždavinį pilnai 
Vokietijoje atliko.

Tolimesnis darbas priklausys 
BERLYNAS, vas. 2Q. — D:1 nU() vyriausybes, kiek ji duos 

stipriu šalčių, kurie vis dar ne- . ,v. , . v. . . ,T r1111atleidžia, skaičius mirimų Vor 
kįętijoj labai padidėjo. Dau-
Kiaušiai miršta vaikai, kadan/tif' Bankrotaj Kaune 
dėl stokos anglių daug seimų j
priverstos gyventi nešildytuos; KAVNAS. _ Pr,meša> kad 
butuose. šiomis dienomis subankrotavo

kelios prekybos įstaigos. Vie
nos jų suma siekianti dviejų mi- 

■lionų litų. Daugiausiai dėl jos 
i bankroto nukentėsią anglų kre
ditoriai. Tos įstaigos jau ir iš
kaba nuimta.

Kitos manufaktūros krautu
vės bankroto suma siekianti

Krime 16 pėdų sniego

MASKVA, vas. 20. Krime 
siautė 
tusios 
huno.

smarkios pūgos, privei 
sniego šešiolika pėdų gi-:

Brazilijoje kilo tvanai; lpilsčs miii<>no litų. 
25,000 žmonių liko 

be pastogės

OAiiafvče nanaiiii hi_ 8,0 Pr‘,<luk,ai ,lel t<> vis lal)iau oeildivrs pensijų UI brangsta ir išteklius jų vis ma-
liūs vėl Illinois 

legislaturoje
žėja. Del didelių šalčių prista
tymas pieno i Maskvą per pu
sę sumažėjo, o didelė dalis 
bulvių rezervo sandėliuose su-

SPRINKŽFIELD, 111., vas. 20.j““0' 
f liros atstovų būtoj 1’SI j komisija 15 balsų prieš 9 pri- 

""“ ėmė senatvės pensijų bilių, ku-
I ritio einant asmen’ms’ sukaku
siems 70 metų amžiaus ir ne
begalintiems savo darbu duonos

Maskva nutarė j vesti duonos 
kortas

Trečioji — mažesnė.
“Segodnia” praneša, kati Kau

ne didelę sensaciją sukelia ži- 
SAO PAULO, Brazilija, vas. nia apie sustabdymą išmokčji- 

20. Del didelių liūčių Sao Pa u- mų dviejų didžiausių manufak- 
lo valstijoje kilo stiprus potvy- turus firmų. Esą, užregistruota 
niai. Tietex upė, tekanti per 
svarbiausią Brazilijos kavos 
plantacijų kraštą, išėjo iš kran
tų, užliedama plotus per kelias 

Į mylias pločio. Penki tūkstan
čiai namų užlieti ir bent 25 
tiiL«ta.ri^iaJ žmonių liko be pa
stoges. Susisiekimas sutrukdy-

,MASKVA, vas. 20. — Mas- tas.

$250,000 mokykla sudegė
BUCHANAN, Mich., vas. 20. 

— Praeitą naktį gaisras čia su
naikino aukštesnės mokyklos 
rankų darbų skyrių. Nuostoliai 
siekia daugiau kaip $250,000.

O R H S-

H>NDAYE, Francijos-Ispani- 
, jos siena, vas. 20. — Gautais 
i čia pranešimais, Ispanijos ka
ralius Alfonsas pasirašęs dekre- 

i tą likviduoti ispanų artilerijos 
korpusą, kuris per pastarus su
kilimus Valencijoj ir Ciudad 
Reale rodė pritarimo revoliuci- 
ninkams.

Kaip i šitą dekretą reaguos 
to artilerijos korpuso karinin
kai, kurių yra apie 1,400, teks 
dar pamatyti.

Vokietija atlygina Ru- 
manijai už karo metų 

popiergalius

eilė bankrotavimų Kaune ir pro
vincijoj dar anksčiau.

Ofrcialėmis žiniomis spalių 
mėn. užprotestuota vekselių vie
nu milionu litų daugiau, negu 
rugsėjo mėn. Iš viso, esą, pro
testuotų vekselių suma pasku
tiniu laiku turi tcti<ienciją kil-

L

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra- Čechoslovakij’a laisvai
našal,ia: naudosis Vokiečių

Didėjąs debesiuotumas; gali j Uostais
būt sniego; mažumą 
stiprus pietų krypties

Vakar temperatūra
tarp —2° ir 20° F.

Šiandie saulė teka
dziasi 5:29. Mėmicf
5:40 ryto-

šilčiau; -----------
vėjai. PRAHA, čechoslovakija, vas. 
įvairavo 20. — Vokietija ir Čechoslova

kija padarė sutartį, kuria Vo- 
6:39, lei- kietija leidžia čechoslovokams 

leidžiasi laisvai naudotis vokiečių Ham-
bųrgo ir štetino uostais.

k vos-sovieto nutarimu, nuo ko
vo 15 dienos bus įvestos Mas- 
-kvos rajone duonos kortos.

Kortų sistema, darbininkams. *1 kainos duonai pasiliks tokios
Rilius buvo pasiūlytas atstu- pat, kaip dabar.

vo Soderstromu, ir jį remia tiems jos bus žymiai branges- 
ypač Illinois Darbo Federacija ' nes.
ir kitos darbininkų organizaci-1 —--------- -—
jos.

1927 metais tokį pat 
legislatura atmetė.

pensijos $5 savaitėje.
Visiems ki-

bilių
BUOHARESTAS, Rumanija, 

vas. 20. — Vokietija pagaliau 
sumokėjo Rumanijai visus $35,- 
750,<HX), kaip atlyginimą už ke- „ Vnkipčlll 1 a i v n 
lis šimtus milionų popierinių , .7^!. laiVO
lei, kuriuos vokiečiai buvo iš-! krikštynose Hamburge 
leidę, kaip 1916 metais jie isi- i 
veržė, į Rumaniją. ' i HAMBURGAS, Vokietija, vas.

j 20. — šiandie čia buvo nuleis
tas i vandenį naujas didelis — 
17,000 tonų — Hamburg-Ame- 

t motorinis laivas 
“MilAvaukee.”

Niauju laivo krikštynose ir 
nuleidimo į vandenį ceremoni
jose dalyvavo ir vįešią Vokieti
joj Milvv’aukeęs socialistų me
ras (burmistras) Daniel W. 
Hoan su žmona.

Šiaurinėj Indijoj šal
čiai išgaišino daug 

bičių
LA PORTE, Ind., vas. 20. — 

Herbert Link, vienas didžiau
sių bičių augintojų viduriniuo
se. vakaruose, sako, kad nuo 
sausio 1 dienos stiprus šalčiai 
žiemių vakarų Indijanoje išnai
kino ne mažiau kaip pusę bičių.

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

Suteikia jums sekamą patarnavimą:
Pasiunčia pinigus Lietuvon telegramų ir 
pašto perlaidomis; 
Pasiunčia 
Parduoda 
tuvos; 
Parūpina 
jantiems;
Padaro įgaliojimus dėl pervedimo ir ieško
jimo turto Lietuvoje.

pinigus į visas pasaulio 
laivakortes į Lietuvą ar

ir sutvarko dokumentus

$5,000 pensija j“— 
dento Wilsono našleiPy® . ’ i rika linijos

WASHINGTONAS, vas. 20— 
Atstovų buto pensijų komisija 
priėmė bilių' mokėti Mrs. Wood- 
row Wilson, nabašninko prezi
dento Wilsono našlei, $5,000 
pensijos metams.

7

dalis; 
iš Lie-

keliau-

PARYŽIUS', vas. 20. — Vie
nuose nakvoj amuose namuose 
čįa rado negyvus vienuolika vy-, 
rų- Pasirodė, kad ded šalčio 
jie buvo visus langus aklinai 
užsidarinėję ir per neapsižiūrė
jimą apliko neužsuktą gazo ra
gelį. Jie nutroško prisirinku
siais kambary gazais.

hkhhii^hhh

naujienos
1739 So. Halsted St Chicago, III

t
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Pereitą sekmadienį vietos 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis bendrai su rusų A. Puš
kino mokykla, iPtillmane, buvo 
suruošus vakarą Strumilo sve
tainėj. Tokio gražaus vakaro 
roselandiečiai sakosi Roselaude 
nematę.

L. S. <M. Ratelis suvaidino 
komediją “Abejotina Ypata,” 
taipjau dainavo K. Požarskis ir 
H. Stasiuliutė. Likusią margo 
vakaro programų dalį išpildė 
rusai — Majak kliubo “Gusa- 
rai,” šokėja ir daininkė Mak- 
sakova su savo draugu, šokė
ja Gribcva ir du balalaikų or
kestrai.

Publika, kurios buvo gana 
daug, visu vakaru liko labai 
patenkinta. —sk.

Cicero

diją "Užburtas kunigaikštis.” 
Dabar galima pranešti, kad vai
dinimas jau įvyko. Rengėjai 
vakaru patenkinti. Publikos 
buvo daug, ir visi gerai užsi
laikė.

Vaidintojai ir vaidintojos sa
vo roles atliko kaip geriausia 
galėdami. Kai kuriems teko 
vaidinti pirmą kartą, bet jų ro
lės buvo mažesnės, tai jei ir 
daryta viena kita klaida, tos 
klaidos tapo paslėptos svarbes- 

i niųjų rolių tarpe. Gi svarbią
sias roles turėjo seni, patyru- 

, šieji vaidintojai ir vaidintojos, 
kaip J. Dambrauskas, J. Stan
kus, P. Bernotas, V. Deveikai- 
tė, Kuzmickas-Uktveris ir Dun
dulienė, musų scenos močiutė.

Reikia atiduoti kreditas Uk- 
. tveHui už tai, kad jisai patrau
kė veikti lietuvišką jaunuome- 

1 nę. Juk nuo jaunuolių priklau- 
j so ir musų ateitis.

Vaidinimui pasibaigus, vai
dintojai ir keletas svečių susi
rinko p. Kvedaro restorane ir 

i turėjo skanią vakarienę. Už
kandus, prasidėjo kalbos ir pri- 

■ žadai veikti toliau meno srity
je., Reiškia, jau turime būrį 
vaidintojų. Cicerai to ir reikia.

—Ciceronas.

Taipgi nutarta duoti dovanas 
tiems nariams, kurie šiais me
tais prirašys daugiausia naujų 
narių į kliubą. Pirma dovana 
bus $5, antra — $3, trečia — 
$2. Tad, draugės ir draugai 
kliubiečiai, subruskime šiemet 
kuodaugiausia kliubui pasidar
buoti prirašant kiek galima dau
giau naujų narių. Tegul musų 
kliubas, pradedamas 21-mus sa
vo gyvavimo metus, turį 400 
narių vietoj dabartinių 200 na
rių.

Simano Daukanto T. J. Kliu
bas ir dabar laikosi pusėtinai 
gerai — turi 200 narių ir apie 
4000 dolerių turto. Čia priklau
so įvairių įsitikinimų žmonės; 
kaip vyrai, taip lygiai ir mote-' 
rys turi lygias teises ir kuogra- 
žiausia sugyvena. Labai puiku.

Dramos reikalai musų kliube 
irgi paskutiniu laiku pradeda 
susitvarkyti. Sausio 27 d. š. m. 
Apveizdos Dievo parapijos sve- 

Itainėj (18-tos gatvės apielin- 
kėj) kliubas turėjo perstatymą, 
kur buvo suvaidintas veikalas į 

i “Linksmos Dienos”. Vaidinimas ' 
I puikiai pavyko visais atžvil-! 
giais. Pelno kliubui taipgi liko 
keli desėtkai dolerių. Už šio vei
kalo suvaidinimą kreditas pri-

Govier, dabartimi 9 vardos al- 
dermoną.

O juk tikisi kiekvienas lai
mėli. Ir juk tikrai vienas kan
didatas laimės.

