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Maskvos spauda pra
dėjo kovą prieš deši

mtis komunistus
Pravda skelbia, kad trockistai 

esą nuveikti, dabar tik reikią 
‘apsidirbti’ su dešiniaisiais

BERLYNAS, vas. 25. — Mas
kvos laikraščiai staiga pradėjo 
isteringa puolimą vadinamų de
šiniųjų elementų rusų komunis
tų partijoje.

Tiek Pravda tiek kiti sovie
tų organai ėmė rašyti ilgus 
straipsnius prieš “dešinumo pa
vojų.” Pravda, pavyzdžiui, sa
ko, kad kova su trockistais be
veik jau esanti baigta, dėl to 
dabar reikia pradėti negailestin
gą kovą su dešiniausiais komu
nistais. Griežčiausiai reikią ko
voti su visais tais, kurie ban- 
cli,i oi srnn izu<>t i kovn prieš da
bai tinj kompartijos kursų.

“Dešinieji,” sako Pravda, 
“naudojasi sunkia musų padė
tim, stengdamies paskleisti kra
šte paniką. Jie atvirai skelbia, 
kad^lahartinis kompartijos kur
sas esąs žalingas ir vedąs sovie
tų Rusiją į prapultį... Ligšiol 
mes kovojome su dešiniaisiais 
idėjiniais metodais. Dabar kad
gi turime tai kovai pavartoti 
kitokių, daug griežtesnių prie
monių. Trckirtų istorija pa
mokė mus, kaip lengvai opozi
cijos grupe sovietų Rusijoje 
gali virsti kontrrevoliucine gru
pe”

Trockistų šalinimas
Iš Maskvos praneša, kad laik

raščio Krasnaja Gazeta redak
torius, Nikolajev, už simpatiza- 
vimą trockistų judėjimui tapo 
pašalintas iš vietos. Del tos 
pat priežasties keturi šimtai 
valdininkų tapo pašalinti iš lai
vyno komisariato.

Statys plūduriuo
jantį aerodromą At

lanto vandenyne
NFAV YORKAS, vas. 25. — 

Juros architektų Henry J- Gie- 
low, Ine., firma praneša, kad 
netrukus bus pradėtas statyti 
Atlanto vandenyne, 300 mylių 
nuo kontinento, phiduriuojąs 
aerodromas. Jis bus pusiauke
lėj tarp New Yorko ir Bermu
dų.
- Plūduriuojąs aerodromas bu
siąs 1,200 pėdų ilgio ir 200 pė
dų pločio galuose, bet per vi
durį busiąs 1(M) pėdų pločio. 
Vietoj jį laikysią 21,150 pėdų 
ilgumo grandiniai su tam tik
rais milžiniškais inkarais. Ae
rodrome bus viešbutis su resto
ranu, namai darbininkams ir 
mechanikams, mašiinšapė, radio 
etc.

Kardinolas mirė
KOMA, Italija, vas. 25.—Mi

rė kardinolas Antonio Vico.

Trockis vaikščioja Kon
stantinopolio gatvėmis

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, vas. 25. — Vienas francu
zų iaik rasti niunkas šeštadienio 
vakarą netikėtai susitiko Troc
kį Konstantinopolio Didžiojoj 
Galvėj. Trockis ėjo su vienu 
savo draugu, turkų žvalgybinin
ko sekamas. Laikraštininkas pa
žino Trejokį ir užkalbino, bet 
buvęs sovietų karo komisaras 
atsakė: “Prašom manęs nekal
binti ir nekvosti, nes neturiu 
ko tamstai pasakyti.”

Vakar policija paskelbė, kad 
Trockis esąs vėl laisvas kaip ir 
kiekvienas kitas turistas.

Mariampolėj leido 
spekuliantams iš- 

naudot žmones
[>Jiiii.jionii korespondeti to]

MMllAMIPOLĖ. - Dar ru- 
sams valdant buvo gyventojų 
naudai toks įstatymas, kad ūki
ninkams suvežus į miestą pro
duktus, iki pietų spekuliantams 
nebuvo leidžiama pirkti; kol 
miesto gyventojai apsipirkdavo.

Tas įstatymas ir Lietuvoj bu
vo praktikuojamas, bet visoki 
spekuliantai rūpinosi jį panai
kinti. Spekuliantų spaudžiama, 
Mariampolės Miesto Taryba 
1928 m., sausio 31 d. nutarė 
leisti spekuliantams konkuruo
ti. Spekuliantai, tuo nutarimu, 
gali eiti į kelius ir kiemus ir 
supirkinėti iš ūkininkų produk
tus. 'Ūkininkai kartais tikrų 
kainų nežinodami, pigiaus par
duoda savo produktus, o mies
tiečiai ir biednuomenė tampa 
priversti iš spekuliantų pirkti 
ir mokėti, kiek spekuliantas 
prašo.

Neseniai buvo šitoks atsiti
kimas. Ūkininkas atvežė į mies
tą kviečių ir suderėjo su pilie
čiu 32 litus už centnerį. Pasi- 
,pynęs spekuliantas pasiūlė 34 
litus už centnerį, ir žmogelis, 
žinoma, atidavė tam, kas bran
giau užmokėjo.

Spekuliantas, brangiau užmo
kėjęs, brangiau ir paims, o ūki
ninkėliui ir 2 litai — didelis pi
nigas-

Matote, Lietuvoje laisva /kon
kurencija veikia. - J.

Ispanuose stiprėjąs 
bruzdėjimas nuverst 
Riveros diktatūrą

—•»-——— I

Nuginkluojant artilerijos kor
pusą įvykę kruvinų susikirti
mų, kuriuose daug buvę už
muštu

TOULOUSE, Franci ja, vas. 
25. Atvykę iš Ispanijos kelei
viai pese koja, kad nors iš pa
virš i o atrodą ramu Ispanijoje, 
tačiau po apačia einąs stiprus 
bruzdėjimas prieš gen. Primo 
de Riveros diktatūrą. Tas bruz- j 
dėjimas pasireiškiąs- visame kra
šte ir Visuose sluogsniuose, ci
vilių gyventojų tarpe ir kariuo
menės sferose.

Iš tų keleivių pasakojimo ma
tyt, kad likvidavimas artileri
jos korpuso praeitą savaitę vi
sai ne taip ramiai įvyko, kaip 
kilti žinios iš IVlmli-.itlo sike’bC. 

Pasirodo, kad kai kuriose vie
tose tarp likviduojamų maiš
tingų karininkų ir žandarme
rijos įvyko aštrių susikirtimų, 
kuriuose daug buvo užmuštų, 
ypač Vigo.

Kalba taiką, o vis 
baisesnius karo pa

būklus gamina
BERLYNAS, vas. 25. — Vo

kiečių karo ekspertas, kap. Vil
helmas įMeyer, sako, kad šian
die jau nebėra joklp galimumo 
apginti miestus nuo puolimo iš 
oro, karui atsitikus. Nebėra ga
limumo apsiginti dėl to, sako 
kap. Meyer, kad naujai išras
tos degančios elktronų bombos, 
kurios išrutuloja iki 3,000 laips
nių karščio, degina naikina ne 
tik visokį metalą, bet dagi ce
mentą ir granitą.

Viena tokia bomba sverianti 
ne ką daugiau per du svaru, 
o todėl kiekvienas aeroplanas 
galįs gabenti 1,000 bombų prie
šams bombarduoti, šimto aero
planų oro laivynas, pasiųstas 
ant priešo miesto, bematant ga-* 
lėsiąs jį visai sunaikinti, o ap
siginti nuo tokios baisios ug
nies nebėsą nė jokio budo.

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

Pilotas sugebėjo išgel
bėti savo ir 12 pasa- 

žierių gyvybes
— r — 1 ■

CLEVELAND, Ohio, vas. 25. 
— Nežiūrint, kad skrendant di
deliu Fordo aeroplanu su 12 
pasažierių visi trys motorai stai
ga vienas paskui kitą užgeso, 
pilotas Sam Taylor sugebėjo 
laimingai aeroplanu nusileisti 
žemėn iš daugiau kaip 2,000 
pėdų aukštumos.

Komunistai vartoja 
vaikus pikietavimui

NE»W YORKAS, vas. 25.— 
Policija suėmė arti šimto strei
kuojančių siuvėjų, bandžiusių 
padaryti streiko demonstraciją 
rūbų siuvyklų distnikte. Tarp 
suimtų buvo šešį vidurinės mo
kyklos mokiniai.

Tornadas Texase
4 žmonės žuvo; daug sužeistų;

12 namų sugriauta

DALLAS, Texas, vas. 25.
Šiaurės rytų Texas dalyse šį 
rytą siautė smarkus viesulas, 
per kurį keturi asmens buvo 
užmušti ir keliolika kitų su
žeisti. ‘Cooper miestely, Delta 
kauntėj, dvylika namų buvo su
griauti ir nemaža kitų apdras
kyti.

Atstovų butas atsisakė 
išmesti prohibicijai 

$24,000,000
WASHINGTONAS, vas. 25.

— Atstovų butas šiandie 329 
balsais prieš 125 atmetė pasiu-
lymą paskirti dar 24 milionus 
dolerių prohiibkijos įstatymui 
vykdyti.

Galima laukti sniego; nedide
le temperatūros atmaina; stip
rus ryty ir žiemių krypties vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 34’ ir 38° F.

Šiandie saulė teka. 6:32, lei
džiasi 5:35. Mėnuo teka 8:41 
vakaro.

Angliakasys nusižudė 
šokęs i kasyklų šaftų
BENTON, IU., vas. 25. — 

Thomas Mason, 51 metų am
žiaus, Old Ben kasyklų No. 14 
anglies sprogdintojas, baigęs 
nakties darbą -atsisveikino su 
savo draugais ir, priėjęs prie 
šafto, 600 gilumo, šoko žemyn. 
Jo kūnas buvo vėliau išimtas.

198 pasažieriai išgelbė
ti nuo jklimpusio laivo

SEATTLE, Wash., 25.—Gar- 
laivių i Alameda pavyko laimin
gai išgelbėti visi 198 pasažie
riai nuo Aleutian garlaiivo, ku
ris yra įklimpęs seklumoj Pu- 
get zunde, ties Waldron sala. 
Aleutian garlaivis yra stipriai 
sužalotas.

Von Hindenburg, Vokietijos prezidentas, medžioja

Kinai kaltina Japo
nus dėl sukilimo Šan- 

tungo provincijoj
ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 25. 

— Tautinės Kinų valdžios už
sienio reikalų departamentas 
praneša turįs aiškių įrodymų,
kad Japonijos vyriausybė padė
jus buvusiam šiaurės Kinų ka
rininkui, gen. čang Tsting čan- 
gui, atsidanginti iš Daireno į Į miestą, 
Šantungą ir dabar padedainti 
jam išplėsti sukilimą prieš tau-
tinę Kinų valdžią Šantungo pro
vincijoje.

Iš Darbo Lauko
11,000 geležinkelių darbininkų 

gaus daugiau algos

OMAHA, Neb., vas. 5.—Tarp 
Union Pacific geležinkelių siste
mos ir organizuotų geležinke
lių danbihinikų atstovų tapo pa
daryta nauja sutartis, kuria 
darbininkai gaus algų priedo 
— nuo 2 iki 5 centų valandai 
daugiau.

Union Pacific sistemai, ku
riai dirba bendrai 11,000 darbi
ninkų, priklauso Union Pacific 
geležinkelis, Los Angeles and 
Salt Lake, Oregon-VVashington 
Railroad and Navigation Co. ir 
Oregon Short linija.

Išėjės iš kalėjimo da
bar papa ir Vokietiją 

aplankysiąs 
- -------- ž— - - ------

BERLYNAS, vas. 25. — Vo
kietijos katalikai labai sujaudin
ti pranešimu, kad ateinančiais 
1930 metais papa Pijus XI ža
da atvykti su vizitu į Vokieti
ją. Šventas tėvas, būtent, no
rįs atvykti į senovės Speyero 

Bavarijoje, dalyvauti
900 metų 'bazilikos į s t e i- 
girno sukaktuvių celebracijose.

.Speyero bazilika buvo “šven
tosios Romos ImpeL’ijos” cieso
riaus Konrado Antrojo pastaty
ta 1030 metais.

Nuo 1414 metų, kai vienas 
papų buvo atvykęs į Konstan
cos susirinkimą, tai dar butų 
pirmas Romos bažnyčios gal
vos vizitas Vokietijai.

Trockiai prašosi į 
Čechoslovakiją

PRAHA, Čechoslovakija, vas. 
25. Vietos laikraščiai prane
ša, kad Trockio žmona ir sū
nūs, kurie dabar yra sovietų 
konsulate Konstantinopoly, te
legrama kreipėsi į čechoslovakų 
kommnistų partiją prašydami 
prieglaudos , čechoslovakuose, 
kurių garsiuose kurortuose

Įdomus žydų rabino 
testamentas

Trockis galėtų pasigydyti.

VARŠAVA. (Elta). “Iliustro- 
wany Kurjer Codziicnny” pra
neša apie vieno mirusio žydų 
rabino baisų tastamentą Keme
rovo miestely.

