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60 Metu Senas 
Klausimas” Tapo Likviduotas į Bomba buvo išsprogdintas jo 

tiaukniys, bet prezidentas iš
liko sveikas

Mussolini ir papos atstovas kardinolas t 
Gasparri pasirašė taikos sutartį ir kon- u.

1 j Emilio Purtės (iii. 
nvs buvo dinamitu 

Einant sutartim, kuri šiandie itas> užmuštas lokomotyvus ma- 
i Mussolini pasi- i šinist-a ir du vagonai sukulti

• išmesti iš bėgių. Bet prezi-1 
papus lentas išliko sveikas.

Specialiu traukiniu preziden- 
įžytė Vatikano valstybė ir su- Įas t uvo begrįžtąs į Muksi-1 
1 mokama tum tikra, gana didelė,' kos. Miestą iš Tamaulilas Jai-! 
nuostolių atlyginimo suma. stijos. Apie 15(1 mvlių nuo so- 

Be taikos sutarties, pasirašy- g(;nC,. tj,r!) c.omoni'ort ir Bin
tas <lar konkordatas, kuriuo bus ic0nci||o stoe.iM> Guanajuato va!-' 
reguliuojami santykiai tarp ka-|s(ijojej sUiffa jvyko Spr„gimasJ 
tulikų bažnyčios ir Italijos vals- sudraskęs lokomotyvų, užmušęs

___________ 'musinista ir išmetęs iš In gių du kurjuo8e buvo surasta narkotai. Tie saldainiai buvo
. rs ‘‘ al<‘u 'a'’l'luu ■ siunčiami De Kalb kalėjimo kaliniui Tuttle, kuris sėdi kalėjime' Baltuos lliroi įšalo buvo apdraskyti, tačiau _

'žmonių niekas skaudžiai nenu- llz opiumo rūkymų, 
kentėjo. Prezidento vagonas bu
vo toliau užpakaly, dtl to vi-j 
sai nebuvo kliudytas.

Tirinėjimai parodė, 
bėtgių buvo pritaisyta 
dinamito bomba, bet 
sprego. Apie i 
sieksnių nuo katastrofos vietos Į 
buvo rasta vieta, kame piktada
rių butą pasislėpusių. Ten ras

ki* žinias ledlaužiams ir tedultu butelis sierinės rūgšties ir 
ardamiems knro laivams. telegrama pasiųsta iš lampieo, • 

__ - . |i* kur prezklento traukinys bu-

kordatą tarp Italijos ir Vatikano

MEKSIKOS «M1E
V.'kar bemaž 

muštas Meksikos

> IAS, vas. 
nebuvo už- į 
prezidentas
Jo trauki-1 

išsproi.’din-

Vengrija nori Tria- Pilsudskio Lenkijos 
nono sutarties per- konstitucijos pakei- 

žiurėjimo timo projektas

BOMA, Italija, vas. 11. La- L..... ........... ..
teranų palociuje šiandie tapo l buvo premjero 
pasirašyta tarp Italijos valsty- rašyta Italijos valstybės vardu ir 1 įr 
bes ir Vatikano sutartis, kuria, kardinolo Gasparri 
galutinai likviduojamas vadina- vardu, papai grąžinama jo ma-| 
inas “Romos klausimas.” Ižvtė “Vatikano valstybė” ir su-!

Tarp Italijos ir apaštališkojo 
sosto padaryta taika, kurios for
maliai tarp jųdviejų nebuvo nuo 
1870 metų, tai yra nuo laiko, 
kai Italijos kariuomenė paėmė 
Romą ir pasaulietiška papų val
stybė griuvo.

Riaušės laidojant 
Obregono užmušė

jo Toralo kūną
MIEKS1KOS MIESTAS, vas.

daugiau kaip 100 
laivų

BEJU.YNAS, vas. 11. — Gau- 
II. Penktų valandų vakaro tais pranešimais Baltijos juroj 
vakar buvo palaidotas išrinkto yra daugiau kaip šimtas laivų 
Meksikos prezidento Obregono Įšalusių leduose.
užmušėjo, Jose de Leono Ton:- Lufthansos pasiųsti aeropla- 
ki. kūnas na: žvalgauju juros leduose ir

Torai, už mino darbų teismo apie Įšalusių laivų pozicijas tei- 
|Mi*mvrktas

jų.

mirties bausmei, 
i sušaudytas.
lojant įvyko neru-
(iiria.H vienas us-

kad
dar

prie

ne-

BUDAPEŠTAS, Vengrija, vas. Sustiprinama prezidento galia;
11. Premjeras Bethlen pauei- 

• škė parlamente, kad Vengrija 
vis tik dar nepraradus vilties, 
jogei galų gale Trianono sutar-1 VARŠUVA, vas. 11. Mar

utis busianti peržiūrėta ir terito- šalo Pilsudskio partija pasiūlė 
rijos, kurios daugumoje esą i seimui Lenkijos konstitucijos 
vengrų, busią grąnžintos Vcn-i pakeitimo projektą, kurio svar- 
igiijai. Atėjus patogiai valandai, ibiausi punktai yra toki:

! tas klausimas busiąs vėl pakel- Lenkijoj pasilieka parlamen
tas. tino santvarka ir vyriausybė

Teritorijos, kurias / Vengrija i pasilieka atsakinga parlamentui, 
nori atgauti ir kuriose didesne Balso teisę turi kiekvienas pa
gyventųjų dalis — viso apie 3 lietis sukakęs 21 melus am

žiaus (vietoj 21 metų aini).
Kareiviai taipjau naudojasi 

balso teise.
Respublikos prezidentas turi 

teisės vetuoti bet kuri seimo ar 
senato priimtą Įstatymą.