Great Pullman Lithuanian 
Better Gįoverment kliubas nors 
dar jaunas, tik pereitą pavasarį 
susiorganizavęs, išrodo tvir
čiausia stovįs. Jam priklauso 
Roselando “smetona.” Kliubo 
priešakyje stovi adv. J. P. Wait- 
ches. Šis kliubas nutarė remti 
vieną kandidatą, būtent dabar
tinį 9 vantos aldermaną Govie- 
rą.

Ateinantį sekmadienį, vasario 
24 dieną, Strumilo svetainėje 
tas kliubas rengia didelį mitin
gą, kuris, kaip garsinama, bu
siąs su programų ir užkan
džiais. Be paties Goviero kalbė
siąs adv. Waitches, C. F. Smith, 
A. Barkus. Programo vedėju 
busiąs I. Ivanas. —Rep.

Makutėnas, K.
Norkus, V.
Palšis, M. ' 
Petrauskas, F. 
Pienis, K.
Puiceta, J.
Rubes, B.
Sinkus, I*.
Szimkus, A.
Valaičius, F.
Venskus, J. 2 
Valinskas, J. K. 
Zmuidzina, Dr. St-

Del prastos sveikatos ir 
menkėjančių spėkų

Senyvi vyrai ir moterys, arba not ir jau
nesni žmones tankiai netenka spėkų ir ener
gijos, pasidaro silpni, menkos sveikatos, dė
lei ko nemažai kenčia. Nuga-Tone padaro 
tikrus stebuklus dėl tokių žmonių, nes jie 
turi brangintinus vaistus dėl padidinimo 
spėkų, atgaivinimo nervų ii’ gaivingųjų or
ganų ir pagerlninimo abelnos sveikatos.

P-4s Eugene Williatns, Fayetteville, N. C., 
fimč Nuga-Tone dabar štai kų sako: “Prieš 
imant Nuga-Tone aš buvau menkos sveika
tos. Aš buvau silpnas Ir nervuotas, turė
jau silpnus inkstus ir prastas kepenis. Po 
ėmimo Nuga-Tone per 20 dienų aš pastebėjau pastebfitina pagerčjimą. Dabar aš esu 
miprus ir sveikas. Mano inkstai daugiau 
nebevargina manos ir aš jaučiuos 10 metų 
jaunesniu”. Tai yra dar vienas įrodymas ki* 
Nuga-Tone atlieka ir kiekvienas silpnas, ner- 
vuotas, liguistas vyras ar moteris turėtų 
Šiuos pastebėtinus vaistus išbandyti. Jus 
galite pirkti Nuga-Tone kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu vertelga neturėtų jų 
stake, paprašykit j| užsakyti dėl jus iš urmo vaistynšs.

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

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, prlnclpalas

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
b argonų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooer “lt <1500

Šalčiai, kurie išsivysto 
į pneumonią

“Užburtas kunigaikštis” jau 
“atsipeikėjo” Vaidinimas pa
vyko puikiausia. Jau buvo mi
nėta, kad V. Ž. P. Kliubas sta
tys scenoje, Li uosy bes svetai
nėje. vasario 17 dieną kome-

Pranešimas
Joniškiečių L. K. Kliubo 

bankietas įvyks sekmadieny, 
balandžio 11 d., Lietuvių Au-

Užmuškit Tą Šaltį 
Apsisaugokite nuo 

Influenzos ir Plaučių 
Uždegimo

ditorijoj, abejose ’ svetainėse. 
Malonėkite tą dieną niekas nie
ko nerengti. Visos Chicagos 
lietuvius kviečiame imti dalyvu- 
mą šioj Joniškiečių kliubo puo
toj. — Bankieto Komitetas.

jklauso p. A. Rukštalai, nes jis 
buvo jo sumanytojas ir režisie
rius. Jis taipgi yra ir kliubo 
kasierium.

Kaip p. A. Rukštalai, taip ly
giai ir kitiems dalyvavusiems 
vaidinime veikalo “Linksmos 
Dienos” Simano Daukanto T. J. 
Kliubas pareiškė gilios padėkos 
už pasidarbavimą.

S. H. Dijokas, sek r.

Laiškai Naujienų 
Ofise

Ančiutei, Mary 
Auksakaitė, Barbora 
Andrikonis, J.
Bertulis, Wm.
Dambrauskaite, A. 2
Gacavvich, Peter 2 
Goldman H.
Gestautiene, A.
Gutauskas, P.
Kooima, G.
Kandis, J.
Latvis, J.
Lapenas, P.
Lipčius, S.
Mikna, M.
Miller, P. >

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai privčda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalą augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, Salio, ir visokių gerkles 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION
Vedame d r » t u i | 
naujas ir senas sta
bas pigriau neru ki
ti. Parduodam fix- 
terius ir viską ele- 
ktriftka.

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI / 

KONTRAKTORIA1

4104 Archer Av.
Lafayette 3533 

—... »

Su Puikiomis Elektrinėmis
Nešposaukite su šalčiais. Vartokite 
išbandytus ir saugius metodus kovai 

su “flu” ir šalčiais.
Medikalį viršininkai išleido perser

gėjimus prieš pasikartojimą nesenai 
siautusi “flu” epidemijos, panašios į 
antrą bangą, kuri sekė baisiąją 1928 
m. rykštę. Jie pataria kiekvienam 
nešposauti su paprastais šalčiais, ne
žiūrint kaip mažas jis ne rodytųsi.

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

Sol EIlis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 130

Simano Daukanto 
Teatr. Jaun. Kliubas

Kadangi šiemet sukanka ly
giai 20 metų kai šis kliubas gy
vuoja, tai pereitame susirinkime 

i vasario 8 d. kliubas nutarė pa
daryti specialių palengvinimų 
naujiems nariams, jstojantiems 

lį šį kliubą: '
1. Kad šiais metais, kaip ju

biliejiniais mus kliubo metais, 
nauji nariai butų priimami iki 
40 metų amžiaus vietoj to, kaip 
iki šiol kad buvo priimami tik

i iki 35 metų.
2. Kad jaunuoliai, jaunesni 

1 kaip 20 metų butų priimami
veltui.

Roseland
Rinkimams artinantis

[ Kaip sustabdyti

tą kosulį

Pirmu sykiu Amerikoje!

Sekmadienio Vakare

Vasario 24,1929
Goodman Teatre

(East Monroe St., prie Art linstitute 
of Chicago)

turi garbės parodyti

Petro Vaičiūno
lietuviškos dabarties ke
turių veiksmų veikalą

artistas

STASYS PILKA

“SUDRUMSTOJI RAMYBĖ”
Dalyvauja (scenon pasirodymo eilėje): pp. M. 
Balsienė, B. Vaitekūnas, Stasys Pilka, P. 
Milerienė, A. Zavistaitė, Dr. K. Kliauga, J. J. 
Zolp, J. Kemėšis, K. širvis, J. Puišis ir Br. 

Liutkevičius.

Pradžia 8 valandą vakare.

Įžanga: 75c., $1.00„ $1.50 ir $2.00
— Bilietai nuo 6:30 v. v. — teatro kasoje —

Automobiliams prie teatro už dyką 
parking ir apsauga.

Vienintelis art. St, Pilkos vaidinimas

Visi lietuviai politikieriai su
judo dirbti. Vienas už vieną, 
kitas už kitą kandidatą. O jau 
tų kanddialų i aldermanus tai 
devynios galybės.

Lietuvių republi'konų kliubas, 
sakoma, negalįs' susitarti, kokį 
kandidatą remti, taip kad da
bar kliubas, kaip politinis kū
nas, neturi jokios reikšmės, 
nes kliubiečiai- dirba asmeniš
kiems savo išrokavimams. Pa
vyzdžiui, Misiūnas, Niutautas ir 
kili dirba už Otto Prillpott;

I adv. Tllomas, Kulikauskas ir 
kiti — už A. R. Pakulaz; S.

-------- Dambrauskas ir kiti už S. W.

Niekad neleiskite kosuliui tiek 
toli nueiti, kad jis pasiektų 
pavojingų vietą. Sustabdykit 
ji dabar su Sovera’s Cough 

. Balsam. Jia sustabdo ku- k toninių, ntirainina gerklę. < 
Sis kosulio balzamas bu
vo mėgiamas šeiminiais 

k vaistas per 60 m otų. .
Jūsų antiekininkas tu- A 
ri jų. 25 ir 50 een- 4 

t tų.

W. F. SKVERĄ 
CO.

Cedar Rapida, Iowa

.SEVERAS- 
mifOH baisam

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Kovo-March 9,1929
Lietuvių Auditorijoj

Komp. A. Vanagaitis
Išsižios į chicagiečius su gerkle, rankoms 

ir kojoms

Dalyvauja pianistas

M. Juozavitas
Sekite garsinimus

Steinite, Freshman ar Atwater Kent
Radiomis

/--------------------------------------------------------- X

Operuojamos 
tiesiog iš 
elektrinės 
žibinamos 

lempos 
įsodos

V__________________________________/

$99
<------------------------ -------->

Visa su 7 
tūbomis ir 

visu įtaisymu 
tik už $99. 

Nieko daugiaus 
nereikia pirkti

Čia Tamsta nerizikuoji nei cento. Bet kuri šitų puikių elek- 
trikinių radijų bus pasiųsta i jūsų namus išbandymui ir 
ištyrimui, tąja sąlyga, kad po 10 dienų visi tamstos pinigai 
bus sugrąžinti, jei tamsta nebusi pilnai patenkintas.

Steinite, Freshman 
Atwater Kent, Fada

S99.00
Visas įtaisymas kaip 

viršui

su viskuo $99.00

$10 
įmokėti už viską.
Nieko dauginu nerei

kia pirkti

Tūkstančiai šitų radijų buvo parduota daug 
augštesnėmis kainomis pirmiau ir jos vi
sos duoda pilną patenkinimą. Ir net šita 
special numažinta kaina tik už $99 kelioms 
dienoms išbandyti, mes pridedame gražų 
suolelį. Instrumentai 7 tūbomis padaro

gilų, aiškų ir gryną balsą. Setai yra operuojami iš žibina 
mos lempos įsodos ir elektros suvartojama labai mažai.

Mes taipgi įgalioti pardavinėti: Brunswick, RCA Radi
olas, Majestic, Sparton, Victor, Zenith, Bosch, Eveready, Co- 
lonial, Freed Eisemann.

Musų krautuvė kasdien vakarais atdara iki 9 vai.

Jos. F. BudriR, inc.
3417 So. Halsted St., Tęl. Boulevard 4705

I -
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Tarp Ghicagos 
Lietuviu__ »___ __

Roseland
Draugysčių Sąryšio 

susirinkimas
Draugysčių, palaikančių Auš

ros knygyną, delegatų susirin
kimas Įvyko Aušros kamba
riuose vasario 12 dieną. Daly
vavo 19 delegatų, atstovaujan
čių 10 draugijų.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad knygynas finansais pra
stai stovi. Knygyno palaikymui 
(vendai apmokėti) reikalingos 
yra aukos, Grėbė lis pranešė, 
kad jisai jau surinkęs aukų 
renda^$50. Be to, (irebelis pra-

Nerviškumas pra
nyksta -- greitai, 

maloniai
Kai jus pradeda kankinti 

rėmuo, gasai, ar nevirškinimas, 
tai paprastai tai būna kaltė, 
kad viduriuose yra perdaug 
rūgščių. Geriausias būdas — 
greičiausias būdas — sustabdy
ti jūsų nesmagumus yra su 
Phillips Milk of Magnesia. 
šaukštas stikle vandens neutra
lizuoja daug didesni kieki rūgš
čių viduriuose — ir atlieka tai 
tuojaus. Simptomai pranyksta 
j penkias minutes.

Jus niekad nevartosite šiurkš
čių metodų, kai jus pažinsite 
Phillips Milk of Magnesia. Ir 
jus niekad daugiau neprisileisi- 
te kentėti nuo rūgščių pervir
šio. J j daktarai pataria vartoti 
prieš rūgštis per virš penkias 
dešimt metų.

Jūsų aptieka turi Phillips 
Milk of Magnesia, didelėse 25c 
ir 50c b’onkose. Pilni nurodymai 
platiems vartojimams yra kiek
viename pakelyje. Reikalaukit 
tikrojo. Ne tiek geras' produk
tas gali neatlikti to paties.