Savo testamente rabinas įsa
ko, kad jo kūnas nebūtų padė
tas į karstą tokiu bildu, kaip 
dedamas kitų maldingų žydų,
bet kad jis butų įmestas į duo
bę už rankų ir kojų. Be to, 
kapuose vieta jam turi būt pa
rinkta prie kapo žinomos Ko- 
morove nusidėjėlės <ir paleistu
vės. Vaikams savo uždraudė
eiti paskui kūną, nes jį lydė- 
sią velniai. Savo tastamente
rabinas pareiškia, kad gyven
damas jis išmėginęs visus nusi
dėjimus, kurie yra tik žemėje, 
ir amžiams prakeikia savo var- 
dą..

Kabinas, kaip buvo įsakyta 
tastamente, taip ir palaidotas. 
Tastamentas Romorovo žydų 
tarpe padarė milžinišką įspūdį.

II v - I >

MIAMI BEACH, vas. 25. — 
šį rytą- nežinomas asmuo’čia 
šovė buvusį bokso čempioną 
Jack Dempsey, bet nepataikė, 
šovikas pasislėpė.

Vincą, Lietuvos boksi
ninkas, gal jau

Amerikoj
Ką tik atėję iš Kaimo laikra

ščiai praneša, kad pasižymėjęs 
Lietuvos boksininkas Juozas 
Vincą vyksta į Ameriką. Kaip 
vasario menesio 13 dieną jis tu
rėjo išplaukti iš Bremeno gar-
laivių “America.”

Jei išplaukė, tai daibar jau 
turėtų būt Ncw Yorke — o gal 
jis>jau yra M*ami Beach, Fla., 
kame rytoj, trečiadienį, Jack 
Sharkey (Žukauskas) kirsis su
Striblingu? Vinčai ypač juk tai 
butų įdomu pamatyti.

Du asm.ens žuvo Texas 
miestelio gaisre

HUIMBLE, Texas, vas. 25. — 
šiame aliejaus miestelyje siau
tė didelis gaisras, sunaikinęs 
visą bloką namų. Du asmens 
taipjau žuvo liepsnose.

PEORIA, III., vas. 25. W. 
Stewart, 62 metų, nušovė našlę 
Idą Benedict, 64 metų amžiaus, 
paskui pats nusišovė. Abudu 
buvo artimi draugai.

Francuzų ir Italų 
pasiuntinybės eva- 

kuavo Kabulą
NEW DELIU, Indija, vas. 

25. — Penki britų aeroplanai 
porgebeno iš Kabulo, Afganis
tane, į Peshawarą 27 pasažie- 
nius, visus francuzų ir italų le- 
gacijų narius, taipjau keletą 
britų legacijos narių.

Ir serbai rengias 
priimti latinišką 

alfabetą
' ...

BELGRADAS, Jugoslavija, 
vas. 25. Atrodo, kad iScrbai 
neri pasekti Turkais ir bandyti 
labiau “europiškai suvakarėti.”

Vyriausybė štai paskelbė, kad 
nuo šio laiko visi valstybės do
kumentai bus spausdinami ne 
vien kirilišikomis fbulgarų-sla- 
vųj raicHS-mis, to-c t ii- lait iniAko- 

mis. Tuo iš dalies norima su
minkštinti kroatų širdį, kurie, 
nors kalba ta pačia kalba kaip 
seibai, Ibet vartoja įlaltin’išką 
šriftą.

Antra, iš oficialių sferų gir
dėt, kad tai esąs pirmas žings
nis j laipsnišką lataniško alfa
beto įvedimą visoje Jugoslavi
joje. t i

Gerinasi Kroatams
Karalius Aleksandras daro, 

matyt, pastangų prisigerinti 
Kroatams ir įsigyti jų palanku
mą. Dabar jis paskelbė, kad 
ateity r<egrobiu Imsiąs antroji 
Jugoslavif karalystės sostinė ir 
kas metai karaliaus šeima dali i 
laiko ten gyvensianti.

Du asmens užsimušė 
automobiliui paslydus
BIiRiMINGHAM, Ala., vas. 25.

Vieškely, netoli nuo Tusca- 
loosa, jų automobiliui paslydus 
ir apsivožus-, du asmens buvo 
užmušti, o trys kiti pavojingai 
sužeisti.

Kirviu puolė žmoną ir 
sunp; pats nusinuodiję

NEW YORKAS, vas. 25. — 
Turtingas Mount Vernono ad
vokatas Gabriel Youngwood su 
kirviu puolė ir skaudžiai sužei
dė savo žmoną ir ketvertų me
tų sūnų, paskui pats išgėręs 
nuodų mirė.

Pastaruoju laiku jis buvo 
stipriai pralaimėjęs biržoje, dėl 
to manoma, kad iš susikrimti
mo gavęs proto pamišimą.

LIETUVOS ŽINIOS
Privalomo mokslo įve

dimas pradžios 
mokyklose

KAUNAS. Uiikraščių ži
niomis, daugumoje Lietuvos 
pradžios mokyklų įvestas pri
valomas mokymas. Privalomo
jo mokymo Įstatymu, beturčiai 
mokiniai aprupinami rašomą
ja medžiaga ir šelpiami drabu
žiais. Bent valdžios mokyklos, 
Alytaus apskrityje, rašomąja 
medžiaga aprūpintos prieš pa
čias Kalėdas, o pašalpos drabu
žiams ir klumpėms dar nėra. O 
šalčių, kaip žinote, jau butai

Kun. Širvydo “Punk- 
tay” naujai išleisti
[Lž] širvydo “Punktay saki

niu” jau išėjo iš spaudos. Spau- 
<lai petruožo žinomsis. liotiivių 
kalbos žinovas I)r. Prof. F. 
Spechtas, Dailės universiteto 
profesorius, išspausdino Van- 
denhceck’o ir Ruprecht’o kny
gų laidinio firmai Goltingene 
1929 m. Spausdinta kopijavimo 
budu, taigi leidinys visiškai ata- 
tinka vilniškius 1629 ir 1614 m. 
leidinius. Pirmoji dalis turi 
383 -|- 17 originalo puslapių 

! ir 61 pusi, profesoriaus Spech- 
to prie tų knygų priklausančių 
darbų. Antroji dalis turi 259-į- 
8 pusi, originalo. Taigi iš viso 
šios knygos turi 727 pusi. Kai
na knygų nenustatyta, bet ro
dos, mokėsiančios 25 markes-

Kultūrinės draugijos 
suvažiavimas

ŠIAULIAI. — Sausio 13 d.
Kcperatyvų Sąjungos bute įvyko 
KiRturos Svetimo Draugijos vi
suotinis suvažiavimas. Dalyva
vo daugiau vienas trečdalis vi
sų draugijoje esančių narių. 
Kultūrininkai suvažiavę pasida
lino mintimis, kaip eina dabar
tiniu momentu švietimo dar
bas visuomenėje. Pasirodo, kad 
paskutiniuoju laiku visuomenė
je pastebima nuo rimtų knygų 
atšalimas, neskaitant periodinės 
spaudos, kuri veltui brukama. 
O kadangi visuomenė gyvas 
daiktas, tai ta energija naudoja
ma girtuokliavimui ir taip vi
sokiems niekams. Kadangi val
dyba iš administracijos negavo 
oficialaus rašto ir nebuvo įsta
tais reikalaujančio kvorumo, to
dėl įstatų keitimo klausimas 
atidėtas sekančiam suvažiavi
mui. Kultūros Švietimo Draugi
jos reikalai stovi gerai.

Velykų Švente 
Lietuvoj

( Kad jūsų giminėms ir mylimiemsiems 
butų smagiau ir geriau sutikti Velykas, jus, 
be abejonės, prisidėsit pasiųsdami jiems 
“velykinio pyrago” — pinigų. Ir kada jus 
siunčiat, jus norite, kad pinigai butų išmo
kami Lietuvoje kuogreičiausia ir kad dėliai 
pasiuntimo jums butų kuopatogiausia.

Siųskit telegramų per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Brooklyn, N. Y.

bč” pareiškė: “O kas jus, po
niutės, jgaliojo”?

Nepaisant “Vienybės” atža- 
gareiviškumo ir Romos Katali
kų Federacijos “pažadų“, ak
mens paminklas Dr. Jonui Ba
sanavičiui tapo nudengtas ant

Tarp Chicagos 
Lietuvių

rinkimo protokolą, šėrininkų 
komisijos pirmininkas, J. Mic
kevičius, pakvietė susirinkusius 
žemutynčn salėn prie užkan
džių. Ten dienotvarkes nebuvo 
nustatyta, tad vieni šoko, kiti 
šnekučiavosi ir pora valandų

nešė alaus namo. Suaugusieji 
turėjo pasitenkinti tik pauosty- 
mu. ’

Liekanos paliko jėloje.
karnas.

priešus. ‘
Kam nepavelys laikas ateiti į 

Lietuvių Auditoriją anksti ir 
turėti sau užtikrintą vietą, tas 
gali nusipirkti iš anksto rezer

vuotą vietą už $1.50. O kas ne
nori stovėti eilėje prie langelio, 
lai nusiperka už $1 ir galės sto
vėti arba sėdėti kur norės. Iš
ėjimas visiems veltui.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė pas mus, Brooklyfto’ bu
vo visai kitokia, negu pirmes- 
niais metais. Katalikai šventė 
vasario 16 (subatoj). Pirmai
siais metais katalikai neigė 
vasario 16 ir švente kovo 4 šv. 
Kazimiero, lenkų karaliuko die
ną. Taigi reikia tik pasidžiau
gti iš katalikiškų vadų susipra- 
timo-atsivertimo kaip Mažiuko- 
Pauliaus.

Programas susidėjo iš 21 dai
nos—reikia pasakyti buvo turi
ningas ir atliktas puikiai per 
tri schorus po vadovavimu pp. 
Vismino, Dulkės ir Brundzos, 
vargonininkų, ir bene 100 dai
nininkų. Publikos buvo veik 
pilna salė ir patenkinta.

Kalbėjo p. Krušinskas, vaka
ro vedėjas, ir p. žadeikis, Kon- 
sulas-Generalis, apie šventės 
reikšmę.

Kada šį šventą vakarą rengė 
Romus Katalikų Federacijos 
Apskritys, tai ir visa nauda nuo 
šio vakaro teko Jėzuitų kolegijai 
pagal intenciją.

Vilniaus kapų vasario 16.
Visi geros valios tautiečiai 

giedodami “Mes be Vilniaus ne
nurimsim“ neužmirškime musų 
Tautos Tėvo Gyvojo Paminklo 
sušelpiant Vilnijos lietuvius.

—Basanavičiukas.

66Naujienų” Bendro 
vės šėrininkų su

sirinkimas

kaip bematant prabėgo.

Marųuette Park

Lietuvoje stipri 
žiema

nesiti- 
manė,

Bet 
staiga

Sekmadienyje, vasario 17, bu
vo šventvakaris švęstas musų 
“naujų tautininkų-fašistų”. Va
dovavo Vytautas Sirvydas (jau
nasis), “Vienybės“ redaktorius. 
Po Sirvydo kalbos gana ilgai 
kalbėjo Dr. Vencius ir paskiaus 
Operetės Draugija sulošė 3 ak
tų operetę “Išeivys”. Po ope
retės buvo balius su “hot dogs“ 
ir šokiai. Publikos buvo pilna 
svetainė, kad nė kėdžių neužte
ko—daugelis stovėjo.

Bene iš perdidelio “patriotiz
mo“ Tauots Himnas liko nesu
giedotas. Pabaigus operetę, ta
po sugiedota “Lietuvninkais mes 
esam gimę“ publikai besėdint.

Pereitą metą šioji >tautos 
šventė Brooklyne buvo švenčia
ma bendrai—katalikų ir tauti
ninkų-fašistų vienoje salėje, ku
rioje p. Krušinskas neleido Sir
vydui (seniui) skaityti užuojau
tos rezoliuciją dabartinei Lie
tuvos valdžiai. Krušinskas ra
gino Lietuvos atstovą p. Bag
doną trumpinti kalbą dėl stokos 
laiko, nes reikėjo loš operetę 
“Birutę”.

Tiek pernai ir dabar Brook
lyne Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė buvo švenčiama ne
tiksliai. Tokiose tautos šventė
se netur būti ištisų koncertų, 
komedijų nei operų lošiama, o 
vien tiktai kalbos su kokiom 
keturiom pritaikintom dainom. 
Kalbėtojų turėt jų būti ne vie
nas, o bent 3—4, kurie turėtų 
kalbėti bent po pusvalandį, ku
rių nereiktų stabdyti, nes “jau 
teatrą reik pradėti”. O musų

Pereitų rudenį buvo labai blo
gas ir lietingas oras. Keliai bu- 
vo ypatingai pabiurę, niekur 
nebuvo galima išvažiuoti, visur 
didžiausios balos telkšojo. Ir 
taip ruduo laikėsi net iki pačių 
Kalėdų, tuo tarpu, kai kitais 
metais šiuo laiku jau būdavo 
žiema ir stiprus šalčiai, žmones 
nesulaukdami žiemos ir 
kčjo jos sulaukti; visi 
kad šįmet žiemos nebus, 
štai, prieš pat Kalėdas
oras atsimainė ir pradėjo šalti. 
Kalėdos buvo šaltos ir sausos. 
Tiesa, sniego nedaugiausia pri
snigo, bet kelių padarymui pa
kankamai. Ir taip štai iki šiai 
dienai nei vieną kartą nuo prieš 
Kalėdų nebuvo didesnio atadrė- 
kio. šaltis nors ir neperdi- 
džiausias, bet ir ne pats silp
nasis; vidutiniškai visą žiemą 
buvo 10° šalčio, bet buvo kelis 
kart termometras nukritęs 
iki 270 šalčio. Provincijoj 
rų kelių nėra, nes vietomis 
kelio sniegas nupustytas, o
tomis užverstas sniegu. Sąry
šy su tuo ir autobusų judėji
mas provincijoj nereguliarus, 
šiaip žiema gera ir šalta.