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

Nesirūpink nė vienos 
minutės apie 

influenzą
Daugelis žmonių iki susirgimo su

sirūpina delei to, kad jie turi pa
prastą šalti, galvos skaudėjimą, strė
nų skaudėjimą ar šiaip nesmagiai 
jaučiasi, o priežasties to nesupran
ta. Deviniuose iš dešimties atsitiki
mų būna, kad jūsų viduriai, inkstai 
ir kepenys yra pakrikę.

Taip kaip surūdijusi mašina, ar 
užsigrudęs laikrodis, kuris atsisako 
eiti ir rodyti teisingą laiką, taip ir 
jusu užsikimšusi mašinerija padaro 
jus liguistą. Nature’s Lawlax 
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 
kenčia nuo viduriu pakrikimo, galvos 
skaudėjimo, reumatizmo ir abelno 
nuovargio, gali susilaukti greitos pa- 
gelbos, jei jie pabandys Nature’s 
Lawlax, mokslini liuosuojantį toniką. 
Tik kelios dozos parodys naudingu
mą šių pt ’\ių vaistų.

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

Mes nuoširdžiai kviečiame 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.

nešė, kad roselandiočiai noriai 
aukauja knygynui palaikyti- 
Susirinkimas nutarė pagaminti 
tam tikras blankas aukoms 
rinkti.

Komisija, kuri prižiūrėjo visą 
knygyno stovį, savo raporte pa
sakė, kad Aušros knygyne esa
ma knygų viso 1,381 ekzemplio- 
ritis. Iš jų lietuviškų knygų 
yra 1,108, rusiškų — 29, lenkiš
kų — 30 ir angliškų — 104. 
Vertė visų knygų esanti $188.- 
70. Boseląndiečiai turi gerą 
progą naudotis knygomis, ku
rios yra duodamos skaityti vel
tui.

Aušros knygynas gyvuoja 
jau 15 metų. Daug kais knygy
nu naudojosi gaudami pasisk li- 
tyti knygų ir laikraščių. Jeigu 
rcselandiečiai išlaikė knygyną 
tiek metų, tai negali būti abe
jonės nė apie jo reikalingumą 
ir svarbą palaikyti ji toliau.

TodeJ, roselandiečiai, visi 
remkime knygyną. Dabar, ka
da knygynas stovi finansais 
prastai ir yra renkamos jo pa
laikymui aukos, prisidėkime 
prie jo palaikymo kiekvienas, 
kiek kas išgalime.

A. Narbutas.

“Sudrumstos Ramy
bes” repeticijoj

Naudokitės Proga!

$3.95, $4.95, 
$5.95

UniversaI Shoe Store 
3265 South Halsted Street 

CHICAGD, ILL.

Bridgeportas
Juška išteisintas dėl Adomaičio 

mirties

Antradienį buvo teismas An
tano Juškos, savininko aisk ri
mines adresu 3329 Auburn A v., 
kuris lapkričio 18 dieną, 1928 

metų nušovė Vilimų Adomaitį. 
17 metų vaikiną, gyv. 826 W. 
33rd SI. Prisaikintieji (džiu- 
rė) po trumpo pasitarimo ištei
sino Jušką, kuris aiškinosi, 
kad nušovęs Adomaitį netyčio
mis.

Cicero
Jau buvo pranešta, kad Ka

reivių Draugystė organizuoja 
vaikų draugijėlę.

Dabar teko patirti, kad pir
mas, steigiamasis susirinkimas 
įvyksta vasario 27 dieną, t. y. 
trečiadienį, p. Vlado Lukšlos 
svetainėje, prie 49t-h Avė. ir 
15-tos gatvės. Visus tėvus ir 
motinas su vaikais prašome bū
ti susirinkime. Muzikos pamo
kas duoti yra pasižadėjęs p. 
Petras Sarpalius. —Tas Pats.

Roseland
Adv. Waitches savo real es- 

tate biznio ofisą perkrauto į 
aptiekoriaus S. Vilimavičiaus 
naują namą, prie So. Michigan 
Avė. ir 1071 h S t. Įėjimas bus 
107-tos gatvės. P-nas Waitches 
turės gražų ofisą. —Rep.

Bridgeportas
Išvežė sriubą

Arli Halsted ir 38-tos gatvės 
randasi valgykla. Antradieni 
po pietų, gal apie kokią pirmą 
valandą, atsilankė, valgyklom 
du vyrai. Jie, kaip teko nugir
sti, pietums tarp kita ko pa
prašę ir sriubos “su kiku”. Ir 
gal būt jos gavo.

Bet kaip ten buvo ar nebuvo, 
tik apleidę valgyklą, “kostume- 
riai” patelefonavo ar kitokiu 
bodu susižinojo su Dėdės Ša
mo tarnautojais. Kaip matai, 
pribuvo mėlynas vežimas, įsi
sodino savininkus ir keletą kos- 
tumerių ir išvežė į kazioną kva- 
tierą.

Gi tie du vyrai, kurie pir
miausia prašė “sriubos su ki- 
ku,” padėję įsodidinti į vežimą 
sriubą ir žmones, nuėjo toliau. 
Bet toli nėjo. Prie 37-pleiso ir 
Gage streeto, jie užsuko kiton 
užeigon. Nežinia kodėl — ar 
susipyko ar nesusitaikė su bo
su — bet ir jį vėliau išvežė.

—Bridegportietis.

Phone Virgima 2054

JOSEPH .VILIMAS.
N a m u t a t y ni o i 
KONTRAKTORIUS
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Jau nebe pirma savaitė kaip 
kas vakarą, o sekmadieniais 
tuojaus po pietų tai svetingos 
Bridgeport Furniture Co. beiz- 
mante, tai liet, kliubo kamba
riuose, pas p. Kemėšienę, tai p. 
J. Zolpo ofise susirenka būrys 
gabiausių musų vaidintojų, ku
rie art. St. Pilkai padeda įgy
vendinti naujo P. Vaičiūno vei
kalo pastatymą. Po sunkaus die
nos darbo iki beveik nakties ei
na sunkus prisiruošimo prie 
veikalo darbas, žilagalviai B. 
Vaitekūnas ir Br. Liutkevičius 
įneša kaž kokį romantišką ūpą 
į tą darbą: jų sidabriniai plau ‘ 
kai tartum liudija, jog tas dar
bas nėra bergždžias, kad yra ta
me darbe ir prasmė ir reikalas. 
Vyriausias moteriškas roles vai
dina p. P. Mileriene, kurios gra
žiam gabumui ytin gera proga 
pasitaiko pasireikšti šiame vei
kale; p. M. Balsienės neabejoti
nam talentui pasitaiko tokia ro
lė, kad, rodos, vaidintoja yra ir 
gimus: gyventi jos Marytės 
vaidmeny. P-lė A. Zavistaitė, 
kuri iki šiol pasirodydavo dra
matinėse rolėse, šį kartą vai
dins komišką r61ę. Ir vieną da
lyką iš anksto jau galima pra
našauti: p-lė Zavistaitė daug 
kame nustebins, o gal ir pati 
nusistebės naujų savo kūryboj 
spalvų suradusi! Vyriškas vy
riausias roles vaidins p. St. Pil
ka, p. J. J. Zolp ir p. B. Vaite
kūnas. Taip sakant — gvardi
ja! Ir jie visi turi didelę progą 
pasireikšti, nes rolės tinka jų 
ypatybėms. J. Zolp po “Valka
tos” ir kitų jo scenos veikalų 
atvaizdavimo, prisipažįsta, kad 
muziko Tvirbuto rolė labiausiai 
jam tinka ir kad jai įkūnyti po 
nervingo dienos darbo jam vis- 
tik atsiranda neišsemiamas 
energijos šaltinis. B. Vaitekū
nas yra visų mylimas, jo nuo
pelnai lietuvių scenoje yra dide
li, o “Sudrumstoj ramybėj“ 'jo 
sukurtas tipas ilgai turės pasi
likti publikos atminty. Art. St. 
Pilka visada moka duoti kaž ką 
naujo, kaž ką įdomaus. Kiek
vienoj rolėj jis būna “kitoks”, 
koks nebūna paprastam gyveni
me. O šiame veikale vaidinimas 
jam, atrodo, turės įpinti dar 
naujų musų meilės lapų. P.p. 
Br. LiutkeVičius, J. Kemėšis, J. 
Puišis ir K. Širvis — kiekvie
nas savo ypatybėmis įneš ko
mišką elementą ir veikalą. Jų 
vardai yra žinomi, jų vaidinime 
dalyvavimas yra dalykas sveiki
namas. J. Kemėšis žada pajusti 
meilės įtaką, Br. Liutkevičius 
pasiryžęs atvaizduoti lietuviš
kos “šlėktos” tipą, K. širvis ir 
J. Puišis žada atvaizduoti šių 
dienų lietuviškus kaimiečius.

Nepaminėtas liko tik d-ras 
Kazys Kliauga, s kuris šiuo kar
tu pavirs ne į ką kitą, bet į pa
tį lietuvišką policijos vadą. D-ro 
Kliaugos komiškas gabumas vi
siems yra žinomas, bet “Su
drumstoj ramybėj” bus “some- 
thing new”, ko niekas nesitiki 
iš to gerb. vaidintojo.

Kai ir visada, art. Pilkos ruo
šiamam veikale visiems salėje 
turės būti įdomu ir nei kiek ne
nuobodu, o kai paskutiniu kartu 
kris uždanga, visi nusistebėsim, 
kad laikas taip greitai prabėgo. 
Gal tame ir yra akstinas, kuris 
sutrauks jautrią Chicagos lie
tuvių visuomenę šio sekmadie
nio vakare į Goodman teatrą.

“Sudrumstos ramybės” turi
nys, paprastai pasakius, vaiz
duoja paprastą dalyką: vyras, 
moteris ir meilužis. Bet sykiu 
ir naujos Lietuvos ūpas: kilti, 
žengti pirmyn ir nepasiduoti. 
Veikale yra degtinės kenksmin
gumo ir naudingumo Lietuvos 
gyvenime įtaka, tos degtinės, 
kurios naujoje Lietuvoje vistik 
sraunus upeliai teka. Bet žy
miausias veikalo privalumas: 
autoriaus optimizmas: visi žmo
nės gori ir viskas gerai baigia
mi ir rytoj viskas turės dar ge
riau būti! O dėl savo mokėji
mo rašyti scenos veikalus p. 
Petras Vaičiūnas ne veltui jau

tapo išverstas į keliais svetimas 
kalbas. O jo naują veikalą ma
tyti Chicagoje mums yra ypač 
įdomu.—Draugas.

S P~0RT~v S

Požėla laimėjo
Hippodrome pereitą panedėlį 

Požėlai teko susiremti su Ted 
Victor. Iš pradžių atrodė, kad 
Požėlai bus riestai: Victor gan 
tvirtas ir geras ristikas pradė
jo labai > smarkiai atakuoti. Bet 
tai tęsėsi neilgai. Juo tolyn, tuo 
Požėla darėsi goresnis. Jis pra
dėjo mėtyti Victorą, kaip bolę. 
Po 23 minučių Victoras buvo 
paguldytas ant abiejų menčių. 
Publika Požėlai sukėlė didžiau
sias ovacijas.

Vyriausioj poroj ritosi Jim 
Londos su Hagenu. Londos be 
didelio vargo įveikė savo prie
šą.

Ristynės }už pasaulin} 
čempionatą

Sekamą pirmadienį, vasario 
25 d., Goliseume, risis Gus Son- 
nenberg su lenkų čempionu Sta- 
siak. Ristynės bus už pasaulinį 
čempionatą, kadangi čempiono 
titulas dabar priklauso Sonnen- 
bergui. Memphise Stasiak jau 
ritosi su čempionu. Sakoma, kad 
čempioną jis visai prie pakaros 
privaręs ir tik Sonnenberg išsi- 
gelbėjęs neleistina rietynėse 
taktika. Vasario 25 d. Atletų 
Komisija žiūrės, kad ristynės 
butų vedamos pagal nustatytas 
taisykles.

Tose ristynėse dalyvaus ir K. 
Požėla. Kol kas jam priešas ne- 
nuskirtas, bet manoma, kad 
jam teks ristis su vi-enu iš ge
riausių ristikų. —N.
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VandenynąDienos Per

EKEA4EN s EUROPA
ar kuriuo kitu

NCITI (IIHAS

130 W. Randolph St Chicago.

Del sugryžimo certifikatų 
pasitarkite su savo vietos agentu

šios linijos laivu.
Tik 7 Dienos į Lietuvą

Nupigintos trečios klesos “Ropnd Trip” kainos. - 
Patogus ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 

su kiekviena Europos dalimi.
Reguliariai I»plauki*mai 

kitų informacijų

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

Tikri Dažylai Duoda
Geriausias Pasekmes

Diamond Dyes turi nuo trijų iki penkių 
kartu ‘ daugiau anilino, negu kiti dažylai 
markete. Kitą kartą kai jus norėsite da
žyti, pabandykite juos. Pamatykite kaip 
lengva juos vartoti. Tada palyginkite pa
sekmes. Pastebėkite, kad nėra tos perdazy- 
mo išvaizdos; nėra bruožų ar dėmių. Pama
tykite kaip spalvos išrodo švelnios, skais

čios ir naujos; ir kaip jos neblunka. Jei jus nesutiksite, kad Dia
mond Dyes yra geresni dažylai, jūsų pardavėjas grąžins pinigus. 
Baltas pakelis Diamond Dyes* yra originali “visiems tikslams” 
dažylai dėl bile kokio audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spal
vas šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio kito 
audeklo. Mėlinas pakelis yra speciali dažylai vien* dėl šilko ar 
vilnono. Su jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš 
šilko ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionali
niam darbui. Kada jus perkate—atsiminkite tai. Mėlinas pakelis 
nudažo tik šilką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną aude
klą, taipjau šilką ir vilnas. Jusu pardavėjas turi abiejus pakelius. 

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGIČIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

“Non, Non —ne saldumynu 
man — aš rakau Lucky kad

kurtus mano 
Ką mano 
ir nebūt

IreneBordoni,
Žcvėjanti 

Muzikaliikų 
Komedijų Žvaigždė

“Non non 
išrodyti petite 
gaidų, , 
minti, 
nutuktu 
Lucky Strike, ir ju malonų skoni. Jie mano po vaidinimo 
pavargusius nervus nuramina—niekad nesuerzina gerkles 
—ir, visados, mane tiek linksma padaro.”

Irene Bordoni

ne saldumynų man — aš rūkau Lucky kad 
tegaliu valgyti tų Francuziškų pyra- 
tautieciai taip skaniai moka paga- 

ublika pamanytų, jei La Bordoni 
dili? Todėl, rukau mano mėgiamus

Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio*
Kas subatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokių Orkestrą 
tokias "Melodijas, kurios Broadtvay padarė Broadtvay.’’ Ta 
muzika po visą šalt, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama 

National Broadcasting Company, tinklu.

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturcrs

Imkite
Lucky 
vietoj 

saldumyno.

TAI yra šiandieninė išmintinga priemonė — 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 
saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo nešvarumų; 
20.679 daktarai tatai pripažįsta, sakydami, kad Luckies 
mažiau teerzina rūkytoją, negu kiti cigaretai. Štai kodėl 
žmonės sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti Luckies.” 
z p • Žinovai pripažista, kad milžiniškas

padidėjimas rūkimo Cigaretų paeina iš 
pagerinimo Cigaretų dirbimo proceso, pritaikant prie 
to kaitinimą. Tiesa, kad 1928 metais Lucky Strike 
Cigaretų naudojimas pakilo augščiau, negu visų kitų 
Cigaretų, krūvon sudėjus. Tas, neabejutiškais žodžiais 
patvirtina visuomenės pasitikėjimą Lucky Strike vir
šenybe.
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ARGUMENTAI POLITIKOJE

Jungtinių Valstijų senate buvo dideli debatai dėl 
prohibicijos, svarstant šen. Wesley Jonės įstatymo su
manymą, kuriuo bausmė už nusižengimą prohibicijai 
padidinama iki penkių metų kalėjimo ir $10,000 pinigi
nės baudos. Atakuodamas tą sumanymą, senatorius 
Reed, iš Missouri valstijos, pasakė galingą kaltinimo 
kalbą prieš visą prohibicijos sistemą. Gabiausias “sau
sųjų” oratorius senate, Borah, nesugebėjo atremti nė 
vieno jo argumento.

Tečiaus, kai atėjo balsavimas, tai naujas įstatymas 
prohibicijai sustiprinti buvo priimtas 65 balsais prieš 18. 
Milžiniška dauguma senatorių, vadinasi, pasielgė taip, 
kaip jiems diktavo įvairių “sausųjų” organizacijų bo
sai, visai nepaisydami, ar jų elgesys sutinka su logika ir 
sąžine, ar nesutinka. Dauguma senatorių, balsavusių už 
Jones’o sumanymą, be abejonės, priklauso tai politikie
rių veislei, kuri, anot šen. Reed’o, “balsuoja sausai, o ge-

Politikoje nulementis dalykas yra ne logika, bet jė
ga. “Sausieji” Amerikoje yra jėga, kadangi jie turi di
deles ir turtingas organizacijas. Visi kiti piliečiai, ku
rie sudaro milžinišką daugumą gyventojų, yra palaida 
minia ir politikoje nedaug tereiškia.

ATLYGINO Už POPIERINIUS PINIGUS

Vokietija užmokėjo Rumunijai $33,750,000 atlygi
nimo už popierinius pinigus, kurių vokiečių valdžia bu
vo išleidusi keletą šimtų milionų lei (rumaniškas pini
gas), kuomet per karą vokiečiai buvo įsiveržę Rumuni
jon ir ją okupavę.

Visai teisinga, kad Rumanija reikalavo atlyginimo 
už tai. Spausdindami popierinius pinigus Rumunijos 
vardu, vokiečiai tąja suma padidino Rumunijos valsty
bės skolą, ir jie todėl buvo už ją atsakomingi. Bratiano 
vyriausybė nesusiprato tą skolą iškolektuoti, tai ji da
bar teko demokratinei valstiečių valdžiai.

SACCO-VANZETTI BYLOS PASEKMĖ

Massachusetts valstijos legislaturoje yra įteikta du 
įdomus įstatymų sumanymai. Vienu jų suteikiama dau- 
giaus galios vyriausiam valstijos teismui kriminalėse 
bylose, kuriose išnešama mirties nuosprendis: teismui 
leidžiama atidėti mirties bausmės įvykinimą, jeigu pa
smerktasis duoda apeliaciją. Kitu įstatymo sumanymu 
duodama galios vyriausiam teismui įsakyt nagrinėt by
lą iš naujo, jeigu yra rimto pagrindo manyt, kad pirmo
ji teismo instancija nebuvo šališka kaltinamajam.

Šituodu įstatymų sumanymu yra aiški pasekmė 
garsiosios Sacci-Vanzetti bylos, kurioje, kaip žinoma, 
du italu anarchistu Naujojoje Anglijoje tapo pasmerk
tu ir nužudytu elektrikos kedėje, nežiūrint to, kad buvo 
daug faktų, liudijančių apie jų nekaltumą. Per septyne
rius metus buvo vedama atkakli kova teismuose, val
džios įstaigose ir visuomenėje dėl jų gyvybės, bet visos 
pastangos išgelbėti juodu nuo mirties buvo bergždžios, 
kadangi aukštesnieji teismai ir valdžia nesurado for
mulės teisės, kuria pasiremdami jie butų galėję panai
kinti pirmojo teismo nuosprendį.

Taigi, dviejų nelaimingų žmonių mirtis gal atneš 
bent tiek gero, kad teismų sistema Massachusetts val
stijoje bus padaryta žmoniškesnė.

SKIRTUMAS TARP LAUKINIO ŽMOGAUS IR 
CIVILIZUOTO

Praeityje žmonės spręsdavo apie visus daiktus, pa
siremdami savo penkiais jausmais. Bet yra visa eilė ži
nomų mums reiškinių, apie kuriuos mums musų jaus
mai pasako labai mažai arba nepasako nieko, pav. elekt
riką, radio-aktivumas ir t. t.

Kai primityvis (laukinis) žmogus susidurdavo su 
nauju dalyku, kurio jo jausmai negalėdavo jam išaiškin
ti, tai jisai sugalvodavo dievą, kaipo priežastį to nesu
prantamo jam dalyko. Taip atsirado pas žmopes žaibų 
ir perkūnijos dievas, vėjų ir audrų dievas, derliaus die
vas, karo dievas, įvairių ligų dievai ir t. t.

šių dienų civilizuotas žmogus sugalvoja, vietoje die
vo, Einšteino teorijų.

Teorija yra daug patogesnis daiktas, negu laukinio 
žmogaus dievas, kadangi ją galima be ceremonijų at
mesti, kuomet kas nors sugalvoja jos vietoje kitą, geres
nę teoriją. Tuo gi tarpu kai bandoma pakeisti atgyve
nusį savo amžių dievą kitu, naujesniu dievu, tai visuo
met kyla daug piktumo ir dažnai net muštynių ir krau
jo praliejimo.

Sveikatos Dalykai
Maistas smagenims

Rašo Dr. A. J. Karalius

Apžvalga
KLERIKALAI IR KUN.

KEMĖŠIS

diktatūrą nuėjo niekais. Jeigu 
jisai mokėtų logiškai protaut (o 
ne tik “poetiškai” deklamuot), 
tai jisai dabar pripažintų, kad 
visas jo bolševikiškas darbas bu
vo milžiniškas absurdas!

ŠIRVYDIŠKAIBuv. amerikietis, kun. Kemė
šis, šiandie daugiau simpati
zuoja tautininkams, negu krikš
čionims demokratams. Tai yra, 
beje, dar vienas įrodymas, kad 
Lietuvos tautininkai yra kleri
kalai tiktai kitokios varsos, ne
gu krikdemai.

Už Kemėšio palinkimą smeto-
nizmo pusėn juo yra nepaten- jų"> kaip jau rašo naujus šmeiž- 
kinti net buvusieji jo auklėti
niai Amerikoje. Taip, So. Bos
tono “Darbininkas”, kuris buvo 
įsteigtas daugiausia Kemėšio 
pastangomis, rašo:

“Įdomu, kodėl kun. Kemė
šis nepasiuntė savo sraipsnj 
į kurį nors nepartinį laikraš- j Niekuomet 
tį, bet buvo ‘priverstas’ pra
šyti vietos savo straipsniui 
tautininkų dienrašty. Kas j j 
vertė? Bešališkumas, ar sim
patijos... tautininkams?”
Bet Krupavičiaus klerikaliz

mas kovoja su smetonišku kle
rikalizmu tik dėl to, kad juodu 
nepasidalina valdžia, o ne dėl 
principų.

Jaunosis širvudykas yra toks 
pats šmeižtų ir falsifikacijų mė
gėjas, kaip ir jo tėvas. Dar ji
sai neatšaukė savo nešvaraus 
priekaišto “Naujienų” redakto
riui dėl “spekuliatinių kompani-

tus. Jisai, pavyzdžiui, prasi
mano, kad “Naujienos” kadaise 
sakiusios tautininkams, jogei jie 
turėsią greitai atsisakyti nuo T. 
Noraus paskelbto obalsio: 
“Laisva Lietuva dabar arba 
niekados”.

TROCKIS IEŠKO VOKIETI
JOJE PRIEGLAUDOS

Trockis mušė telegramą iš 
Konstantinopolio priemiesčio į 
Berlyną, Vokietijos reichstago 
prezidentui Paul Loebe, prašy
damas jį padėti jam gauti vizą 
įvažiavimui į Vokietiją. Loebe į- 
teikė jo telegramą ministerių 
kabinetui, patardamas jo pra
šymą priimti.

Šitie keli faktai charakteri
zuoja Rusijos bolševizmą ryš
kiau, negu tai butų galima pa- 
laryti, parašius storus kritikos 
tomus.