Prasidėjus šalčiams, ypač 
apie sausio mėn. pabaigą Kaune 
ir provincijoj pastebėta dažnes
ni susirgimai gripu.

—Jonas Velička. ■<

net

nuo 
vie-

Kai galva skauda im
kit “Cascarets” nuo 

vidurių

Vasario 23 d. Nortbvvestern 
Magonte Temple, 1547 N. Lea- 
viilt Slt, įvyko “Naujienų“ Ben
drovės šėrininkų susirinkimas. 
Dalyvavo 40 suviršum šėrinin
kų,, kurie su “proxies” repre
zentavo per 1,700 šėrų.

Susirinkimą atidarė Bendro
vės prezidentas, P. Grigaitis. Po 
atlikimo formalumų — >proxy 
komisijos raporto - susirinki
mas tapo paskelbtas .teisėtu, 
kadangi jame buvo reprezen
tuojama daugiau nei puse šorų.

Prezidentas visos Bendrovės 
vardu išdavė raportą. Iš rapor
to pasirodė, jog “Naujienos“ 
dabar stovi tvirčiau negu kada 
nors. Nežiūrint į tai, kad pe
reiti metai biznio atžvilgiu bu
vo gan blogi, “Naujienos“ pa
darė dar ir šiek tiek pelno. Joms 
nereikėjo gyventi iš almužnų, p 
kaip lai daro “raudonieji biz
nieriai.” “Naujienos” turi uni
jinę spaustuvę ir moka savo 
darbininkams uniijncs algas. 
Tuo tarpu taip vadinami vie
natiniai darbininkų reikalų gy
nėjai — komunistai turi imi-, 
ją tik dėl svieto akių, kad ga
lėjus publiką mulkinti.

Po to buvo klausiniai ir pa
aiškinimai. Atsirado vienas 
klounas, kuris palinksmino su
sirinkusius. Tačiau, reikia tie
są pasakyti, jog juokdario ro
lėj jis atsidūrė ne liuesu noru, 
o dėl savo žioplumo. Norėjo, 
mat, jis įrodyti, kad “Naujie
nos” giria fašistus, o įrodė... 
savo žioplumą. Įrodė lai, jog 
jis, kaii> yra sakoma, žiuri į 
knygą, o mato špygą. Tuo 
klounu buvo stambus bolševikų 
yderis.

“Naujienų“ Bendrovės direk
toriais sekamiems metams ta
po išrinkti sekami asmenys: P.

Pardavė aptieką

P-as Rakas, savininkas aptie- 
kos, kuri randasi prie 69-tos ir 
So. Rockwell st., pereitą trečia
dienį pardavė savo aptieką p. 
Ignacui Prapacki, kuris ant ry
tojaus, ketvirtadienyje, perėmė 
biznį. Aptieką yra erdvi, pilna 
tavoro. P-as Rakas, kiek teko 
patirti, darė gerą biznį.. —Rqp.

Auburn Park
Potvynis

šeštadienį, apie 12-tą valan
dą, 73-čioji gatvė prie Aberdeen 
avenue išrodė lig kokis, upelis. 
Buvo alučio potvynis — ir ne 
bile kokio, bet “real stuff”.

. Sausieji 
alaus sandėlį 

avė. ir 73-čios 
čia buvo Kai- 
Bet pirm po- 

subankru-

Vanage^ prakalbos 
su imfrika subatoje 
kovo 9 d., Lietuvių 

Auditorijoj

Vanagas, parlėkęs iš rytinių 
valstijų ir prisikrovęs savo gūžį 
visokių šposų, žada iškrėsti juos 
kovo 9 d. Lietuvių Auditorijoj. 
Kitaip sakant, Vanagas juokins 
publiką kalbėdamas, dainuoda
mas, šokdamas ir grojidamas. 
žinoma, žodžiai ir dainos jo pa
ties kompozicijos.

Tai bus kas nors nepaprasto, 
ko chicagi-ečiai dar niekad nėra 
girdėję nė matę. Tur būt apie 
tai chicagiečiai nujaučia, nes 
kaip tik Vanagas apie tai išsi
žiojo ir šnabžtelėjo keliems sa
vo pažįstamiems, tai tuoj aus 
žmonės ėmė reikalauti įžangos 
biletų. Dabar jau biletai yra 
pagaminti ir juos galima gauti 
pas visus Vanago draugus ir

Ar Jus Vargina Inkstai?
Skubiai atitaisykite inkstų nereguliarumus

JŪSŲ INKSTAI! Jie yra 
kraujo valytojai. Nuo 

jų priklauso jūsų sveikata. 
Todėl užsimoka inkstus lai
kyti visuomet tikrai veik
lius ir paisyti pirmųjų pa
krikimo signalų.

Menkas, ar perdaug tan
kus inkstą šlapimasis; mie

guistumas, neatidumas; sustirimas, sustingimas ir nuo
latinis strėnų skaudėjimas ir yra tie įspėjimai. Susi
rūpink dėl jų.

Kad paakstinti normali inkstų veikimų ir pagelbėti 
jūsų inkstams apvalyti jūsų kraujų nuo nuodingų atma
tų, vartokite Doan’s Pilis. Vartotojai visi jas pataria. 
Pasiklausk savo kaimino!

50,000 vartotojų pataria Doan’s:
J. H. ('lementu, OZOty Alberta Avė., I'ortlimd, Ore., Bako: “Aš ži
nai! vertę Doan’s Pilis. Mano inkstai neveikė kaip reikiant, šla- 
pimasia buvo mažas ir skausmingas. Aš jaučiaus sustingęs ii* tu
rėjau strėnų skaudėjimo, kuris mane labiausia vargino, kai aš 
stovėdami. Po vartojimo Doan’s Pilis, aš pasijaučiau sveikas, kaip 
kad pirma buvau".

šianakt! Išvalykite savo vi
durius ir pašalinkit galvos 

skaudėjimą, šaltį, suru- 
gusį skilvį

is, A. Rypkevičius, V. Rusins
iąs, J. Mockus, J. Jasiulevičius, 
B. Siniokaitis, K. Augusi, A. 
Lekavičius, Nora Gugis, P. Mil- 
ler ir J. Mickevičius.

Perskaičius ir priėmus susi-

da-Gaukit 10 centų dėžutę 
bar.

Jus ėda aitrumas! Jus turi
te kurtų skaudėjimą galvoj, 
jūsų skonis burnoj prastas, jū
sų akis degina, jūsų oda yra 
geltona, su juodais bruožais po 
akimis; jūsų lupos suskeidėju- 
sios. Ne stebėtina, kad jus 
jaučiatės nesmagus, paniurę, 
pikti. Jūsų sistema yra pilnai 
neišvalytos tulžies ir viskas kas 
jums reikalinga, tai išvalyti 
vidurius. Nebūk aitrus nepa
kenčiamas žmogus sau ir tiems, 
kurie jus myli ir nevartok aš
trių liuosuojančių gyduolių, ku
rios erzina ir pažeidžia. Atsi
mink, kad daugumą skilvio ke
penų ir vidurių pakrikimų išgy
do švelniai ir pilnai Cascarets— 
jos veikia kai jus miegate. 10 
centų dėžutė iš jūsų aptiekinin- 
<o palaikys jūsų vidurius ir ke
penis tyrus; skilvį saldų ir jū
sų galvą skaisčią per mėnesius. 
Vaikai mėgsta imti Cascarets, 
kadangi jos yra skanios ir nie
kad negnaibo ir nesirgdina.

sakyti iš istorijos ir daugelio 
tautos darbininkų gyvenimo ir 
jų darbų, su kuomi liaudį rei
kia supažindinti. Koncertai 'iš
tisiniai, teatrai ir šokiai visai 
neturėtų vietos rasti tokiose 
šventėse. O Brooklynas ir kal
bėtojų turi: tris redaktorius, 
Dr. Viniką, P. Mikolainį ir adv. 
Jurgelą. Jie visi turi gausių ži
nių iš Lietuvos istorijos, kas ir 
liaudžiai butų žingeidu žinoti.

Brooklynas turi tris laikraš
čius: “Tėvynę“, “Garsą“ ir 
“Vienybę“. “Tėvynė“ pirmoji iš 
kalno patalpino sumanymą sta
tyti musų patriarkui Dr. Jonui 
Basanavičiui gyvą paminklą šel
pime Vilniuje lietuvių. “Garsas“ 
pakartojo tą sumanymą No. 5, 
taigi pritarė, bet nugniaužč pas
kutinį sakinį iš 15 eilių su ad
resu p-lės JųrgeTiutės, kaipo lai
kinos priėmėjos aukų Basanavi
čiaus Gyvam Paminklui, tiksliai, 
kad “Garso“ skaitytojai neži
notų kur siųsti aukas.

“Vienybė“ apie Basanavi
čiaus Gyvąjį Paminklą visai nu
tylėjo. “Vienybės” redakcijai 
Vilniečių šelpimas nerupi. Per-; 
nai, kada tūlos brooklynietiės Į 
surinko $250.00 Basanavičiaus
Gyvam Paminklui, tai “Vieny-11739 So. Halsted St.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

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

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kastai extra.

NAUJIENOS

štai kame dalykas, 
agentai užtiko 
prie Aberdeen 
gatvės. Pirmiau 
ser Milk Depot, 
ros metų šis biznis 
tavo.

Sausieji agentai 
išvertė duris ir rado

štangomis 
viduje 57 

bačkas alaus ir vieną bačką 
“Scotch”. O savininko nesuras
ta. Taigi musų agentams nebu
vo kitokios išeities, kaip išleisti 
laukan brangųjį skystimą.

Susirinko žiopsotojų apie 200 
daugiausia vaikų. Jų tarpe 

ir Kaulas. Visi žiurėjo į alutį ir 
agentų darbuotę, tik nė vienas 
negavo progos paragauti. Vos 
pora ar trejetas apsukrių vaikų 
prisisėmę “peliukes” ' ir parsi- 
___________ _ - „,į , *

Kada jils netenkate 
svarumo ar spėkų

Žmonės kurio netenka svarumo ar spėkų, 
turi imti Nuga-Tone nors per keletu dienų 
ir pastebėti greitai sekantį pagerėjimų. Sis 
pastebėtinas preparatas per pastaruosius 40 
metų atliko tikrus stebukdus dėl sergančių 
ir liguistų . P-as Oottfried Sehilling, Prescott, 
VVts., sako; “Prieš imant Nuga-Tone mano 
sveikata buvo menku, Mano pilvas buvo 
pairęs ir rytais, kada aš keldavaus, aš jaus- 
davaus labiau pavilrgęs, negu vakarais. Aš 
svėriau 130 svarų, Dabar aš sveriu 155 
svarus ir vėl labai gerai jaučiuos, ačiū pui
kioms pasekmėms, kokių susilaukiau iš 
Nuga-Tone”.

Kiekvienas žmoguti,, kuris yra silpnas, li
guistas, ar sergantis, turi pasinaudoti paty-> 
rimais p. Sehilliang ir tūkstančių tų, kurių 
ėmė Nuga-Tone ir dabar džiaugiasi gera 
sveikata. Jus galite gauti Nuga-Tone kur 
tik vaistai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų 
vertelga kartais neturėtų stake. paprašykit 
jį užsakyti ' dėl jus iš urmo vaistynčs.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxx
H į

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau- 

‘ ti i Lietuvą aplankymui savo giminių ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekskursiją b

žio 22 d.. 1929

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manųte keliauti Lietu

von ir norite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuo- 
jaus į “Naujienas” ir pameskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
nius musų pranešimus.

1739 So. Halsted St Chicago, III
XXX XX X XXX X XX XXX XXXXXXXXX-XX-XXXXX’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Doan’s Pilis
Stimuliuojantis diuretikas inkstams.

Visose aptiekose 75c dėžutė. Fostcr-Milburn Co., M*g. Chemists, Buffalo, N. Y.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sudrumstoji ramybė

Sekmadienį p. Pilka pastatė 
Petro Vaičiūno veikalą “Su
drumstoji ramybė” Goodman te
atre.

Goodman teatras yra tokia 
vieta, kur scenos veikalui tin
kamai pastatyti ir tą veikalą 
parodyti geriausioj šviesoj pu
blikai sąlygos išrodo labai ge
ros. Taigi sekmadienį matėme 
‘‘Sudrumstąją ramybę” taip, 
kaip geriausia chieagiečiai gali 
parodyti.

Turinys veikalo buvo tokis. 
Blaivininkas klebonas stato Lie
tuvos miestely blaivybes namą. 
Architektas yra) jo giminietis, 
jaunas gabus vyras. Vedęs, my
lįs savo žmoną. Architekto ar
timiausia padėjėjas yra Banai
tis, statybos tekinkąs, mėgstąs 
kai kada1 išsigerti. Patsai kle
bonas — pilnas blaivininkas, 
geraširdis žmogus. Miestelyje 
yra tuo laiku Jonas Tvirbutas 
— muzikas, linksmas jaunas vy
ras, palinkęs tečiaus alkoholiui.