Trockis, Rusijos sovietų val
džios steigėjas (kartu su Leni
nu), ieško prieglaudos “buržua
zinėje” Vokietijoje!

Trockis prašo pagelbos pas 
socialdemokratą Loebe — po to, 
kai jisai kartu su savo vienmin
čiais Rusijoje per metų metus 
skelbė mirtiną kovą Vokietijos 
socialdemokratams ir sakė, kda 
jie esą didžiausia kliūtis ko- 
nunistiškai revoliucijai Euro
poje!

Ir socialdemokratas Loebe su
tinka bu v. Rusijos karo komisa
ro prašymą išpildyti, pripažin
damas, kad Vokietijoje, kaipo 
demokratinėje šalyje, privalo 
rasti prieglaudą žmonės, nuken
tėjusieji dėl savo politinių įsiti
kinimų, nors tie žmonės ir butų 
priešingi Vokietijos tvarkai. Gi 
“komunuizmo tėvynėje” net pa
čiam jos steigėjui nėra vietos!

Vargiai butų galima aiškiau 
parodyti griežtą skirtumą tarpe 
demokratinio socializmo ir dik
tatoriško komunizmo, kaip pa
rodo šitas palyginimas.

Ir sunku įsivaizduoti pilnesnį 
įrodymą to, kad demokratinis 
socializmas yra kurkas aukštes
nis už Lenino ir Trockio įsteig
tąją politinę sistemą. Tik pa
galvokite, kur dabar dėtųsi 
Trockis, jeigu jo svajonės apie 
viso pasaulio subolševikinimą 
butų įvykusios —- jeigu tokia, 
kaip Stalino, klika šiandie val
dytų ne tik Rusiją, bet ir Vo
kietiją, Franciją, Angliją ir t.t. 
Juk šitokiame atsitikime paša
lintajam iš valdžios komisarui 
nebebūtų kitos vietos baigti sa
vo gyvenimą, kaip*tik sovietų 
Turkestano tyrlaukiuose arba 
kalėjime.

Trockis šiandie turi džiaugtis, 
kad bolševikų pastangos organi
zuoti ginkluotus “pučus” Vokie
tijoje ir įkurti tenai sovietų

“Naujienos” to 
nesakė. Ir kiekvienas gali su
prasti, kad reikalaut atsisaky
mo nuo tokio obalsio, kuris bu
vo niekas daugiau, kaip agita
cinė frazė (o ne programinis 
reikalavimas), butų buvę juo
kinga.

Jeigu rimtai kalbėt apie tą 
nabašninko Noraus-Naruševi- 
čiaus frazę, tai ji, žinoma, neiš
laiko jokios kritikos, nes juk 
tautos pasiliuosavimas nėra vie
nos valandos darbas. Butų labai 
prastas kovotojas tas, kuris sa
kytų: “Jeigu šiandie neiškovo
siu laisvės, tai daugiau niekados 
nekovosiu!”

Noraus obalsis galėjo paten
kinti tiktai tokius žmones, ku
rie vaikosj paskui skambius žo
džius (“catch-words”), negalvo
dami apie jų prasmę. Tautinin
kai, iš tiesų, visuomet buvo di
deli skambių “obalsių” garbin
tojai (kaip, ir Vyčiai su jų 
“Tauta ir Bažnyčia”), tik jų ne
laime buvoi ir tebėra ta, kad jie 
nesugeba j savo obalsius įdėti 
aiškią mintį.

širvydukaš, be to, prikaišioja 
“Naujienoms”, kad jos reikala
vo Lietuvai “tik” apsisprendi
mo, kuomet “visi lietuviai Ame
rikoje reikalavo Lietuvai ne
priklausomybės”. Tai irgi yra 
tiesos iškreipimas, ir įdomu, 
kad Brooklyno tautininkų laik
raštyje jisai jau yra kartoja
mas kelioliktą kartą. Viena, yra 
faktas, kad “Naujienos” iškėlė 
tautos apsisprendimo reikalavi
mą tuomet, kai tautininkai ir 
klerikalai reikalavo dar tik au
tonomijos Lietuvai (tautininkai 
buvo sutverę ir Autonomijos 
Fondą, kuris gyvavo keletą me
tų). Antra, “Naujienose” buvo 
pirmiaus, negu kuriam kitam 
laikraštyje (Amerikoj arba Eu
ropoje), pradėta agitacija už 
Lietuvos nepriklausomybę, kai
po Lietuvos žmonių reikalavi
mą (atsiminkite “drg. Vilnie- 
čio”-Kairio laiškus, tilpusius 
“Naujienose” 1916 m.).

Ir, pagaliau, tas tautos apsi
sprendimo principas, už kurį 
“Naujienos” agitavo jau nuo 
karo pradžios, pasirodė, kaipo 
nulemiantis faktorius pačiam 
Lietuvos Nepriklausomybės Pa
skelbimo akte, priimtam vasario 
16 1918 m., nes' tenai pasakyta, 
kad Lietuvos Taryba skelbia at
statanti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, “remdamos pripažin
tąja tautų apsisprendimo teise”.

Antra vertus, tie, kurie no
rėjo “nepriklausomybės” be ap
sisprendimo teisės, buvo, kaip 
žinoma, nudardėję pas Urachą!

Taigi jau laikas butų tam 
Brooklyno laikraščiui liautis 
šmeižti ir falsifikuoti istorijos 
faktus.

Kartą Markas Twainas šitaip 
pasakė: “Aš girdėjau, kad žu
vis puikus maistas smagenims; 
man jų daug reikia, todėl aš su
valgiau bangžuvę”. Tai papras
ta pasaka, lygiai tokia, kokią 
mums atkartotinai pasako šal
tį pagavus: gerk tą, gerk šitą, 
man gelbėjo ir tau gelbės. Ne, 
nėra tokių valgomų daiktų, ku
rie suteiktų mums jėgų mąsty
ti arba kurie mus išmintingais 
padarytų. Seiliaus tikėta, buk 
fosforas sukelia smagenų veiki
mą, bet tyrinėjimas šitą teori
ją senai sugriovė.

Smagenis maitina ir atgaivi
na kraujas, o kraujas maitina 
visas musų kūno dalis ir vi
soms dalims tinka tas pats 
maistas. Jei kraujas apnuody
tas, apterštas, tai jisai negali 
tinkamai maitinti nė musų rau
menų, nė odos, nė vidurių, nė 
pagaliaus smagenų.

Smagenų celės skiriasi nuo 
visų kitų musų kūno celių štai 
kame: smagenų celės jautres
nės ir netikęs maistas jas grei
čiaus nualina bei nusilpnina. Ir 
dėl to prastas maistas dažnai 
pirmiausia ir apsunkina prota
vimą. Nuodai smagenis labai 
greitai nusilpnina ir atbukina.

Smagenims nereikia specialio 
maisto: kas gera ir sveika vi
sam kunui, gera ir sveika sma
genims. Nėra mažiausio rei
kalo 
nes, 
sam 
mai

Vienok tai, žinoma, nereiškia, 
jogei sunkiai dirbąs žmogus 
ir, taip sakant, smagenų darbi
ninkas turėtų vienodai maitin
tis. Aiškus dalykas, kad sun
kus darbas reikalauja daugiaus 
ir stipresnio maisto. Jei leng
vai dirbąs darbininkas vartos 
sunkiai dirbančio maistą, tai 
bus didelė ir skaudi klaida, ką 
kiekvienas gali lengvai suprasti.

Galima moksliškai įrodyti 
kiek maisto sudegina sunkiai 
dirbančio žmogaus kūnas, saky
sim, bėgy dvidešimties minu
čių, arba visos dienos. Lygiai 
teisingai galime suprasti kiek 
maisto sudegina kūnas, kai 
žmogus per dieną lovoje guli. 
O 
muo

tekamieji kraujo sudynai tru
puti susitraukia ir dėl to sma- 
genys gauna daugiaus kraujo 
O kai pradedame valgyti arba 
tuojaus po valgio vidurių krau
jo tekamieji sudynai išsiskečia 
ir tuomet iš smagenų kraujas 
atplūsta į vidurius. Tai dėl to 
po valgio mes norime truputė
lį pasnausti, nes smagenyse pa
lieka mažiaus kraujo. Virškini
mas paėmė dalį smagenų krau
jo.

Juo daugiaus mes privalgome 
ir juo sunkesnių valgių, tuo 
daugiaus kraujo smagenys nu
stoja, ir tuomet mąstymas, ži
noma, pasidaro sunkus. Iš to 
lengva suprasti, jogei protinį 
darbą dirbant nereikia pilvas 
prikimšti.

MARGUMYNAI

ATĖJO “Kultūros” No. 1. 
Galima gauti “Nau j ienose”. 
Kaina 15 centai.

Nėra 
rūpintis smagenų maistu, 
kaip sakiau, tinkamas vi- 
kunui maistas gali tinka- 
ir smagenis maitinti.

Sunkiausias metalas pasaulyj 
yra osmiumas. Jis yra 22Vž 
kartų sunkesnis už vandenį.

* * *
Brangiausias metalas pasau

lyj yra radiumas. Viena uncija 
kainuoja apie du milionu dole
rių.

* * *
Didžiausia pasaulyj angis 

yra pietų Amerikos smauglys 
arba pitonas. Pasitaiko užtikti 
20 pėdų ilgio pitonų.

♦ ♦ ♦
Illinois valstijoj bažnyčios tu

ri nejudinamo turto už $300,- 
000,000.

* ♦ *
Apšildymui elektrinio gatve- 

kario per žiemą yra sunaudoja
ma 25 tonai anglių. Tuo tarpu, 
vidutiniškai imant, apšildyti 
penkių kambarių flatą per žie
mą galima su 8 anglių tonais.

* * #
1928 m. automobilių nelaimė

se Amerikoj žuvo 25,800 žmo
nių.

♦ * ♦
Inž. F. W. Peek apskaičiuoja, 

jog nuolat pasaulyj įvyksta

žaibavimas, kuris pagamina 1,- 
200,000 kilovatų elektros. Tiek 
maždaug elektros pagamina vi
sos Chicagos elektros stotys.

$ * *
Motociklių skaičius Illinois 

valstijoj mažėja. 1927 m. jų 
buvo užregistruota 6,135, o per
eitais metais — 5,826.

* * *

žemiausi temperatūra Illinois 
valstijoj buvo užregistruota 
1927 m. Springfielde. šaltis 
siekė 34 laipsnius žemiau nu
lio. 

♦ * * »
Chicagos geležinkelių darbi

ninkams per metus išmokama 
$200,000,000.

♦ ♦ ♦

Medus automobiliams! Tai 
skamba lyg koks paradoksas.

Visi žino, kad žiemą automo
bilistai turi daug: nesmagumų, 
kadangi pasitaiko, jog radiato- 
ryj užšąla vanduo. Kad to ne
atsitiktų, paprastai pilama alko
holis. Bet Hambleton surado, 
jog vanduo sumaišytas su me
dum geriau tinka radiatoriams, 
negu alkoholis.—K. |

G — •=—G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

NuoNAUJIENA!
vasario mėnesio “Gy
venime” telpa žingei
dus “Kasdieniniai už
rašai”. Čia telpa ap
rašymai iš tikro gy
venimo. Reikalaukit 
“Gyvenimo’.

protiškai 
suvartoja 

tiek maisto, 
O tai

dirbąs as- 
beveik tik 

kiek gulintis lo- 
ir reiškia, jogei 

dirbantis žmogus 
daug maisto, nė

voje.
smagenims
nereikalauja 
specialio maisto.

Smagenų darbininkui mais 
tas turi būti lengvai suvirški
namas. Smagenų darbas su
rištas su krauju. Vi.akinimas 
kontroliuoja kraujo kiekybę 
smagenyse. Kai mes pradeda
me mąstyti, tai penybos kanalo

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

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

Galvos skausmo,
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas ‘'Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tęs iš 24 ir 1U0 plyskelių.

Kada jus norit 
šilumos, lik 
PASUKITE 
rankeną.

Pamainykite
savo seną 
base burenrį —

Gere kis GASO šiluma
su šia HEATROLA

ši moderniška, mažai priežiūros reikalaujanti 
Heatrola degina GASĄ! Švari ir paranki — atrodo 
kaipo grąžus forničiaus daiktas!

Tik pamąstyk apie parankamą. Paprastas, nė
ra jokio painumo. Tik pasuk rankeną — ir Gasinė 
Heatrola tuojaus pradeda cirkuliuot didelį kiekį svei
kos šilumos pečiaus principu — ekonomiškai gasą 
suvartotadama.

Ideališkas dėl namų, apartmentų, storų ir ofi
sų. Nepraleisk šio pirmo pasiūlymo! Ateik ir 
pajausk jos malonią šilumą!
(HA ni T ATA A MU už jusij seną base burnerj arba 
$1U D U U D AlVIJb kitą šildytuvą. (Tiktai Chica

gos gaso vartotojams).

$1.00 ĮMOKĖTI. Metai išmokėjimui. Kaina $89.50. 
(5% numušame cash perkantiems).

arba
£ UtffRČŪ'IČ ir nereiks daugiau mokėti iki 

Rugsėjo mėnesio, 1929.

Pristatome ir prikonekluojame veltui su 25 pėdom gaso paipa,
• jeigu ji yra reikalinga.

The Peoples Gas Light
and Coke Company <

Michigan Avenue prie Adams Street,
* ir 15 aoiclinkiii sankrovų.

(Pažiūrėkite telefonu knygą dėl apiclinkių sankrovų adresų).
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Pirmieji nužudyti elek-

Mokykhj apskričiai Illi
nois valstijoj

Illinois valstijoj yra 11,971 
viešųjų mokyklų apskričių. Val
stija turi 11,317 viešųjų mo
kyklų. Jose esama vietos 1,322,- 
051 vaikams sėdėti.

ną savo žmona, nes duotas šliu- 
bas buvęs tik juokas. Teisėjas 
Gemmil tečiaus pažiurėjo j da
lyką kitaip. Jis pripažino tą 
šliubą teisėtu ir išnešė nuo
sprendi, sulig kuriuo jaunas vy
ras turės merginai mokėti de
šimtį dolerių savaitėje.

šo teismą, kad jisai uždraustų 
stebuklingai daktarei kolektuoti 
pinigus už notas. Teismas išda
vė indžionkšeną.

PRANEŠIMAI

tros kedėje
Naktį iš antradienio į trečia

dienį tapo nužudyti elektros 
kedėje du jauni vyrai — An- 
thony Greco, 19 metų, ir Char
les Walz, 18 m. — pavieto ka
lėjime už tai, kad jie nušovė 
policininką Arthurą Essau ap- 
tiekoje, darydami Holdapą. Tai 
buvo pirmas išpildymas mirties 
nuosprendžio elektros jėgai 
Cook pavieto kalėjime. Per pa
smerktųjų mirčiai kunus buvoi 
paleista 2,300 voltų elektros! 
srovė penkias sekundas. Seniau

Statyba Illinois vai- * 
stijoj

/ 1927 metais šiuose Illinois 
valstijos miestuose buvo gauta 
leidimų trobesiams statyti už 
tokias sumas:

Rockford ............  $6,553,473
Decatur ................... 5,790,415
East St. Louis .... 5,562,971
Springfield ........... 3,770,303
Joliet ......................  2,793,700
Aurora ................... 2,791,528
Elgin ......................  1,891,883
Danville..................  1,036,791

Maldos išgelbėjo mote
riškę, bet neišgelbėjo 

kiaulių
Mrs. Mary A. Lee, Beloit, 

Wis., buvo susirgusi nervais. Ji 
pasiuntė .pinigų p-iai Elizabeth 
Carter, kuri gyvena Chicagoje, 
2050 Arthur avė., už maldas, 
kad ši ją išgydytų. P-ia Lee pa
sitaisiusi. Ji pasiuntusi p-iai 
Carter daugiau pinigų, kai su
sirgęs jos šuva, šuva pagijęs 
Po to Susirgęs arklių jauktas 
P-ia Lee ir vėl pasiuntusi pini-

piktadariai, pasmerkti mirti, bu
vo kariami.

Policininkas nusišovė
Kas nušovė septynius 

gengsterius
Herald-Examiner praneša, kad

gų stebuklingai daktarei. Ir ark
liai pasveikę. Bet kai susirgu
sios kiaulės, tai jos pastipo. Už 
visus šiuos gydymus p-ia Lee 
sumokėjusi, kaip ji sako, $2,500

Papūga padariusi 
nesmagumo . - •

r>c>lied.ninl<a« Walter Ileiider- 
son prie Lake Forest sulaikė 
dvi merginas, valiavusias autu. 
Merginų autas neturėjo laisnio. 
Atidaręs automobilio duris, ji
sai pastebėjo papūgą. Džentlel 
monu būdamas, policininkas 
paklausė merginų ar papūga 
kalba. Tuojaus papūga atsilie
pė: “Look iii the Cans, Ixx>k 
in the Cans.” Policininkas pa
žiurėjo- Ir rado šešius kenus 
pilnus alkoholio. Automobilio 
savininkė, Margaix>t Smith, teis
me turėjo sumokėti $100 baudos 
už vežimą alkoholiaus. Pake
liui į Ghicagą papūga tapo par
duota už nemokėjimą sulaikyti 
liežuvio.

TIKIETAI I ART. ST. PILKOS 
VAIDINIMĄ

I pirmą syk j Chicagoje statomą vei
kalo “Sudrumstoji ramybė”, vasario 
24 d., Goodman teatre vaidinimą, bi
lietus iš anksto galima gauti;

“NAUIENŲ” ofise.
UNIVERSAL STATE BANKE, 

(pas p. Stungi).
KNYGYNE “LIETUVA”
F. L. SAVICKO OFISE (726 W. 

18th St.), o tni pas atskirus Šio
vaidinimo rėmėjus, bei nuo 9-10 vai. 
iš ryto šaukiant telefonu Plaza 1100, 
room 334. Tikietai nuo 75c. iki 
$2.00.

North Sidės. S. L. A. 2226 kp. 
Jaunuolių skyriaus tėvų susirinki
mas jvyks vasario 21 d. (ketverge), 
7:30 v. v., Liuosybės svet. Visi 
tėvai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug reikalų aptarimui. Yra ren
giama du perstatymai, reikalinga 
aptarti. Taipgi užsilikusios duoklės 
reikalinga užsimokėti. Valdyba.

Humboldt Parfc Lietuvių Pol. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 
ketvirtadieny, vasario 21 dieną, 1929 
m., Humboldt Maccabee svet., 
1621 N. California Avė., Chicago, 
pradžia 7:30 v. v. Visi nariai da
lyvaukite, nes yra svarbus reikalas.

Sekr. A. Valskis.

Kadangi policininkas Frank 
J. Hribek tapo suspenduotas 
penkiolikai dienų delei nusikal
timo, taf jis nusišovė savo na
mų miegamajame kambaryje, 
2300 So. Troy Street.

Trylikos mėnesių metai

Daugiau kaip 100 Illinois val
stijos dirbtuvių savo viduji
niams reikalams tvarkyti yra 
priėmusios 13 mėnesių mėtams 
kalendorių. Skaičius tokių dirb
tuvių didėja.

Kiek yra pramonės I 
įstaigų Illinois valstijoj

Illinois prekybos buto prane
šimu, Illinois valstijoj esama 
daugiau kaip 15,000 dirbtuvių. 
Jos visos samdo daugiau, kaip 
500,000 darbininkų. Federalės 
valdžios sumetimais, Su vieny to-

policija gavusi žinių, jogei sep
tyni Morano gengės vyrai buvę 
nušauti todėl, kad jie pavogę 
$12,000 vertės gėrimų, kurie 
priklausę vienam Chicagos poli
cininkų. šio policininko mergi
na, girdi, turinti “Beauty Par- 
lor”, o partneris turįs road- 
housę į šiaurvakarius nuo Chi
cagos. Esą, turint omenėj nu
rodytus faktus, nesunku suži
noti, kas tas policininkas yra.

pinigais ir išdavusi notų sumo
je $1,500. Dabar ponia Lee pra-

se Valstijose esama 334 įvai
rios pramonės šakos. 322 šių 
šakų randasi Illinois valstijoj.

Illinois valstijos pašto 
kelionės

Illinois turi daugiau kelių paš
to siuntiniams išvežioti, negu 
bet kuri kita valstija. Jos paš
tininkai padaro 2,578 keliones. 
Jie pervažiuoja. 71,736 mylių 
kelią. Išvežioti po kaimus ir 
farmas pašto siuntinius Illinois 
valstijai kaštavo 1928 metais 
$6,060,930.42.

Illinois valstijos pašto 
pajamos

Pašto pajamomis Illinois val
stiją pralenkia tik Ncw Yorko 
valstija. Illinois valstijos pašto 
metinės pajamos, baigiant bir
želio 30 d. 1928 Zmetų, buvo 
$78,761,130.21, o New Yorko 
valstijos — $120,963,347.84.
Tuo pačiu laiku visos Naujosios 
Anglijos valstijos bendrai te
turėjo tik $49,702,742.30 pašto 
pajamų.

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

vasario 22 diena bus rodomas 
visą savaitę kalbantis paveiks
las “Tite Red Dance”, kuriame 
svarbiausias roles vaidina Do- 
lores dėl Rio ir Charles Farrcll; 
tai, sakoma, esąs ne paprastai 
įdomus paveikslas; kitokie nu
meriai.

Roosevell teatre — šiuo lai
ku rodomai paveiks/jas “The 
Barker”; turi didelio pasiseki
mo; kitokie numeriai.

McVickers teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas pavadin
tas “Jiminv Valentine”; pa
veikslas, sakoma, pralenkiąs 
juokingumu ir paskilbusį savo 
laik.it paveikslą “Safely Lašt”; 
kitokie numeriai.

Oriental teatre — pradedant 
23 diena vasario pasirodys nau
jas džiazo orkestro vedėjas, 
Jack Osterman — juokdarys, 
orkestro vedėjas, šokėjas; kito
kie numeriai.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

. jvairųs Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 

Rez. 3201 South Wallace Street

. GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

dR. j. j. KOVVARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

Su šliubu juokų 
' nedaroma

Vasario mėnesį 1927 metų 
Henry Buoscio, 20 metų, išva
žiavo su savo “sweetheart” pa-i 
sivažinėti. Jie pasiekė Indiana 
Harbor. čia jų automobilius su-j 
stojo. Pasirodė vyras, kuris pa
sisakė esąs “Justice of the 
Peace”. Jisai davė vaikinui ir 
merginai šliubą. Mergina ve-!
liau susilaukė kūdikio. Bet au-| 
tomobiliuje apsivedęs jaunas j 
vyras atsisakė pripažinti mergi-j

Ar Jus Esate, Nusika
mavę, Silpni, Nervingi?

Kad turėti stiprų kūną ir išsiga-Į 
lėti sunkiai dirbti per dieną ir paskui 

1 vakare jaustis “kaip dviejų metų vai
kas,” jus turite trys sykius į dieną 
gerai ir su skanumu pavalgyti ir pa
skui tinkamai maistą suvirškinti. Jei- 

! gu jus negalite valgyti, negalite mie
goti, negalite dirbti, tik paimkite)

i prieš valgj šaukštuką Tanlac.
Mrs. Charles L. Stults, 1127 St. 

Mary’s Avė., Fort Wayne, Ind., sa
ko: “Aš buvau mažakrauje — tik 
oda ir kaulai. Išgėrusi tris bonkas 
Tanlac aš galėjau atlikti visus savo 

i šeimininkės darbus. Tanlac labai pa
gelbėjo mano konstipacijai. Sugryžo 
man raudoni skruostai ir aš užaugau 
40 svarų.”