Savo linksmu budu ir mikliu 
liežuviu muzikas Tvirbutas su
įdomina architekto ž m o n ą. 
Tvirbutas įsimyli į architekto 
žmoną ir kartą klebonijoj ji
sai aiškina jai, kad mylįs ją. 
Juos užtinka moteriškės vyras 
architektas. Suprantama, vyras 
nužiūri pačią ir Tvirbutą. Jau 
ramybės nebėra..

Kuriam laikui praslinkus, ar
chitekto žmona išvažiuoja Pa- 
1 augo n atostogoms, gal būt kad

davus laiko nesmagumui kiek 
nutilti. Architektas pasilieka 
statyti blaivybės rūmus. Bet 
jisai sužino, kad Palangoje yra 
ir muzikas Tvirbutas. Jau dėl 
to kyla daugiau neramumo ar
chitekto širdyje.

Apielinkės policijos vado pa; 
ti, sugrįžusi iš Palangos, gero
kai dar “nudažo” architekto 
žmonos gyvenimą Palangoje, ir 
delei to pats architektas tikrai 
ima krimstis. Kaip tik tuo lai
ku, architektas gauna pačios 
telegramą, kad ji išvažiuojanti 
Paryžiun. Architektas supran
ta, kad ji važiuoja Paryžiun 
kartu su muziku Tvirbutu. Jo 
širdyje pekla.

Architekto žmona nuvažiuo- 
ja Paryžiun. Čia ir Tvirbutas. 
Bet ji paaišikna jam, kad ne
mylinti jo, kad ji mylinti savo 
vyrą. Paryžiun atvažiuoja pats 
architektas. Jis susitaiko su 
žmona. Viskas O. K. Jo žmo
na tečiaus, gailėdama Tvirbuto, 
nori duoti jam pamoką. Tvirbu
tas gi pareiškia, kad jis nega
lįs be jos gyventi ir kalba apie 
savo meilę. Tuo laiku juos už
tinka architektas. Ir vėl pek
la. '

Rezultatas tokis, kad archi
tektas pasilieka Paryžiuje, o jo 
Žmonri sugrįžta pas kleboną 
Lietuvon. Paryžiuje musų ar
chitektas turi pasisekimo, jgija 
vis didesnės garbės, o jo žmo
na Lietuvoje liūdnai gyvena su 
kūdikiu.

Klebonas sumano ją sutaiky
ti su vyru. Jisai pasiunčia te
legramą, kad sergąs ir kviečia 
architektą sugrįžti Lietuvon- 
Tasai atvažiuoja, žinoma, su
sitaiko su žmona, kaip “turi bū
ti.” Viskas jau bus gerai. Bet 
štai įeina klebeni jon valkata 
su peiliu rankoje. Architektas

jį našauja. O tas; valkata tai 
nupuolęs muzikas Tvirbutas — 
delei meiles, kuri nerado užuo
jautos, ir dėl degtinės. •

Fabula gana paprasta. Bet, 
Viešpatie, jai išreikšti reikėjo 
vaidinti 'liet keturios valandas! 
Kai vaidinimas prasidėjo pusę 
devintos, tai turėjome išlaukti 
net iki pusėrs pirmos.

Vaidinimas, rodėsi, buvo ge
ras. Patiko man p. Pilka, ir 
Vaitiekūnas, ir p. Millerienė, ku
rios role buvo sunki, ir p. Za- 
vistailė, ir p. Balsiene ir J. J. 
Zolp. Žinau, kad butų patikę 
dar labiau, jeigu visi vaidinto
jai butų mokėję roles. C) ne
mokėjimas prastai, labai pras
tai išeina ir veikalo kreditui ir 
visam pastatymui. Kaip vaidin
tojui, pirmą kreditą atiduočiau 
p. Liutkevičiui. Jo role buvo 
maža ir nesvarbi, bet vietomis 
jis buvo geras, tikrai geras. O 
ir bendrai imant, visą savo ro
lę išlaikė, rodosi, gerai, ir kas 
svarbiau, ----- regis, pilnai pasie
kė. publiką.

Manau, kad žmonės, dirban
tys tik vaidinimui, butų galė
ję suvaidinti šį veikalą geriau. 
Vienok, jei palyginsime tai, ką 
mes turėjome šį sezoną Chica- 
goje, tai priseis vaidinimui “Su
drumstoji ramybė” duoti pirma 
vieta.

Deja, publikos nebuvo tiek, 
kiek galima buvo tikėtis atsi
žvelgiant į pirmesnę p. Pilkos 
darbuotę, ikaip vaidinimą “Auš
ros sūnus” arba “Tuščios pa
stangos.” Reporteris.

----------- n— —r-in—fĮ —— .j - į

antrame aukšte, jau sugrįžo 
Chicagon ir gamihs pietus ir 
šiaip valgius, kaip gamino. P-ia 
Kemėšienė buvo išvykus į New 
Yorką, kur mirė pereitą savaitę 
jos brolis. —Rep.

Town of Lake
Užtiko alaus, neranda savininko

New City Statiion (So. Pauli
na ir 47-ta gatvė) policininkai 
nužiūrėjo garažą, kuris randasi 
adresu 2015 \V. 50th PI. Įėję 
vidun, jie rado 70 tuščių bačkų 
ir 2 pilnas alaus. Policija krei
pėsi į garažo savininką klaus
dama, kam priklauso alus. Sa
vininkas davė paaiškinimą, kad 
garažą jisai išdavęs vendai, o 
kur gyvena tas rendauninkas, 

Policija nuskyrė 
keletą vyrų daboti, bene pasi
rodys garažo rendauninkas, bet 
šis iki šiol dar nepasirodė, šio
je apielinkeje paskutinėmis die
nomis apžiūrėti buvo praktiš
kai visi garažai. Reprt.

Bridgeportas

ry-
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Cicero
Lietuvių Liuosybės Namo 

drovės dalininkams
Ben-

Gerbiami dalininkai:
L. L N. Bendrovės visuoti

nas metinis dalininkų susirinki
mas įVyks 27 d. vasario, 7:30 
vai. vakare, savoj svetainėj.

Visi esate kviečiami skaitlin
gai atsilankyti, neš bus išduo
tas raportas Už 1928 m. apie 
Bendrovės finansinį stovį. Taip
gi bus pranešimas iš atsibuvu
sio Bendroves parengimo, ir tie 
draugai šėrininkai, kurie turėjo
te paėmę tikietus atsibuvusio 
parengimo, tai melžiami sugrą
žinti tikietus arba pinigus šia
me susirinkime; ir meldžiam pa
tiekti naudingų sumanymų na
mo gerovei, širdingai kviečia 
direkcija. J. K. Stalioraitis, sek.

Gaisras “Vilnies” ofise 
Vakar, apie 4:30 valandą 

to, komisarų gazietos ofisan, 
koma, įėję du vyrai. Jie palie
pę buvusiems darlbe žmonėms 
nesijudinti iš vietos. Ir kad 
privertus tą paliepimą pildyti, 
tai vienas nepažįstamųjų atkrei
pęs į darbininkus revolverį. O 
kitas padegęs popieras. Kilo 
gaisras. Sudegę daug knygų ir 
apdegę rakandai. Kitaip sa
kant, dėl gaisro nukentėjo ofi
sas. Spaustuvei žalos nepada
ryta.

Kas tie piktadariai buvo, ko
lei kas nežinia. Vargiai jie bus 
ir surasti. Bet vieną dalyką 
spėju jau dabar. Artimoj aitei-

ty.įe vėl prasidės musų komisa
rų vajus. Bus renkalmos aukos 
raudondvariui remontuoti. Po
litiniams kalimams aukų jau 
niekas nebeduoda, su “maiinie- 
riais” irgi nieko nepeši.’ Fondų 
fondai išsiisemę. Bet padegė
liams aukų parinkti visgi rei
kės. O kadangi ir i n ši ureno ga
lima tikėtis, tai manau, jog mū
siškiai komunistai per daug di
delės žalos dėl gaisro neturės.

Reporteris.

šautas į dešinę Koją. Brvo k i 
les ginčas jų nanraose.

Anna Bronauskas, 31 melų, 
3545 So. Wallace Šit., išgaben
ta pavieto ligoninėn, 
skaudžiai užgauta.

Buvo

Tony Waisnor, 50 metų, gyv.
832 W. 33rd PI., išgabentas pa
vieto ligoninėn. Paralyžius.

Smulkios žinios
šeštadienį musų Bridgeporte 

buvo tikras “totorių” užpuoli
mas. Sausieji agentai padare 
vizitus visoms “spikyzčms”, 
kliuibanis ir net kai kurioms 
banbennėms ir bučernems. O 
jau garažų, tai tur būt nei vie
no nepaliko neapžiurčję.

Sužeista auto nelaimėje Joe 
Jasztnvski, gyv. So.. Whipple 
St. Nelaimė atsitiko .prie 49-tos 
ir Ashland Avė. Sužeistasis mi
rė.

Andrius lianas, gyv. 4350 S. 
Ashland Avė., pašautas į kairią
ją koją. Jo brolis Jonas pa-

Dr. Ona Dolly Oaks
LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

3159 Southport Avė.
Tel. Buckingham 4899

-........

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTRAKTORIAI

Vedame d r • t n ■ l 
naujas Ir senas sta
bas pigiau negu ki
ti. Parduodam Už
tarius ir riską ele
ktrišką.

4104 Archer Av<
Lafayette 3538

Getoutis, 56 metų, gyv.
Emerald Avė., sužeistas 

Halsted gatvėje prie 33-čios. 
Nugabentas St. Paul ligoninėn, j

Reporteris. ;

H.
3360

DRES1Ų DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu- 
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa- I 
mokos dieną ir vaka- ĮIL 
rais. Ateikit ar rašy- 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

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

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Gera Sveikata Pri
klauso Jums

• Gamta suteikė jums pastebėtiną 
fizinę kūno mašiną. Jeigu jus gyve
nime prisilaikysite gamtos įstatymą, 
tai jus nesirgsite. Bet didžiuma mu
są vienokių ar kitokiu budu peržian- 
gia sveikatos įstatymus, todėl mes 
turime šalčius, skaudėjimus, susirgi
mus ir daug kitų kūno pakrikimų. 
Gera sveikata reikalauja reguliario 
vidurių išvalymo. Nature’s Lawlax 
yra gamtos geriausia pagelba. Kuras, 
kuris palaiko kūno mašineriją veik
lume yra oras, kurį jus kvėpuojate, 
vanduo, kurį jus. geriate ir maistas, 
kurį jus valgote.* Nature’s Lawlax 
švelniai veikia ant kepenų ir tuo pa
čiu laiku pagelbsti inkstams filtruoti 

i ir išvalyti kraują. Kai būna sugrą- 
i žintas jų sveikas veikimas, skilvis 
j tada būna sveikame stovyje. Jus 
' gaunate pilną naudą iš jūsų suvalgy
to maisto ir sugryštate į stovį geros 
sveikatos ir laimės.

i Jeigu jus nesijaučiate pilnai gerai, 
tai neatideliokit nė vieną dieną, bet 

Į nueikit į artimiausią aptieką ir gau- 
| kit mėliną dėžutę Nature’s Lawlax 
i — 25 ar 50c. didumo su pinigų grą
žinimo garantija.

Pradėkit šiandie budavoti savo at
sparumą prieš ligas su šiais gerais 

; vaistais.
j Jeigu jus gyvenate ten, kur nega
lite gauti Nature’s Lawlax, šeimini- 
nio daktaro $1.00 didumo dėžutė bus 
pasiųsta greitai pirmos klesos paštu 
tiesiai jums iš John H. Wilcox CoM 
4718 North St. Louis Avė., Chicago,

j AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGICIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

Aš drūčiai stoju uz
Luckies

Kovo-March 9,1929
Lietuvių Auditorijoj

0 
e P

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

ir kojoms

Dalyvauja pianistas

M. Juozavitas

Bridgeportas
P-ia Kemėšienė sugrįžo

P-ia Kemėšienė, .prižiūrėtoja 
Lietuvių Kliubo, kuris randasi 
Universal State banko trobesy

TpVAI DŽIAUGIASI KAI KŪ
DIKIS GERAI MIEGA

Sekite garsinimus

Štai yra būdas nuraminti ver
kiantį, budintį kūdikį ir greitai 
ir lengvai jį užmigdyti. Jį pa
taria daktarai ir milionai moti
nų prirodė jį esant saugų ir ne
kenksmingą. Keli lašai grynai 
augalų skanios Fletcher’s Cas- 
toria užmigdys į kelias minu
tes piktą, neramų kūdikį ar 
vaiką! O nuo dieglių, konsti- 
pacijos, šalčių ir paįrimų nie
kas negali lygintis Gastoria. 
Chas H. Fletcher parašas yra 
ženklas tikros Castoria. Del 
saugumo šalinkis imitacijų.

John Gilbert
Garsusis Krutamųjų Paveikslu Žvaigžde

z-?****-:-?'’-??*.?

į

“Krutamųjų paveikslų aktorių darbas labai 
Įtempia nervus—jiems reikia suraminimo, ga
unamo is gero cigareto. Štai kodėl didelė 
musų didžiuma rūkome Lucky Strike, Stebė
tinas Luckies apkepinimo kvapsnys suteikia 
pilno smagumo ir suraminimo, bet nekenkia 
gerklei nei kvėpavimui, As drūčiai stoju už 
Luckies—jie yra ‘žvaigždes* cigaretų judžio. 
Man velyg Lucky po valgio, negu gausingi 
saldainiai bei prieskoniai. ”

John Gilbert

Muzikos ir juoku mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri j Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. Chicago, IU.