Tanlac yra pastebėtinas vaistas nuo 
nevirškinimo, konstipacijos,, — gasų, 
skausmų, aitrumo, kvaitulių ir gal
vos skaudėjimo. Jis sugrąžins pra
rastą apetitą, pagelbės suvirškinti 
maistą ir atgauti sveikatą ir svori. 
Jie neturi mineralinių vaistų; pada
ryti yra iš šaknų, žievių ir žolių, pa
čios gamtos vaistu sergantiems. Kai
nuoja mažiąu kaip 2c už dožą. Gau
kit bonką nuo savo aptiekininko. Pi
nigai bus sugrąžinti, jeigu jie nepa
gelbės.

Tanlac
52 MILIŪNAI BONKŲ SUNAUDOTA

Pilna Fizinė 
ir Analitine

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.
SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

Specialistus gydyme chroniškų ir naujų 11- 
Jei kiti nogaldjo jumis ifigydytl, atsilan- 

kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaininavi- 
man atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apsi
imtu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
ralutlno ifiegzaminavimo—kas jums 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 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ryt" Bd 1 po pietų.

Lietuves Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO. ILL.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

BRONISLOVAS JONAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 20 dieną, 10:30 vai. ry
te. 1929 m., sulaukęs 37 metų 
amžiaus, gimęs a. a. Bronislo
vas Chicago, III. Paliko dide
liame nuliudime tėvą Petrą, 
motiną Uršulę, seserį Bernice, 
2 broliu Earnest ir Hipolitą, 
dėdę Juozapą Kizą, brolienę 
Oną ir gimines. Kūnas pašar
votas, randasi 3128 Union Av.

Laidotuvės jvyks subatoj va
sario 23 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Bronislovo Jonai
čio giminės, draugai ir pažjs- 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Motina, Sesuo. Bro
liai, Dėdė, Broliene ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

Antanas J. Ožejas 
(Oshell)

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 18 d., 10:20 vai. 
vakare, 1929 m., sulaukęs 39 metų amžiaus, gimęs Taura
gės apskr., švekšnių parap., Lušų kaimo. Amerikoj išgy-/ 
veno 23 metus. Paliko dideliame nuliudime moterį Oną, po 
tėvais Adomaitę, dukterį Florence, sūnų Joną ir gimines, o 
Lietuvoj motinėlę, brolį, 2 seseris ir 2 dėdes. Buvo narys 
Keistučio Pašelpinio KliuBo ir Chicagos Lietuvių Savitar
pinio Pašelpinio Kliubo. Kūnas pašarvotas randasi 5604 S. 
Mozart St.

Laidotuvės įvyks ketverge, vasario 21 d., 2 vai. po 
pietų iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano J. Oželos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graboriuš Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

Universal Restaurant
Musu varškiečiai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS,
750 West ■r*’
31st St

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas 
aidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užtai* 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis eraborius 
ir balsamuotojaa 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St.. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

BaJsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI p 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayetto 0727 

SKYRIUS I
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel, Blvd. 8201

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
tau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro /

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. ('ana! 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

Aki ų Lydy toj ai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo viela
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

3265 So. Halsted St.. <Li i n .
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

nauioi vietoi

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug- atsargesni, kas 
da siūlo už dyką ‘egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 
Phone 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 vakare

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

Vai.: 1 iki 3 po piet” 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas BrtintAviclę 0597 
Ultravioletinė šviesa ir dialhermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Aibany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12 

■■ l ■ .    >■■■!. ■■■■■!
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street.

(Corn. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Nėd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė. •

CHICAGO, ILL.
....... ■—........ . a,,-

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted Street

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 

Pėtnyčios. i

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 297§ 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avc., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
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. dieną

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS .

105 West Adams St., Room ,2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

ALBINA.PETERS
(Albin A. PetrosHius Pcters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg, 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman At
Tel. Prospect 3525.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352
- -------------------------------------------------------------------------------- 1-------------------------v-

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, I 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—-3 po pietį’, 7—8 yąk.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną 

t >

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

3315 So. Halsted Street

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avc.
l’ullmau b'JuO

laik.it


NAUJIENOS, Chicago, III.
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liau. Visi mes žinom, jog kai 
kada saliune pasitaikydavo la
bai peiktinų įvykių. Galima ma
nyti, kad langams esant pri
dengtiems tik gėlomis, linksme
snės svečių partijos ieškos vie
tos laikui praleisti nuošaliau. 
O tokių vielų surasti irgi ne
sunku. Žinome juk, kad esti 

vės Susirinkimas kambariai ant kabamos, prie 
karciamos ir kitokiose paran
kiose vietelėse, kur jau nie
kas linksmybės nedrumsčia.

Well, pasėkų iš miesto tėtu
šių patvarkymo galima laukti 
tokių, kad degtinėlę ir alutį 
kaip gėrėme, taip gersime, kaip 
linksminomės, taip linksminsi
mos, lik iš oro pusės karciamos 
išrūdys gražesnes, kaip ir de
ra garbingam Chicagos miestui. 
(>t ir bus ožys sveikas ir vilkas 
sotus.

Musų Chicago progresuoja!
Reporteris.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų Bendro

Ateinantį šeštadienį, vasario 
23 d., įvyks Naujienų Bendro
vės šėrininkų visuotinas susi
rinkimas Northwestern Masonic 
Temple, 1547 
si Bendrovės 
mi ateiti be 
susirinkimas
lygiai 7:30 vai. vakaro.

N. Leavitt St. Vi- 
nariai yra kviečia- 
pasivėlinimo, kad 
galėtų prasidėti

SLA. 134-tos Mote 
rų Kuopos Bunco 

Party
S L A. 134-ta Moterų 

yra pasižymėjus savo 
darbais. Bazare, kuris

kuopa 
ranku 
įvyko 

prieš Kalėdas, pastebiama buvo 
jų darbštumas ir sugebėjimas.! 
Dabar tos pačios moterys ren
gia Bunco Party ir daugelis 
prizų bus rankų darbai. Tais, 
kuriuos mačiau, tik galima 
džiaugtis ir norėti išlaimėt.

Po lošimo bus.
bus galima apsisukti kelis kai*- vvraį 
tus.

O tai viskas įvyks šeštadienį, 
vasario 23 d., kaip 8 vai. vaka
re, Sandaros svet., 3331 South 
Halsted St.

Visi, ypač moterys, yra ren
gimo komiteto širdingai kviečia
mi, atsilankyti. —Natalia.

Cicero
Draugystė Lietuvos Kareivių 

turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Narių jame dalyvavo vidutiniš
kas skaičius. Priimti šeši naiir 
ji nariai. O šešios aplikacijos 

i palaktos! Isekantam .sus<irinki- 
mui* (ii susirinkimas bus svar
bus norintiems įstoti draugy
stėm Jame bus priimami nariai 

užkandžių ii , amžiuje iki 45 metų. Tad visi 
, kurie esate ne senesni, 

kaip nurodytas amžius, pasinau- 
dokit proga, ba tai bus pasku
tinė toki proga.

Abelni draugystės reikalai 
eina gerai.

Bandasi pora ligonių, šiame 
susirinkime tapo išrinkta komi
sija juos aprūpinti, nes jų pa- 

! dėtis gana sunki.
Uniformų skyrius pranešė, 

kad jis turės vakarą balandžio 
21 dieną* Bus suvaidintas tik 
ką išėjęs iš spaudos veikalas 
“Pasiilgę aušros vartų,” kuria
me vaizduojamas Lietuvos gy- 

Chicaga yra. didelė, turtinga. | Ventojų troškimas atgauti Vil- 
Ji auga tur būt smarkaiu, ne- nįų. 
gu iM‘t kuris kitas Amerikos1 kalę 
miestas. Viena Chicagos yra ta
čiau iki šiam laikui buvo, ku
ri žemino musų garbingąjį mie
stą: kriminalių žygių nestoka- 
vo.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Chicaga progresuoja

Patartina visiems tų vei- 
t) pamatyti.

Uniformų skyrius darbuojasi, 
idant sukėlus kapitalo naujoms 
uniformoms įsigyti, nes seno
sios yra jau ytin apnešiotos.

Tėvai, kurie, priklauso Drau
gystei Lietuvos Kareivių, pri
rašykite jai ir savo sūnūs, nes 
jie turės užimti jūsų vietas at
eity. Iš vietos draugijų, Karei
vių draugystė yra pavyzdin
giausia. Lietuviškame judėji
me ji visus remia, visur daly
vauja, lodei turi gerų pasėkų*

Buvo kvietimas į vakarų Va
karinės žvaigždės Kliubo. Nu
tarta pirkti 20 bildu ir išda
linti narių tarpe, kad visi at- 
silanyktų į tą vakarą. Tai ge
riausia parama vienų kitiems. 
Draugijų ir kliubų parengimuo
se tik vieni kitus remdami ga
li laimėti ši liei tą parengimais.

—Draugystės koresp.

Lietuvių bylos 
teismuose
EAlba E* Domachka prieš 

Benjamin Domascha, bylos No. 
B175962, Circuit Couart, divor-

Piliečiai nusitarė išrauti tą 
piktą su šaknimis. Išrinko pas
kutiniuose rinkimuose pado
rius valdininkus ir pavedė jiems 

iššluoti miestą* Rezultatai ši
tokio piliečių žygio jau mato
mi: kuomet seniau tai vienas, 
tai kitas gangsteris rasdavo ga
lą, tai dabar net po se.ptynius 
kartu siunčiama ten, iš kur 
niekas nebegrįšta. Jei dar ke
letas tokių šaudymų, tai pama- 
tytumėm neužilgo, kad Chica- 
goje nei vieno gengsterio nelik
tų. 'Nors už tokį tobulą nusi
kaltėlių šlavimą negalima ati
duoti kredito miesto valdinin
kams, reikia tečiau pasakyti, 
kad tame pasireiškia progresuo
jančios Chicagos dvasia.

Pereitos savaitės pabaigoje 
tapo padarytas Chicagos valy
mui naujas žingsnis. Miesto tė
tušiai įsakė saliunininkams iš
imti iš saliunų pertvaras, kurie 
slėpdavo nuo praeivių akių tai, 
kas darosi viduj.

Įsakymas buvo padarytas ge- sas. 
riausiais norais. Bet aš abejo
ju, ar jis išmintingas. Dalykas Žukauskas ir Helen Žukauskas, 
toks, kad praeiviui kartais yra bylos No. B. 175970, Circuit 
sveikiau nematyti, kas darosi ‘ crt*, byle dėl notos $5710.43. 
saliune, idant (liktos pakusos Enna Evanoski prieš Stanley 
išvengus. Miesto tėtušiai bet- Evanoski, bylos No. B. 176083, 
gi mano, kad galint matyti, kas' Circuit crt., divorsas.
darosi karčiamoj, saliuno sve-, Ale....ander Leibeiko prieš 
čiai elgsis taip, kaip bažnyčioj Steven Kowalski, bylos No. 492- 
arba teisme. 469, Superior crt., byla dėl

1 Kaip ten bus ateity, aš neži- $10,000*
nau. Turiu betgi pasaykti, kad' John Karalius prieš Viktor ir 
jau pirmadienį teko pastebėti Marcele Styklus, bylos No. B.

176147, Circuit crt., byla dėl 
notos $569.83.

Cicero Sach and Door Co. 
prieš Stefania ir George iKlkis 
ir Walter Kusiewicz ir kitus, 
bylos No* 492519, Superior crt.,

Adam Padėjimas prieš A. J.

žymių permainų kai kurių sa
liunų languose. Kuomet seniau 
jie būdavo tušti kaip tyrai, tai 
dabar pasipuošė puikiomis gė
lėmis. Vieno kito saliuno lan
gai virto kaip ir kokiu kvietky- 
nu net malonu žiūrėti! Ti- byla dėl mekanikų lyno usmoj 
kiu, kad artimoj ateityje taip 
jau gražiai pasipuoš ir kiti. 
Praeivio akis, matydamos puoš
nias galės karciamos lange, ne
norės listi toliau.

Na, ar tai ne progresas? To-

$919.98.
Maudo Margis prieš Olaren- 

ce Margis, bylos No. 492523, 
Superior crt., divorsas.