Telephone Victory 1266

Pianos and fine furnitūra 
keep their rlch finish wlth 
O-Cedar Polish. It cleans 
M it polishcs—with speed 
and safety. 4-oz. buitie, 

30c; 12 oz,, 60c.

(Portalo/. Žinovai pripažis- 
ta, kad milžiniš

kas padidėjimas rūkimo Cigaretų 
paeina iš pagerinimo Cigaretų dir
bimo proceso, pritaikant prie to 
kaitinimą. Tiesa, kad 1928 metais 
Lucky Strike Cigaretų naudojimas 
pakilo augščiau,negu visų kitų Ciga
retų, krūvon sudėjus. Tatai tikrai 
patvirtina, kad publika pasitiki di
desniu Lucky Strike gerumu.

John Gilbert
Populiaris 
Krutamyjy 
Paveikslą 
Aktorius

/to-
It’s toasted”

Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.*

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokiu Ork
estrą tokias “Melodijas, kurios Broadway padare Broadway.” 
Ta muzika po visą salį, nuo vieno vandenyno iki kito, paskle- 

idžiama National Broadcasting Company tinklu.
© 1929.

The American Tobacco Co., Mauufacturcrs

Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldu»
myno.
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VALSTIEČIAI IR DARBININKAI

Valstiečiai savo ekonomine padėtim yra artimiau
sia darbininkams klasė. Ūkininkai sunkiai dirba ir yra 
išnaudojami. Kol buvo galingas bajorų luomas, tai uki-
ninkai turėjo eiti baudžiavas. Bajorai buvo atėmę ūki
ninkams žemes ir pavertę juos savo vergais. Kartu su 
bajorais ūkininkus engė ir aukštoji dvasiškija, kuri 
daugumoje irgi buvo kilusi iš bajorų. Kai kuriose šaly
se (kaip, pav. Meksikoje) katalikų bažnyčia buvo dar 
daugiau prisiplėšusi žemių iš ūkininkų, negu bajorija.

Dėl šitokios savo padėties ūkininkai per septynio
liktų, aštuonioliktų ir devynioliktų šimtmečius dažnai 
pasirodydavo politikos arenoje, kaip revoliucinė klasė, 
einanti ranka už rankos su miestų darbininkais ir smul
kiais amatininkais. Europos rytuose, Kinijoje ir Meksi
koje ūkininkai yra revoliucingi da ir dabar. Revoliuci
jose, kurios įvyko tose šalyse per pastaruosius penkibli- 
kų metų, valstiečiai buvo aktinga revoliucinė jėga.

Iš šito fakto kai kurie politikai daro tų išvadų, kad 
darbininkai visuomet gali ir privalo eiti iš vieno su ūki
ninkais. Rusijos bolševikai sugalvojo net teorijų apie 
diktatoriškų “darbininkų ir valstiečių valdžių’’.

Bet ta Išvada yra klaidinga. Ūkininkai kovoja prieš 
atžagareivius ir išnaudotojus tiktai tol, kol jie nusikra
tė bajorų ir dvasiškų ponų jungo ir gauna žemės. Bet 
po to jie darosi vis labiaus ir labiaus konservatyviški ir 
galų gale pereina į reakcijos pusę. Francijos ūkininkai, 
sakysime, kurie 1789 m. degino bajorų dvarus ir kovojo 
prieš karaliaus valdžių, šiandie yra labai konservatyviš- 
kas elementas; Vokietijos ūkininkai gal būt yra dar 
konservatyviškesni.

Lietuvoje žemės reformos įstatymas padarė stam
biuosius ūkininkus klerikalų šalininkais, o kai kuriuos 
pastūmė net į dar atžagareiviškesnės partijos, tautinin
kų, glėbį. Vidutiniai ir smulkieji Lietuvos ūkininkai re
mia Valstiečių Liaudininkų partijų, bet ši partija tolyn 
vis labiau atsižada radikališkų idėjų. Pirmiaus ji vadi
nosi “socialistiška”; paskui ji tų vardų atmetė ir suėjo 
į blokų su klerikalais. Gruodžio perversmo metu (1926 
m.) Valstiečiai Liaudininkai pasirodė taip be drųsos ir 
energijos, kad be jokio pasipriešinimo atidavė valdžių 
saujelei ginkluotų karininkų ir, patys save apgaudinė
dami, “patikėjo” Smetonai, kuomet šis iškilmingai pasi
žadėjo saugoti demokratinę krašto konstitucijų. Jei kle
rikalizmas Lietuvoje nebūtų toks akyplėšiškaš, koks ji
sai buvo iki šiol, tai Vai. Liaudininkai netrukus pavirstų 
ištikimais “tvarkos ir nuosavybės” stulpais.

Kitose šalyse, kur ūkininkai dar neseniai ėjo kartu 
su revoliucininkais, matome prasidedant tų patį “deši
nėjimo” procesų. Meksikos valstiečių partija vis griež- 
čiaus stoja prieš organizuotuosius darbininkus; Kinijos 
valstiečiais remiasi nacionalistų valdžia, kuri vis daž
niau ir dažniau rodo palinkimų eiti diktatūros keliu. 
Rumanijos valstiečių partija, paėmusi į savo rankas 
valdžių, dar iki šiol nėra paskelbusi amnestijos politi- 
niems kaliniams, kurių ji buvo žadėjusi, kuomet kvietė 
socialdemokratus į rinkimų blokų. Rusijos ūkininkai vis 
labiaus pasiduoda “buožių” vadovybei...

Taigi ūkininkų revoliucingumas yra laikinas daly
kas. Kaipo smulkus savininkai, jie nurimsta, kuomet 
jiems pavyksta savo nuosavybę padidinti. Tuomet kovot 
prieš išnaudojimų palieka vieni darbininkai. Darbinin
kai yra vienintelė klasė, kuri gali paliuosuoti visuomenę 
nuo stambiojo kapitalo jungo.

LAIŽOSI WALL-STRYČIUI

Sovietų valstybes banko di
rektorių tarybos pirmininkas 
Šeinman dabar vieši New Yorke 
ir veda derybas su Wall-stryčio 
bankininkais. Neseniai Ameri- 
konų-Rusų Prekybos Butas su
rengė p. šeinmanui pagerbti 
bankietą, kuriame dalyvavo 
daug piniguočių, norinčių daryti 
biznį su Rusija. Tame bankiete 
Šeinmanas laikė kalbų, kurioje 
įrodinėjo, kad amerikiečiai, įdė

Užsisakymo kaina:
Chicagoje t— paltu:

Metams -----   $8.00
Pusei metu ---------  4.00
Trims mėnesiams —T- _  2.00
Dviem mėnesiam   1.50
Vienam mėnesiui_________ .75

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija----------------------- 8c
Savaitei —18c
Mėnesiui ---------------------- r—r1, 70c

Suvienytose Valstijose, ae Chicagoje, 
paltui

Metams ...........   .. >7,00
Pusei metu —___ ___________ 8.50
Trims mėnesiams______ __  1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]: v

Metams _________ ~______ _ $8.00
Pusei metu----------------------- 4.0$
Trims mėnesiams 2.00
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

dami pinigus j įvairius biznius 
Rusijoje, -turėtų daug pelno.

Maskvos garbintojams Ame
rikoje Wall-strytis (Amerikos 
bankinio kapitalo centras) yra 
keiksmo žodis. Bet Maskvos 
agentas šeinman Wall-stryčio 
ponams laižosi, kiek drūtas.

EILINIS MELAS

Brooklyniškis fašistų organas 
rašo, kad Plečkaitis esųs uolus 
informacijų teikėjas * Berlyno 
“Vorwaerts’ui”.

Tai yra eilinis šįrvyduko me
las. “Vorvvaerts’e” mums nie
kuomet neteko matyt Plečkaičio

straipsnių, ir jisai vargiai mo
ka pakankamai vokiečių kalbų, 
kad galėtų tam laikraščiui teik
ti informacijas.

DARBIEČIAI NUGALI 
KONSERVATORIUS

Papildomuosiuose rinkimuose 
j Anglijos parlamentų konser
vatoriai prakišo vėl viena dis- 
triktų. South Battersea distrik- 
te, kuriam pirma atstovavo kon
servatorius, tapo išrinktas Dar
bo Partijos atstovas Bennett, 
gavęs 11,789 balsus, kuomet 
konservatorius gavo 11,213 b.

Per visuotinus rinkimus už
konservatorių buvo paduota 
19,588 balsai, o už darbietį 
14,371 b.

BOSTONIECIŲ REZOLIUCIJA

Pažangioji lietuvių visuomene 
So. Bostone minėjo Lietuvos 
nepriklausomybes vienuoliktas 
metines sukaktuves vasario 17 
d. dideliu mitingu Lietuvių Sve
tainėje. Mitingas z vienu balsu 
priėmė rezoliucijų, kurios ant> 
roji dalis skamba taip:

“...Mes reikalaujame:
“Kad asmenys, kurie dabar 

laiko savo rankose Lietuvos 
valdžių, tuoj aus atsteigtųi 
Steigiamojo Seimo padarytų 
konstitucijų ir toj konstitu- 

' ei joj nurodytu keliu tuoj aus 
sušauktų Lietuvos Seimų.

“Kad visi politiniai kaliniai, 
kurie kovodami už Lietuvos 
Respublikos konstitucija buvo 
uždaryti nelaisvėn, tuojaus 
butų paliuosuoti.

“Kad tuojaus butų nuim
tas karo stovis ir sugrąžinta 
Lietuvos piliečiams spaudos, 
žodžio, susirinkimų ir kitos 
konstitucijos gvarantuotos 
laisvės.”

BAUBIANTYS TIPAI 
CHICAGOJE

Aprašydama didįjį čikagiečių 
mitingų, kuris įvyko vasario 16 
d. Chicagos Lietuvių Auditori
joje, “Sandara” tarp ko kito pa
sakoja:

“Kaipo šviežieną Amerikos 
pažangiųjų lietuvių bendrame 
susirinkime negalima nepa
minėti ir šitokį atsitikimą. 
Kalbant Grigaičiui ir balsuo
jant rezoliuciją buvo pastebė
ta, kad keli tipai yra atėję 
su '‘nusistatymu’, būtent pri
minus, kad 1926 metų gruo
džio 17 dieną naktį tapo nu
versta žmonių rinktasis Sei
mas ir Seimo pastatyta vy
riausybė, pasigirdo keleto 
rankų pliaukščiojimas ir pa
siūlius rezoliuciją tie patys, 
(tipai) iš trijų gerklių nu- 
baube ‘nereikia’.

“Laimei, šita gėda nepri
klauso lietuviams amerikie
čiams, o kaip du iš tų pačių 
triukšmadarių jau išsiplepė
jo, obstrukcija buvo mėginta 
suorganizuoti poros ‘grinorių’, 
kurie ačiū ji^ms susidėju- 
sioms pagodoms sąlygoms, 
naudodamiesi demokratinės 
Amerikos laisve ir svetingu
mu, kaikur mėgsta net savo 
‘žygiais’ iš 1926 metų gruo
džio 17 nakties pasigirti.

“Čia tik tiek pasakysime. 
Amerikos lietuviai, kaip ir 
Amerikos žemė yra svetingai 
atidarytos durys, bet jie turi 
žinoti, kad amerikiečiai juos 
g-erai pažįsta, ar jie butų 

žygdarbiu kaukėmis prisiden- 
gę ar avinėlių kailiais apsivil- 
kę.”
Mes vieną tų baubiančių tipų 

matėme, kai jisai, išpūtęs savo 
“pranašišką” barzdą, šaukė “Iš
mest”, “Pataisyt” (balsuojant 
rezoliuciją). Tai buvo, būtent, 
Visuomis-šidlauskas. Kitu du 
“grinorių” tur-but buvo “vajau- 
ni” (ne “dukauni”). Su jais bet
gi publika nepasielgė sulig jų 
pačių šauksmu.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Maudymosi istorija
Laukinių žmonių papročiai. — 

Bolivijos indėnų ir polynezie- 
čių švarumas. — Romos pir
tys. —Viduramžiai. — Danai. 
—Viešosios pirtys. — Vyrai 
ir moterys maudydavosi kar
tu. —Savotiški klubai. —Pir
čių nykimas.—Paryžiečiai.

Paprastai manoma, jog lauki
nių ir puslaukinių žmonių pa
pročiai yra šlykštus ir atstu
miantys. Turkai pietų Sibire 
nenusivelka drabužių tol, kol 
jie visai nenusidėvi. Bolivijos 
ašhislai maudosi tik karštam 
orui užėjus. Laukiniai žmonės 
dažnai renka vieni antriems iš 
galvų uteles ir deda sau į bur
ną, Yra daug kitų biaurių pa
pročių, kuriuos praktikuoja lau
kiniai žmonės. Visa tai duoda 
europiečiams progos, taip sa
kant, riesti nosį aukštyn ir 
tvirtinti, jog jie švarumo žvil
gsniu daug aukščiau stovi, ne
gu primityviški žmonės.

Bet ar tokiam tvirtinimui 
yra pagrindo? Ar visi laukiniai 
ir puslaukiniai žmonės pasižy
mi nešvarumu? Anaiptol ne. 
Pavyzdžiui, sako prof. Robert 
H. Lowie, toj pačioj Bolivijoj 
Chiriguano giminės indėnai šva
rumo žvilgsniu toli gražu pra
lenkia kultūringas tautas. Pas 
tuos indėnus yra priimta kas 
dieną du, ar tris kartus išsi
maudyti. Ir tai nežiūrint to 
fakto, kad jie gyvena tokioj 
vietoj, kur vanduo nėra lengva 
gauti. Jų galvos visuomet yra 
švarios, plaukai tinkamai sušu
kuoti, o po panagėmis nesima
to purvo. Cheyenne indėnai 
kas rytą stengiasi išsimaudyti, 
žiemos metu jie šoka į vandenį 
prakirtę ledą. Apie polynezie- 
čių švarumą yra susidėję tiesiog 
priežodžiai.

Pažiūrėkime dabar į maudy
mosi išsivystymą Europoj. Ro
mos imperatorių laikais švaru
mas buvo žmonių obalsis. No tik 
sostinėj, bet ir mažesniuose 
provincijų centruose radosi pui
kios pirtys. Romoj buvo trys 
milžiniškos pirtys ir daugybė 
mažesnių.

Bet viduramžių pradžioj pra
sidėjo reakcija. Įsigalėjo aske
tizmas, kuris paneigė švarumą. 
Minykams buvo leidžiama mau
dytis tik du kartu per metus— 
prieš Kalėdas ir Velykas. Mai
nyti apatinius drabužius jiems 
buvo leidžiama kas antrą sa
vaitę. Paprasti žmonės, kurie 
mažiau tebuvo pasiaukavę Die
vo garbei, savo griešną kūną 
plaudavo dažniau; kai kurie net 
kas savaitę. Tačiau penkiolikto 
šimtmečio pradžioj Danijoj be
veik niekas taip dažnai nesi- 
maudydavo. Paprasti danai 
retkarčiais teeidavo į pirtį, o 
prieš valgį rankas mazgodavo 
tik '“aristokratai”, šiaip žmo- 
neliai rankų švarumu per daug 
nesirūpindavo. Jei rankos la
bai jau pasidarydavo purvinos, 
tai danai numazgodavo jas prie 
kokio -šulinio ir nušluostydavo į 
drabužius. Tik sekamame šimt
mety šiaurinėj Europoj atsirado 
rankšluosčiai, vonios, etc. Ir tai 
tie dalykai buvo naudojami la
biau dėl dekoracijos, negu ku
riam nors kitam tikslui.

žinoma, buvo ir viešų pirčių, 
prie kurių išvystymo labiausia 
prisidėjo kryžeiviai. Mat, kry
žeiviams teko susidurti su tur
kais, nuo kurių jie ir išmoko 
tinkamai įvertinti pirtis. Apie 
1500 m. pirtis Skandinavijoj 
buvo svarbi įstaiga. Tų laikų 
geradariai dažnai palikdavo sa
vo turtus pirčių steigimui ir 
palaikymui.

Tos pirtys žymiame laipsnyj 
buvo panašios į šiaurinės Ame
rikos indėnų “prakaitavimo na
mukus”. Kaimiečiai pildavo 
vandenį ant įkaitintų akmenų, 
kol pirty pasidarydavo pakan
kamai karštų garų. Paprakai

tavę iki valios, jie bėgdavo į 
upę arba prūdą maudytis, o žie
mos laiku pasivaliodavo po snie
gų.

Vokietijoj ir Franci joj vie
šose pirtyse vyrai ir moterys 
ryandydavosi kartu. Tarnaitės 
masažuodavo klijentus arba šu
kuodavo jų plaukus. Tame nėra 
nieko nuostabaus, šiaurinėj 
Europoj buvo priimta ir prie 
pašalinių žmonių visiškai nusi
rengti einant gulti. Niekas nie
ko blogo tame neiriatč. 1658 m. 
lenkų karininkas viešai pareiš
kė savo pasipiktinimą. Bet da
nai atsakė, jog rodyti nuogą 
kūną nėra jokios sarmatos, ka
dangi jį Dievas sutvėrė.

Vakarinėj Europoj viešosios 
pirtys ir maudynės išsivystė j 
savo rųšies naktinius klubus. 
Meilužiams pirtys buvo labai 
paranki vieta. Sakoma, kad 
Franci joj karalius Henrikas IV 
gan dažnai lankydavo pirtį, ir 
tai ne higieniškais sumetimais. 
Vokietjoj pirtys buvo naudoja
mos dainavimo studijoms.

Tačiau laikui bėgant pirtys 
pradėjo nykti. Prie jų nykimo 
prisidėjo kuro pabrangimas. Bet 
gal svarbiausi priežastis buvo 
ta, kad vis garsiau ir garsiau 
pradėta kalbėti apie tų įstaigų 
nemorališkumą. Vokietijoj dva
siškiams griežtai buVo draudžia
ma lankyti pirtis. Pradėjo taip 
pat -eiti kalbos, jog pirtyse žmo
nės užsikrečia įvairiomis limpa
momis ligomis.

Franci jo j, Voketijoj ir Dani
joj, viešosios pirtys miestuose 
tapo uždarytos. Pasiliko jos tik 
kaimuose, kur žmonės senu pa
pratimu jas lankė. Tai buvo 
tikra ironija. Miestiečiai pra
dėjo labiau dėmesio kreipti į 
paviršutinę . išvaizdą, o kūno 
švarumu jie mažai besirūpino: 

f r.

numazgodavo rankas ir veidą,-— 
na, ir atliktas kriukis.

Vienok ne visur. Kuomet pa
ryžiečiai paliovė eiti į viešąsias 
pirtis, tai jie mažai bepaisė ir 
apie savo rankų švarumą. Mar- 
guerite Navarre, pavyzdžiui, 
taip išjuokia tų laikų aristokra
tus. Sutinka didelis ponas savo 
mėlynake, kuri čiauškia seka
mai: “žiūrėk i mano gražias 
rankutes. Nors aš neploviau jas 
astuonias dienas, tačiau, esu 
tikra, kad jos yra švaresnės, ne
gu tavo rankos.

Švarumo atžvilgiu Francijos 
karaliaus palocius stovėjo ant 
žemiausio laipsnio. Liudvikas 
XIV kas rytą nuplaudavo ran
kas alkoholiu, o paskui apšlak
stydavo jas kvepalais. Tai ir 
viskas. Apie mandymąsi nebu
vo ir kalbos. 1667 m. išleista 
etiketo knyga suteikia tokias in
strukcijas: vaikai turi nušluos
tyti veidą švariu skuduru, bet; 
ne mazgoti jį vandeniu. Nuo 
vandens veidas esą pasidaro la
bai opus—vasarą jis greit įdega,, 
o žiemą lengvai pasiduoda šal
čiui. Kaip matyti, žmonėms 
nestokuoja argumentų pateisin
ti ir kvailiausį dalyką.

Kuomet, sako prof. Lowie, vi
sokie rasių teoretikai ir eugeni
kai šūkauja apie “filthy hor- 
des”, kurie buk sudarą Ame
rikai pavojų, tai jie prasilenkia 
su paprasčiausiais istorijos fak
tais. Europos žmonės švarumu 
nepasižymėjo kaip tik tuo laiku, 
kuomet jie turėjo daugiau tei
sės girstis savo “tyru krauju”, 
negu dabar.

Faktai taip pat neigia tą nai
vų įsitikinimą, kad žmonių pro
gresas pasireiškia visose gyve
nimo srityse, švarumo atžvil
giu romėnai stovėjo nepalygina
mai aukščiau, negu viduramžių 
žmones. Vėliau maudymąsi vėl 
įsigalėjo, bet tik trumpam lai
kui. Po to, galima sakyti, pra
sidėjo nešvarumo amžius, kuris 
palyginamai nesenai tepasibai- 
gė. —K. A.

Antradienis, vas. 26, 1929

ĮVAIRENYBĖS
KOKIU BUDU MAITINSIMAS 

PO 1,000 METŲ

Anglijos mokslo vyras profe
sorius A. M. Low išleido knygą, 
kurioje daro išvedžiojimus apie 
tai, kas bus už 1,000 metų, kaip 
žmonės gyvens 2925 metais, šis 
profesorius rašo, kad už 1,000 
metų vyrų ir moterų drabužiai 
maža kuo skirsis. Drabužiai 
busią pritaikinti priiminėti ra- 
dio bangas. Maistas tąsyk bu
siąs sukoncentruotas i tam tik
rus indus arba rezervuarus, iš 
kur triubelėmis ateis kiek vi *- 
nams paspaudus sagutę —arba 
atidarius kraną, kaip dabar gau
namas iš vandentiekio vanduo.

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

V. MISZEIKA
Naujienou

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosr~elt 0500

G ■ G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų ............... $1.00
Kopija ........................ JOc

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

G- ■ n
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ŽINIOS Jeigu jus atvykote iš

Šiandien aldermanų 
balsavimas

bal-
bal-

šiandien bus aldermanų 
gavimas ir rinkimas^ Vietos 
suoti bus atidarytos 6 valandą 
ryto ir taps uždarytos 4 vai. po 
pietų. Daugumoj vardų dabar 
einantys aldermanų pareigas 
žmonės kandidatuoja vėl. Kam
panija, kuri vesta prieš rinki
mus, išrodo buvusi gana apatiš
ka. Kas be ko, sakyta kalbos, 
vienų kandidatų kaltinimai ant
riems, dėta propagandos straips
nių laikraščiuose. Bendrai te- 
čiau imant, kampanija išrodė 
“apsnūdusį”. Vienas įdomus da
lykas bus patirti, būtent, ar bal
suotojai duos “kiko” mūro 
Thompson© šalininkams, kaip 
kad davė pereituose balsavimuo
se prezidento, gubernatoriaus ir 
kitų valdininkų. Matote, dabar
tinių aldermanų tarpe yra ne 
mažai mero šalininkų. Įvairiose 
vardose prieš juos vesta agita
ciją, kaip prieš mero Thompso- 
no “mašinos” šulus, šios die
nos balsavimas parodys, ar ilgai 
ir ar daug paiso chicagiečiai, 
kokie bus miesto tėtušiai.

___  __ kito 
miesto į Chicagą ir neturite pa
kankamai pinigų užsimokėti 
viešbučiui; jeigu jus ir turite 
dolerį arba kitą, bet nežinote 
kada gausite darbą — tai kur 
gyvensite? Su tokiu klausimu 
susiduria ne mažai žmonių, ku
riuos vadinama “hoboes”. Kur 
suranda vietą, gyventi jie? Vie
na tokių pigių vietų gyventi yra 
po šalygatviu prie Canal ir Har- 
rison gatvių, čia stogą daro ša- 
lygatvis. Vienas šonas atsire
mia į gatvę — paprastą, drėg
ną žemę. Pertvarus tari) vienos 
nedidelės landynės po šalygat
viu ir kitos — ne sunku pada
ryti. Taipjau galima pridengti 
įėjimą landynėm Tokios “kva- 
tieros” gal ir ne labai patogios 
gyventi, visgi žmones gyvena 
jose — turtingoj Amerikoj ir 
20-me amžiuje.

Suimta dešimts vyrų
Roadhousėj, adresu 7209 P. 

Roosevelt road, policija suėmė 
devynis vyrus. Toj pačię>j road
housėj ji užtiko revolverių, šau
tuvų ir keletu šimtų kulkų.

Tuberkuliozis 
Ccicagoje

penserijoms ypatos, kurios ken
tėjo arba kurios buvo nužiūrė
tos kaip galinčios sirgti tuber
kuliozių. Iš viso skaičiaus nau
jų išekzaminuotų pacientų, 4,415 
pripažinta turintys tuberkulio- 
zj. Pereitais metais nursės yra 
padariusios 859,287 vizitus. Spe
cialiame tyrinėjime atlankyta 
100,397 namai.

Didžiulis kiekis darbo, kurį 
atliko aštuonios dispenserijos, 
esančios labiau gyventojų susi
kimšusiose miesto dalyse, yra 
gera rodyklė tuberkuliozio pro
blemos rimtumo, šiais metais 
planuojama padidinti vizituo
jančių daktarų ir nursių tarny
bą, taip kad visi Žinomi arba 
nužiūrimi tuberkuliozio pasireiš
kimai butų tinkamai prižiūrimi. 
Tik tikslia priežiūra gyventojai 
gali būti apsaugoti. Didžiulė 
problema kovoj prieš tuberkulio- 
zį, Biuletenas parodo, yra tin
kama priežiūra ir tinkamas gy
dymas sergančiųjų tubėrkulio- 
ziu namie.

Kad kovojus sėkmingai su tu
berkuliozių tarpe tų rasių, ku
rios yra opios šiai ligai daro
ma tam tikruose miesto apsk- 
ričiuose tyrinėjimai ir stengia
masi kontroliuoti ligos platini- 
mąsi. Šis darbas duoda gerų 
pasekmių.

P-nas Le Roy Milinei’, Sana
torijos direktorių tarybos 
zidentas, yra susidomėjęs 
dymo namuose programų, 
patsai atlankė daug namų
apielinkėse, kuriuos žmonės gy
vena susikimšę, idant susipaži
nus

Ateinantį šeštadienį jisai duos 
muizkalį progTamą, pavadintą 
“Melody Menue”; kitokie nu- 
ineria.