Mary Degymas prieš William 
Degymas, bylos No. B. 176193,

Circuit crt., divorsas.
iS'ophie Memot prieš Tony 

Bernot, bylos No. B. 176226, 
Circuit crt., divorsas.

Amelia 'Boucka prieš Frnak 
Roucka, bylos No. B. 176252, 
Circuit crt., divorsas.

Mary Yuza pri<*s Rudolph

rior crt*, divorsas.
Terese Waitkiis prieš Wm. 

Witwicki ir Walter Kozielski 
ir kitus, bylos No. 492694, Su- 
perior crt., byla dėl $25,000.

Apiplėšė kliubą
Trys banditai įsibriovė Atė

nų kliuban, 3754 S. Michigan 
avė. Jie čia pelnė $2,000.

KONTRAKTORIUS
P. KASPAR

5022 S. Western Av. Republic 
Taisyk 

sučedysi
i brangiau.
! Gali per
i mokėti.

4115 
dabar savo namą. Daug 
pinigų, nes pavasari bus 

Įmokėti mažai tereikia. 
24 mėnesius po biskj iš-

Dr. Ona Dolly Oaks
LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

3159 Southport Avė.
Tel. Buckingham 4899

CLASSIFIED ADSj
Educational

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

Misceiianeous
(vairus

IR

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

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Tel. Victorv 9634

-------o—_

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS 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,

arba

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

* T
Ketvirtadienis, vas. 21, 1929

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Pataraavimas
ATYDA BUDĄVOTOJAMS

Ar jus manote apie statymą arba 
taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai bisk| 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1321
MR. 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

MUSŲ biznis yra aptarnauti ra
dios — tai musų pasilaikymas re
miasi tiktai ant gerumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavimo Co. Morrjson Radio 
Co., Ravenswood 6355.

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575. Apro- 
kavimas dovanai.

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

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

Personai
Asmenų Ieško

Radios

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KAL
BĄ. Patobulnk savo iškalbumą. Iš
simokink gražiai rašyti ir kalbėti 
angliškai teisingai; per 3 arba 4 
mėnesius galėsite vartoti kaip savo, 
kalbą. Tokiu būdu galėsite pagerin
ti savo buvj. Del vyrų ir moterų 
privatiškos valandos, kada kas non 
dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy- 
kit dabar I

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

- - - **

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu biz
nio kampini namą, su bizniu, ant 
privatiško namo arba primsiu part
neri vyra ar moterį, vienam persun- 
ku, 3432 So. Morgan St.

Automobiles

Help Wanted*-Male
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

6542 So. Western Avė.
ČHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

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

Y r w u ’b.ca Priimti aplikantai bus trumpą lai- 
Lafayette 7150lavinami dyka? konstrukcijos šių 

i karų ir geriausių būdų juos parda- 
i vinėti.
I Kreipkitės kas dieną nuo 10 Iš ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
----- o------

Financial
Finansai-Paskolos

UŽDIRBK $65—$88 SAVAITĖJ
Kam vergauti už $25 ar $30 

į savaitę. Mes išmokinsime ju
mis padaryti didelius pinigus. 
Lengvas darbas. Pardavinėk sa
vo žmonėms. Jei nori gero dar
bo miliono dolerių korporacijoj, 
matyk mane.

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

HELBERG BROS.
Rooifc 607

192 N. Clark St

Mr. Wolinchiz,

731 So. Wells Street 
s -

į REIKALINGAS barberis ant skir
tingų vakarų ir sukatom po pietų. 
Patyręs. Atlyginimas genis. 1951 
Canalport avė.

■Mr

Help Wanted—Fe malė
Darbininkių Reikia

LIETUVĖ pardavėja reikalinga, 
turinti patyrimo. Turi kalbėti len
kiškai ir angliškai. Midwest Dry 
Goods Store, -1173 Archer Avė.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

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

Paskolos suteikiama; 
į viena dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

' kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8835 So. Halsted St

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

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

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 Lake Street 

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

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

rankinis, 
už $100. 
su dvie-

------- OH—
PARDAVIMUI Pianas 

$800 vertės, parduosiu 
Geležinė šėpa 300 svarų 
jom durims $100 verčios, tik $15,
$45 stalas, parduosiu už $10.00.
šėpos dėl drapanų ir kitokių daik
tų, parduosiu pigiai.

Iš priežasties išvažiavimo 
miestą*

PETER GADEIKO, 
1606 So. Halsted St.

i kitą

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ 
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš
vaizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

----- o-----
PARDUOSIU savo $800 Grojiklį 

Pianą su suoliuku, volelių šėpuke už 
$105, $20 jmokėt, likusius po $10 
kas mėnuo, 6136 So. Halsted St.

Radios
TIK pamislyk apie tai: $2.00 

\ į savaitę permaino jūsų baterinį
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė.
Independ. 0329

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

MUSŲ biznis yra radio aptarna
vimas. Musų pasilaikymas remiasi 
tiktai ant gerumo darbo. Mes esa
me Chicagoj seniausia gyvuojanti 
aptarnavimo co. Morrison Radio Co. 
Ravenswood 6355.

SPECIALIS BĄRGENAS
’28 Studebaker Dict. sėd. geram

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

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

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

stovy ......................................  $495
’27 Dodge sėd, velourų išmuštas $325 
’26 Chandler special 6 ............... $295
’26 Jewett Coach su naujais ta- 

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

bargenas .................................... $95
50 kitų karų pasirinkimui. SAVININKAS turi parduoti tuoj 

McDERMOTT MOTOR SALES CO. Puikų modemišką 6 ruimų bunga- 
7136 So. Halsted St. Triangle 9330 low lietuviškoj kolonijoj. Naudokis 

I proga iš to—matyk vietą. Pigi kai- 
■------------------------------------------ ------ na.

Savininkas
5742 Whipple Street 
Tel. Republic 8768

NORTH Central Park, arti North 
Avė., — 4 flatų mūrinis, 3 metų se
numo; 4 furnasai įbudavoti. Sauk 
savininką Chesterfield 0155.

Miscelianeous for Sale

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 
vilnoniu skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

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

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forest. Phimbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 7% 
pėdų konkryto beismentas. Skal
byklos, furnasu šildoma, arti R. L 
R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
karo garažas, 1^ akerio (150 y 302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. VVestern avė.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delicattessen ir 
groserne, sena, išdirbta jstaiga, kam
pinis biznis, 5258 So. Union Avė.

PARDUODU grosernę ir saldai
nių krautuvę, 4 kambariai pagyve
nimui, priežastis pardavimo liga mo
teriškės, 522 W. 31 St.

PARSIDUODA soft drink, su na
mu, gera vieta, geras biznis, Parsi
duoda pigiai, priežastis pardavimo 
liga, negalių užžiurėti biznio. Atsi- 
šaukit i “Naujienas”, Box 1062, 
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

BEKERNĖ parsiduoda, gera pro
ga dėl gero žmogaus. 2513 W. 63 St. 
Prospect 5475.

PARSIDUODA groserne ir bu- 
černė, lietuvių ir kitų tautų apgy- 
ventoj kolionijoj. Turiu parduoti 
greitu laiku iš priežasties ligos, 
3001 So. Emerald Avė.

PARDUODU groserne ir saldai
nių biznj. Patirsit ant vietos. 3358 
Aubum Avė. X'

PARDAVIMUI 2 kėdžių barber- 
nė. Visi fixtures, galima tuojaus 
iškraustyti. 2956 Van Buren St.

Exchange—Mainai
TURIU BUNGALOWS — 2 — 

3 FLATŲ —
pasirinkimas 79 St., biznio namai. 
Taipgi 92 St. gazo stočiai vieta. — 
Mainysiu ant to ką jus turite?

ARTHUR JOHNSON, 
2630 East 75 St., 
Tel. Regent 2123

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

44 AKERIŲ arti Elgin, prie 
bulvaro, gera žęmė, 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

įtaisyta taip ir kitos farmos.

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN 

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

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND < 

4119 Broadvvay, 
Bittersweet 6180

ir arti 
itaisy- 
ir tt.

co.

CUMBERLAND COUNTY 
313^ akrų apdirbamos ant dide- 

delio kelio su 6 kambarių namu, 2 
barnės, viena ant akmeninio funda
mento, 2 daržinės, 14x48, vištinin- 
kas, kornams daržinė ir garažas. 
Dabartinis savininkas nėra farme- 
ris, jis nori mainyti ant kitokios 
savasties, arba finansuos kurie pirk- 

geroms sąlvp-oms.
KAINA $55 UŽ AKERĮ. . 
Su $4,000 gali nupirkti.

A. J. PARKS, 
2915 Irving Park

tų

-------o-------
GRAŽUS kampas ”— 3 flatų, garu 

šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga
ražas, visi flatai išrenduoti, įplau
kų i metus $2,500, $8,000 jmokėt — 
2061 Birchwood, kampas Hoyne Avė. 
Tel. Hollycourt 1913. 

——o------

SAVININKAS mainys 2 augščių 
modernišką namą 5 ir 6 kambariai 
50 pėdų lotas, gražioj vietoj, arti 
golf parko, 3758 Madison St., Garv, 
Ind. Yra 2 karų garadžius, ant 
loto arba biznio, ant išmokėjimo 
prieinamomis išlygomis.

714 W. 21 PI.
3 lubos užpakalyj.

----- o-----
PARDAVIMUI kampiniai štorai 

ir ofisai, 2028-30 So. Halsted St., 
kampas Canalport avė. Bargenas 
So. Chicago 0659.

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

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas po 4-4 kambarius, pirmas fia
las karštu vandeniu šildomas. Prie
žastis važiuoju Lietuvon, 4510 So. 
Francisco Avė.

PRIIMTAS I MAINUS
Tai turiu parduoti tuojaus 5 kam

barių murini bungalovv, 3745 W. 
61 Place. 3 metų senumo, fumasu 
apšildomas, stikliniai ir dratiniai 
porčiai, 2 karų garažas su šviesa ir 
vandeniu. Mainysiu ar parduosiu už 
pinigus. Jos. W. Hough and Son. 
4213 S. Halsted St.

EXTRA MAINAI

IŠSIMAINO puikus bizniavas kam
pinis muro namas, namo paranka
mai vėliausios mados, parduosiu pi
giai, arba mainysiu ant didelio 
apartment namo, bungalovr, biznia- 
vų lotų, furniture Storo, hardvvare 
Storo, arba Kas ką turit.

IŠSIMAINO kampinis bungalow, 
fumiso šiluma, parduosiu už $8,500 
arba mainysiu ant seno namo senoj 
apielinkėj, arba ant lotų, nepaisant 
vietos, arba priinsiu bučemę 
po pirmą jmokėjimą.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas 
niavas namas, antras private 
mas, namų kaina už abudu $11,500, 
mainysiu ant farmos ne 
Chicagos kaip 50 ar 70

IŠSIMAINO 2jų flatų 
mas, 4 ir 5 kambariai 
namo kaina nužeminta, priimsiu lo
tus, bučemę, restaurantą, automo
bilių kaipo pirmą jmokėjimą.

IŠSIMAINO 
mas Brighton 
bizniavo namo 
apielinkės.

IŠSIMAINO
muro namas su 4 karų garažu, Chi
cago Lawn, namo kaina labai nu
žeminta, mainysiu ant 
niavo namo su bizniu, 
tų ar bungalovv. /

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

PROGA 
kią farmą, 
valstijoj, 
arba lotus

Su 
kitės

kai-

biz-
na-

toliaus nuo 
myliu.

puikus na
šu garažų,

2jų flatų muro na- 
Parke, mainysiu ant 
su bizniu, nepaisant

4rių flatų naujas

nedidelio biz- 
arba 2jų fla-

lotas Aurora,

fanneriams, įsigyti pui-
40 akerių Wisconsino 

priimsiu nedideli namą 
kaipo pirmą jmokėjimą.
minėtais reikalais* kreip-virš 

pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

$500 jmokėk, gausi namą 4147 S. 
Princeton avė., dviejų flatų medi
nis, 6—6 kambarių, elektra ir mau
dynės — $3500. Normai 1900.