Proto higiena

krikimo ir jeigu j tai butų at
kreipta dėmesis tuojau ir su
teikta tinkama medikale pagal
ba, tai grūmojanti proto sumi
šimo liga galėtų būti dažnai su
laikyta”, sako Dr. Alex Hersh- 
field, valstijos alienistas:

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

vairus Gydytojai

Tyrinėjimai ir tyrinė
jimai

Grand džiurė šiandien kaman
tinėjo Mortoną Kailis, trustisą 
ir viršylą spaustuvės Kailis & 
Co. Kailis buvo klausinėjamas 
ryšyje su išlaidomis Sanitary 
distrikto pinigų sumoj $120,000. 
Yra skundų buk tie pinigai bu
vę išmokėti kalbamai firmai už 
spaudos darbus, brošiuraitę, ku
rioje asmeniniai buvusio valsty
bės gynėjo Crowe interesai buvo 
stumiami pirmyn.

Policijos darbo biuras
Rugsėjo 9 dieną 1927 m. Chi- 

cagos policijos departamentas 
atidarė biurą pagelbėti jaunuo
menei gauti darbo. Kaip tas biu
ras veikia? Ar gelbsti jisai jau
nuomenei? Pasak leitenanto 
Scully, biuro reikalų vedėjo, iki 
18 d. šių metų į biuro skyrius 
(policijos stotyse) kreipėsi 
79,809 jaunuoliai. 16,183 jų pa
rūpinta darbo. Visi tie jaunuo
liai yra praktiškai amžiuje tar
pe 14 ir 21 metų.

Moterys Turi Išmok
ti Vartoti Magnesia

Moterims, kurias verčia vem
ti, arba turi taip vadinamą 
“rytmetinę ligą”, šis paprastas 
būdas yra tikra palaima. Dau
guma slaugių tai žino ir žy
miausi specialistai jį pataria.

Prirengkit biskutį smulkiai 
sudaužyto ledo — apie vyno 
stikliuką. • Užpilkit ant viršaus 
šaukštuką Phillips Milk of Mag
nesia. Gerkit pamaži iki viską 
išgersite, arba nesmagumas 
praeis. Labai retai būna reika
linga pakartoti dožą, kad paša
linti nesmagumą viduriuose, ar 
kokį nors palinkimą 'vemti.

Jo prieš-rugštinės ypatybės 
leidžia Phillips Milk of Magne
sia suteikti greitą pagelbą nuo 
aitrumo, surūgusių vidurių, ga- 
sų. Jo švelnus, bet veikmingas 
liuosuoj antis 
na reguliari 
Vartojamas 
jis neleidžia 
dantims puti

Su kiekviena Phillips Milk of 
Magnesia bonka yra pilni nu
rodymai plačiam jo vartojimui. 
Visos aptiekos turi 25c ir 5.0c 
dydžio. Beikalaukit tikrų, dak
tarų patariamų per virš 50 me
tų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. II. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. 11. | 
Phillips, nuo 1875 m.

Ką tik išėjusiame iš spaudos 
biuletene Dr. Benjamin God- 
berg, medikalis Municipalės Tu
berkuliozio Sanatorijos direkto
rius, gvildena tuberkuliozio pro
blemą Chicagoje. Jisai ypatin
gai pabrėžia svarbą rasės klau
simo, atsižvelgiant į tuberkulio
zio platinimąsi, ir nurodo faktą, 
jogei didėjantis meksikiečių 
skaičius yra aiškus pavojus vi
suomenės sveikatai Chicagoje. 
Pirmųjų 11 mėnesių laiku 1928 
metais, palyginus su tuo pačiu 
laiku 1927 m., tuberkuliozis 
baltųjų rasių tarpe sumažėjo. 
Bet tuose miesto gyventojuose, 
kurie yra jautresni tuberkulio
zini, ši liga padidėjo. Laiku pir
mųjų 11 mėnesių 1928 metų dėl 
tuberkuliozio mirė 74 meksikie
čiai iš viso jų skaičiaus 7,000. 
Atsižvelgiant į tai, kad skai
čius meksikiečių Chicagoje au
ga, galima suprasti, jogei yra 
ypač tai rasei aiškus pavojus.

Atsižvelgiant į abelną šios 
įstaigos darbuotę, galima paste
bėti biuletene, jogei dabartiniu 
laiku Chicagoje esama 20,000 
žinomų ligonių, sergančių tuber
kuliozių. Atidavus kiekvieną 
turimą ligoninėse ir sanatorijoj 
lovą, Chicagoje mes vis dar tu
rėsime 17,500 pacientų, kurie, 
delei stokos Įrengimų, negali bū
ti gydomi įstaigose, šios skait
linės pabrėžia didelę svarbą gy
dymo ir priežiūros sergančiųjų 
tuberkulioziu namuose, ir šiai 
priežiūrai ir šiems ligoniams 
gelbėti tarnauja 51 daktaras ir 
189 nursės. Prie suminėtų aukš
čiau ligonių, kaip aiškiai turin
čių tuberkuliozio ženklų, dar 
esama 27,571 ypata, kurios yra 
sužymėtos, kaip nužiūrimos ar
ba esančios priežiūroje. Visa 
tai sudaro 45,905 pacientus dis- 
penserijų priežiūroje. 1928 me
tais padarė 255,969 vizitus dis-

Pilna Fizinė, 
ir Analitinė 

Egzaminacija
užtikri-

pre- 
gy- 
Jiš 

tose

su dalykų padėčia arčiau.

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

kovo 1 diena bus duota scenos 
produkcija “Modern Mikado”, 
nepaprastai puošniai įrengia, 
su daugybe dalyvių; paveikslas 
“Bedskin”.

iMcVickers teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas “Jimmy 
Valentine”; -svarbiausias roles 
vaidina tokie vaidintojai, kaip

Kari Dane; paveikslas turi di
delio pasisekimo; kitokie nume
riai.

Roosevelt teatre — šiuo lai
ku rodoma kalbantysis paveiks
las “The Barker”; kitokie nu
meriai. .

Oriental teatre — Jack Os- 
terman ir jo dŽiazinis* orkestras.

PRANEŠIMAI
Draugija Teisybės Mylėtojų i 

gia jubiliejų ir koncertų su per_... 
tymu 32 metų gyvavimo balandžio 
7 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Dalyvaus geriausi Chicagos lietuvių 
dainininkai ir bus kitokių pamargi- 
nimų. —Rengėjai.

veikimas 
vidurių veikimą, 
plovimui 
rukštims ėsti ir
laike nėštumo.

burnos,
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 pairimo 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 LAlMJg

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryfo iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėk 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. no pietų

“Paprastas žmogus žiuri į 
proto "pamišimą, kaip į kokią 
misterišką nelaimę. Jo nuomo
ne esti nudažyta mažiau ar 
daugiau prietarais. Kaikurie ma
no, kad nuo*proto pamišimo ne
galima žmogaus apsaugoti. Nė
ra nieko klaidingesnio. Kasdie
niniai patyrimai rodo, kad gali
ma pažinti artinimąsi proto pa-

Dvidešimtoje vardoje 
negalėjo gyventi

Aid. A. J. Prignano, kandida
tas perrinkimui į aldermanus 
20-toj vardoj, pabėgo iš vardos 
kartu su savo šeimyna, bijoda
mas grūmojimų, kad jo paties 
ir jo šalininkų galvos nukentės.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pate pasakys po 
galutino išogzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

PASITAISYKITE 
AUTOMOBILIŲ

Dabar atėjo laikas taisyti automobi
lius, nes pavasaris arti, kad atėjus 
gražiam orui galėtumėt be “trobe- 
lio” važiuoti. šituo reikalu pasi- 
tarkit su expertu, kuriais. esam 
mes —
MORGAN ST. AUTO 

REPAIR SHOP 
3407 So. Morgan St.

Tel. Boulevard 9421

20 St.

po

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS. «av

I 750 West F”
’l 31st St.

. Lietuvėsį Akugėres

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephonb Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

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.

Akių Gydytojai_____
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
nauioi vietoj

’ J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tol. Victory 1115

S. D. LACHA VICZ

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

D

JUOZAS’ BUIVIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

subatoj, vasario 23 dieną, 6 
valandų ryto, 1929 m., sulau
kęs 57 m. amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Kauno rSd., Pašušvio 
parapijos, Smulkiškių kaimas. 
Amerikoj išgyveno 38 motus. 
Paliko dideliame nuliudime
moterį Mortą ir penkis sūnūs 
— Chester, Williams, Walter, 
Mitchell, Edvvard ir viena (luk
teri Mary ir brolis Pranciškus 
Buivis, o Lietuvoj broli Joną 
ir seserį Oną. Kūnas pašarvo
tas, randasi 5203 Carmeu Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
vasario 27 dieną, 9:30 vai. ry
te iš namų i Tautiškas kapi
nes.

Visi A. A. Juozo Buivio gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą, ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnus, Duktė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Ch. Syrevvicze & Co., 
Tel. Cicero 29i.

Susivienijimas Liet, draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte laikys metini su
sirinkimą antradieny, vasario 26 d., 
šių metu. B vai. vak., Chicagos Lietu
vių Auditorium svet., 3133 So. Hals
ted St.

Draugijų valdybos ir atstovai ma
lonėkite būtinai atsilankyti, nes yra 
naujų reikalų svarstymui, taipgi bus 
raportas iš partikrinimo turto Susi
vienijimo. P. K. nut. rast.

Lietuvis Graborlus fr 
Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Erie grabų išdir- 

ystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tol. Victory 4088

ŽMOGAUS 
AKUS

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 pcdleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i 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 Kenvvood 1752 ,

Lietuviai Gydytojai

Simpatiškas •— 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp. 
t PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas;
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

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. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
• Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

1

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenue 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevvood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

Įvairus gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenuo 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, 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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

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

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. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic r.”? 9 iki 12 ryto/

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Lcavitt St. 
Telefonas Ganai 2552 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

VHkžii*ciis
3241 South Halsted Street 

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

Pėtnyčios.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius l’eters) 

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 A v
Tel. Prospect 3525.

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenuo 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

14HK So. 49 Ct,, Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS

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.

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

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street

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

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

i Namų telefonas Brunswick 0597 
3201 Auburii Avė. Tek Blvd. 3201 Ultravioletinė šviesa ir diathermia

209 
St. 
vak.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Vųlandob: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
PuUmaa 5950
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The English Column

The Health of 
Infant

l)r. I. E. Makar

Most people kno\v little 
have no knovvledge vvhatsoever 
of a healthy infant. I will en- 
deavor to bring out some of 
the essential points to know 
how a healthy infant should be.

A great majority of babies 
are born healthy. Even the 
children of women dying of tu- 
berculosis orchronic heart di- 
sease are born healthy in spite 
of the serious condition of the 
mother. Natų re gi ves them a 
good start. Their danger com-es 
when they have to struggle for 
existance on account of inter- 
ference on the part of those who 
are left to take care of th-em.

or

causes for failure of speech are 
as follows:

1) Idiocy, 2) Defective hear- 
ing, 3) Large tonsils and ade- 
noids, 4) Some comlications 
after certain fevers as in diph- 
theria followed by paralysis.

Another important thing to 
know is the content of an in- 
fant’s stomach. The capacity 
of an infants stomach at birth 
is only one ounce. At one 
month it holds three ounces, at 
three months f i ve ounces, and 
at about one year it holds from 
eight to ten ounces. The func- 
tion of the small stomach acts 
only as a reservoir for food. 
One can readily understand how 
overfeeding causes 
ces of the stomach. 
see- what happens 
mother gives the 
ounces of feeding
when the stomach at one month 
holds three ounces. That is the 
reason why babies cry, vomit, 
have eramps, and become fret- 
ful.

It is a mistake made in many 
families to h oi d the baby i n 
the arms during the wake 
hours. This practice mušt be 
discouraged. The infant 
be kept in a basket until 
six months or so of age. 
he begins to stand up or

vvhatsoever.
him up sup- 
placing your 
the šhoulder

disturban-
So you can 
when thc 
baby f i ve 
at a tinie

breast or bottle 
do not complain 
and have their 

three or four
mušt 
he is
Then
movė

in any nianner 
When you pick 
port his back by 
hand just belovv 
line.

Do not give the baby a paci- 
fier or mother’s comfort to keep 
him cjuiet. First find out what 
ails him. He may be uncom-

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

a healthy 
on the

avoids 
begins 

and

and chubby. He does not vo
mit, takes the 
readily. They 
of flatulency 
bowels opened
times in twenty four hours and 
do not cry freųuently and, cer- 
tainly, not longer than one-half 
hour continuously.

A healthy baby inereases i n 
weight about six ounces a week 
for the first two or three* 
months, except the first week. 
In the first week the baby 
looses about one to one and one 
half pounds because of lack of 
nourishment and because thc 
baby has to watt until the milk 
is formed in the mother‘s 
breast. This loss of weight is 
rapidly regained after the 
mother’s milk is formed. In 
bottle fed babies the grovvth is 
most uncertain. Breast fed 
babies gain in weight uniform- 
ly. If you. want
grovving baby keep him 
mother’s breast.

The new-born baby 
light. After a week he 
to follovv ra'ys of ligh
abouth the sixth month he re- 
cognizes objeets. A new-born 
is usually deaf for the first 
twenty-four hours būt may per- 
sist for some time if there is 
some abnormalities. About the 
second month he turns his head 
tovvards noises and becomes 
acute about 
rrhe sense of 
from birth. 
not take milk that is too hot 
or too cold. All.these special 
s-enses as sight, hearing, taste, 
touch, and temperature are de- 
veloped rapidly after birth.

It seems that girls begin to 
speak a little earlier than boys. 
Before the first year attempts 
of speech are made such as 
mama, papa, dada, etc. About 
the second year they begin to 
put vvords together and about 
the third year they form sen- 
t-ences. If 
speak after 
seek aid of

and 
the fifth month. 
touch is present 
The infant will

the child fails to 
the second year 
a physician. The

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus 

kamuose reikaluose:
se-

Imkite be Baimės kaip pa* 
sakyta “Bayer” Pakeliuose

į)oeA rustaf^J
Jeigu jus nematot '‘Bayer Kryžiaus” 

ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos, 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- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

KONTĘAKTORIUS
P. KASPAR

S. Western Av. Hemlock
Taisyk

sučėdysi 
brangiau. 
Gali per 
mokėti.

5022 6414 
dabar savo namą. Daug 
pinigų, nes pavasarį bus 

Įmokėti mažai tereikia. 
24 mėnesius po biskį iš-

fortablo, may have a wot dia- 
per or pins may stiek him or 
wants some vvater or is hungry. 
If he is hungry give him a 
little vvater and wait itill its 
regulai’ feeding hour.

10748 Michigan Avė., 
Roseland, 111.

[CLflSSIFIED APS
Educational 
Mokyklos

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

Miscellaneous
įvairus

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 furnisai, grotos — 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634

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 geriausį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

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.

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., Lafayette 7150

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. Morrison Radio 
Co., Ravenswood 6355.

CLASSIFIED ADVERT1SEMENTS
! „ . " .

Business Service
Biznio Patarnavimas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1821
MR. PARIS.

Personai
Asmenų Ieško

Automobiles

REIKALINGA moteris apsivedi- 
mui, našlė ar gyvanašle, nuo 25 iki 
50 amžiaus, geistina su 
Užprašau rašyti laišką, 
nuosavybę cash, amatas, 
tojas ir kriaučius.

Juokdariai nerašykit.

kiek pinigų.
Aš turiu

namų slaty-

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS
Visai nauji 1928-29 modelio auto

mobiliai. Pirkite su dideliu sučėdi- 
jimu. Fabriko perviršis, lengvi iš
mokėjimai. Populariškos išdirbys- 
tės . Veikite tuojaus; aprubežiuota 
kiekybė. Doug. 2930—0497. Karai 
prie 501 E. 39 St. ir 5816 S. West- 
ern Avė. Atdara iki 10 vai. vak.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Kas norit pirkt, par
duot arba mainyt 

namus, lotus, farmas, ar biznius, 
mainau namus ant farmų, farmas 
ant namu, lotus ant biznių, kas no
rit greita ir teisingą patarnavimą, 
kreipkitės ypatiškai arba telefonuo- 
kit.

JOSEPH GAIZOWSKY
Miscellaneous

{vairus

. MES PERKAM, parduodam ir 
mainom, hamus, 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.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

4108 Archer Avė., 
Phone Lafayette 5107

Financial
Finansai-Paskolos

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Mes
---- -o-----

paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000

Ųiažų mėnesinių išmokėjimų.ant
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

—o----
Be Komiso ir Išlaidų

Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite į 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 MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

1329 West St., 
Rockford, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

ra- 
pa-

REIKALINGI Cormeikeriai, Mus- 
kegon, Mich. Kelionė apmokama. 
Samuelsohns, 603 W. Madison St.

Help VVanted—Female
parbinjnkių Reikia

REIKALINGA moteris prie namu 
darbo, geri namai, guolis, valgis ir 
gera mokestis. Gali būti su vie
nu vaiku. Tel. Hemlock 7072, 6309 
So/ Rockvvell St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

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

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 Lake Street 

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

VIEŠAS IftPARPĄVIMAS RAKANDŲ 
Žemiau nasiraSę pasiulciin pardavimui, irra- 
žiausiUH rakaiuhiH, tik 2 įnėneHių Henumo, 3 
kuvalkai nuo kandžių' apsaugotaM HeklyC-ios 
setas, Uxl2 VViiton karpetas, maži karpotai, 
K kavalkų riešuto valgomojo kambario se
tas. pilnai 4 kavalkų miegruimio setas. 5 
kavalkų pusryčių setas, uždangas, sidabri
niai daiktai, Veidrodžiai, paveikslai, CoXwell 
krėslas, kiti krėslai, lempos, laikrodžiai. 
Parduosiu už pinigus. Apmokusiu nuvežimų, 
parduosiu atskirai.

JAMES WINNER, 
8228 Maryland Avė., linas apartmentas 

Tel. Stewart 1875

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

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

----- o-----
PARDUOSIU savo $800 Grpjiklį 

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

Radios

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

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

-- —o-----
NORTH Central Park, arti North 

Avė., — 4 flatų mūrinis, 3 metų se
numo; 4 furnasai įbudavoti. šauk 
savininką Chesterfield 0155.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA labai pigiai sal
dainių krautuvė, cigarų, tabako 
School Supplies, 5 kambariai pagy
venimui, lietuvių kolionijoj, 2311 S. 
Leavitt St.

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forcst. Plumbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 7^ 
pėdų konkryto beismentas. Skal
byklos, furnasu šildoma, arti R. I. 
R. R. stoties, 1 dubcltavas, kitas t 
karo garažas, akerio (150x302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. Western avė.

DIDELIS ARGENAS. Parduosiu 
grosernę. Pardavimo priežastis, tu
riu du bizniu, 1600 So. Union Avė.

----- 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.

PARŠIDUODA kampinė grosernė 
deliksitesen. Kreipkitės 5301 So. 
May St.

AUKSINĖ PROGA 
AUTOMOBILIŲ MEKANIKAMS

Parduodu arba 
ar lotų, garažo 
sas, pigi renda, 

Atsišaukit
Lafayette 4294

mainau ant namo, 
biznj, 10 meti) 
gera vieta.

ly-

PRIIMTAS Į MAINUS
Tai turiu parduoti tuojaus 5 kam

bariu murinj bungalow, 3745 W. 
61 Place. 3 metų senumo, furnasu 
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.

PARSIDUODA Barber Shop 3 
krėslų, 4 kambariai pagyvenimui 
pigi renda, 1624 W. North Avė.

EXTRA BARGENAS, pardavimui 
buČernė ir grosernė — “cash” biz
nis —- renda pigi. Penki kamba
riai pagyvenimui, 2901 So. Eme- 
rald Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN

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

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND ( 

4119 Broadway, 
Bittersweet 6180

ir arti 
įtaisy- 
ir tt.

CO.

CUMBERLAND COUNTY
313’Ą akrų apdirbamos ant dide- 

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

geroms sąlvgoms.
KAINA $55 UŽ AKERJ. 
Su $4,000 gali nupirkti.

A. J. PARKS, 
2915 Irving Park

tų
pirk

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NEGIRDETI MAINAI

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

Mes turime ant rankų keletą pa- 
rinktinių Wilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių. Mes pagel- 
besime jums pasistatyti namą. Taip
jau farmos ir North Shore akrai. 
Susižinokite su mumis šiandie 
Wilmette galima pasidaryti užtekti
nai pinigų. Pasimatykit su mumis 
šiandie.

J. H. Schaffer and Co.
803 Ridge Avė., 

Wilmette
Tel. Wilmette 364

----- o-----
PAAUKOSIU 2 APART. $13,000

J,1ga verčia narduoti. Washington 
Park apielinkej, 6-6 kambarių. Pa
šaukite Misa BEYER

Fairfax 2000

$250 Cash, likusius po $35 į me
nesi nupirks dvieju augštų murini 
namą su šešiais kambariais, prie 18 
PI., arti Ijeavitt St. Kaina tik 
$3500. Mėnesines reędos $55.

1. Pervedimui jūsų neju 
dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas

2608 W. 47th St.

Nereikia įmokėti pinigų
10 mėnesių išmokėjimui

i

Sol Ellis & Sons

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

PLUMBING & HEATING
Geriausias materiolas, pigiausios 

kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems. \

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

4606—08 W. 22nd SL 
TeL Cicero 180

Mes permaliavosim jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — atsineškit 
šį apgarsinimą. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų dykai ap- 
skaitliuoti jūsų darbą.

Šaukite KEYSTONE 1210
3016-18 S. LAWRENCE AVlS.

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

TIK pamislyk apie tai: $2.00 
i savaitę permaino jūsų baterinį 
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė. 
Independ. 03^9

Personai
Asmenų Ieško

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

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1739 So. Halsted Street
Chicago, III

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pajral tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Bemlock 5967

Aš ANTANAS ASTRAUSKAS 
paieškau savo brolio Juozapo As
trausko, per 20 metų gyveno New 
Yorke, dabar nežinau kur gyvena. 
Meldžiu, broli pats atsišaukti arba 
pažįstamų meldžiu pranešti už ką 
labai busiu dėkingas.

ANTANAS ASTRAUSKAS 
1327 So. 49 Avė., Cicero, III.

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 budu galėsite pagerin
tu Savo būvi. Del vyrų ir moterų 
privątiškos valandos, kada kas nori 
dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCBOOL OF ENGLISH 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy- 
kit dabar!

Automobiles
SPECIALIS BARGENAS 

’28 Studebaker Dict. sėd. geram 
stovy ......................................

*28 Pontiac Landau sėd., mažai 
vartotas ................................. $895

’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. 

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7136 So. Halsted St. Triangle 9330

$595

IŠSIMAINO puikus kampinis biz
niavas muro namas, 2 Storai su 7 
flatais, cottage užpakaly su cemen
to fundamentu, extra lotas ir 2jų 
karų garažas. Parduosiu už 
$56,500 arba 
apartment namą, bizniavus 
arba kas turit 
tuose, priimsiu 
jimą.

IŠSIMAINO 
mas, Brighton Parke su bizniu, Sto
ras su 3 flatais, mainysiu ant priva- 
tiško namo nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na
mas, South Sidėj netoli Garfield 
bulvaro po 5 ir 6 kambarius, namo 
kaina $11,500, mainysiu ant nedide
lio bizniavo namo, bučemės arba 
lotų.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė., Storas su 4 flatais, 
mainysiu ant farmos nepaisant Val
stijos, farma turi būt be morgičių.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 5 
flatais, nąmo kaina $9,500, primsiu 
j mainus p'rivatišką namą, Brighton 
Parke arba prie Vienuolyno, namas 
neša rendos apie $150 j mėnesį, 
kas pirmas, tai laimės. •

IŠSIMAINO puikus 
Ilk, 50x155, mainysiu 
namo, groserio, arba 
lio.

IŠSIMAINO puikus 
cher Avė., tinkami bile kokiam biz
niui, mainysiu ant didelio namo, 
bungalovv arba biznio nepaisant 
apielinkės.

PROGA FARMERIAMS įsigyti 
puikią farmą 40 akerių Wisconsino 
valstijoj, pusę mylios nuo miesto, 
priimsiu mainais nedidelį namą, ar
ba lotus kaipo pirmą įmokėjimą.

Su virs minėtais reikalais kreip
kitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Parduosiu 
priimsiu j mainus 

lotus, 
namus kituose mies- 
kaipo pirmą įmokė-

bizniavas muro na-

lotas, Aurora, 
ant nedidelio 

ant automobi-

lotai ant Ar-

Phone Lafayette 5107

$500 Cash, likusieji išmokėjimais, 
nupirks 5 kambariu narna, lotas
30x125, prie S. Kildare Avė., arti 
63 gt. Kaina $4500.

. iI

$200 Cash, likusius mažais mė
nesiniais išmokėjimais, nupirks gra
žią penkių kambarių bungalow, 
lotas 60x150, prie M apie, arti 144 
gt., Stickney. Kaina tik $4600.

FRANK J. PETRU
. 1443 W. 18th St.,

Tel. Ganai 0806

35 S. LOWE Avė. 9 kamb namas 
ir tinka bizniui, 2 karų garažas. 
Kaina $4,500, cash $1000, likusius 
po $25 j mėnesi.

Atsišaukit pas:
C. K. VALAITI

919 W. 35 St. Tel. Varde 1571

Trys Bargenai
7 kambarių medinė rezidencija 

ant cementinio fundamento, gerame 
stovyje ir puikiai užlaikoma. Taip
gi garažas. Randasi ant Maplewood 
avė., prie 52 St. $4500. Verta daug 
daugiau.

UŽ $4000 3 kambarių medinis na
mukas, karštu vandeniu šildomas, 
maudynės ir kiti patogumai; lotas 
platus, daug, didelių medžių. Ran
dasi Maplerwood ir 71 St.

UŽ $3400 3 kambarių namas ir 
du lotai po 30><125 pėdas. Garažas, 
barnė dėl karvės ir vištiniųkas; že
mė apsodinta vynuogėmis, sodnu ir 
kvietkomis. Randasi prie pat Archer 
Avė., dar miesto rubežiuose.

Visas augščiau paminėtas nuosa
vybes galima pirkti už cash arba 
su mažu imokėjimu.

Dabar laikas yra sukrusti ir pra
dėti rūpintis apie nuosavybę — že
mė ir namai neužilgo pakils ir to
kių bargenų bus rečiau.

Ed. W. Baks Co.
Bakševičius

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

$500 jmokėk, gausi namą 4147 S. 
Princeton Avė., dviejų flatų medi
nis, 6—6 kambarių, elektra ir mau
dynės — $3500. Normai 1902.