Nepasitikėjimas valdžia gali 
būt pareikštas tik dviejų treč
dalių atstovų dauguma.

Krašto prezidentas renkamas 
visuotiniu balsavimu iš dviejų 

i kandidatų: vieną kandidatą no
minuoja baigiąs savo terminą 
prezidentas, antrą seimas ir 
senatas.

Vieną trečdali senato narių 
paskiria vladžia.

inilionai esą vengrai, Tria- 
nono sutartimi buvo atiduotus 
čechoslovakijai ir Ritnianijai.

[Mlnntic nn<) Pacific Photo) — ——------- ——

Helena Bolder, De Kalb kauntės šerifas, egzaminuoja sal- Sovietų Turkestane
i •. _ i a __.__i_._x—1 n-’ • i .1 • •• i. i « a

eina kariuomenės 
mobilizavimai

TEHEBANAS, Persija, vas

balso teisė duodama tik su
kakusiems 24 metus amžiaus

i Riaušės Bombėjuje Turkijoj pasibaigt 
vis da nesiliauja į didelė politbyla

penkiasdešimt, ^|usu|monil jr fcautynė- 5 asmens pasmerkti mirties bau-

Turkeslano sienos sako, kad so
vietų Turkestane ir šiauriniame 
Afganistane einu dideli kariuo
menės mobilizavimai, tik 
nia, ar turkomanų, ar

srnei, 16 nubausti kalėjimu, Esą matyt taipjau daug 
15 liko išteisinti

se 123 asmens užmušti, 760 
ar daugiau sužeisti

LONI KINAS,

neži
lu sų. 
iiero-

planų.
Norėdami parodyti savo drau

gingumų šiaurės afganams, so
vietui per savo prekybos jstui-

KONSTANTINOPOLIS, Tur
tais čia pranešimais |xr nėra- kija, vas. H. — Didelė politine 
rniimns Bombėjuje. Indijoj, lig- byla, prasidėjusi sausio 29 dic- gas ėmę gausiai pirkti afganų 

na. dabar Dn»ibniuv. nrodukVu.__  ______________

11.—Gau

123 asmens užmušti

Rumanija užtraukia 
$72,000,000 pakulą



'Al . / . .it* ■, A-M

The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntw» 

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB, CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nijrth Phone Roosevelt 3073

NAUJIENOS
VOL. XVI

60 Metų Senas “RoiMš 
Klausimas” Tapo Likviduotas

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Chicago, III., Antradienis, Vasario-February 12 d., 1929

e Lithuanian Daily News
Entered as second-class matter Mąrch 7. 1914 nt tlic Post Office at Chicago, TU., 

under the Act qI- Mareli 3, 1879

------- -----------m—‘“ri—----- *---------— - i -  --------------
The First and Greatest! Lithuanian Daily i n America

■ NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily Nkws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500 Nigth Phone Roosevelt 307.3

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 36

Mussolini ir papos atstovas kardinolas 
Gasparri pasirašė taikos sutartį ir kon
kordatą tarp Italijos ir Vatikano

Einant sutartim, kuri šiandie 
buvo premjero Mussolini pasi
rašyta Italijos valstybės vardu ir 
kardinolo Gasparri — papus 
vardu, papai grąžinama jo ma
žytė “Vatikano valstybė” ir su
mokama tam tikra, gana didelė,

KOMA, Italija, vas. 11.—La- 
teranų palociuje šiandie tapo 
pasirašyta tarp Italijos valsty
bės ir Vatikano sutartis, kuria, 
galutinai likviduojamas vardina
mas “Romos klausimas.”

Tarp Italijos ir apaštališkojo
sosto padaryta taika, kurios for- nuostolių atlyginimo suma, 
maliai tarp jųdviejų nebuvo nuo Be taikos sutarties, pasirašy- 
1870 metų, tai yra nuo laiko, tas dar konkordatas, kuriuo bus 
kai Italijos kariuomenė paėmė reguliuojami santykiai tarp ka
itomą ir pasaulietiška papų 
stybė griuvo.

vai- I talikų bažnyčios ir Italijos vals- 
' ty bes.

Bandė užmušti Mek-| 
sikos prezidentą I

■ ■I I «I <•..

Bomba buvo išsprogdintas jo 
traukniys, bet prezidentas iš
liko sveikas

MEKSIKO® MIESTAS, vasj 
nebuvo už- Į 
prezidentas i 
Jo traūki- 

išsproigdin-

Riaušės laidojant Baltijos juroj įšalo buvo stipr

Obregono užmušė 
jo Toralo kūną

daugiau kaip 100 
laivų

MIEKSIKOS MIESTAS, vas. BERLYNAS, vas. 11. — Gau- 
11. Penktą valandą vakaro I tais pranešimais Baltijos juroj 
vakar buvo palaidotas išrinkto yra daugiau kaip šimtas laivų 
Meksikos prezidento Obregono Įšalusių leduose.
užmušėjo, Jose de Leono Toni-1 Lufthanhos pasiųsti aeropla- 
lo, kūnas, nai žvalgauja juros leduose Jr

Torai, už savo darbą teismo I apie įšalusių laivų pozicijas tei- 
pasmerktas mirties bausmei, j kia žinias ledlaužiams ir ledų 
buo šeštadienį sušaudytas. ardantiems karo laivams.

Jo kūną laidojant įvyko nėra- -------------- —-
mumų, per kurias vienas as- Sharkey-StriblingO bok- 
muo buvo užmušlasM o l^risde-;
šimt asmenų sužeisti. Apie dvi-1 
dešimt riaušininkų buvo poli-1 
cijos areštuoti.

so imtynėms jau par
duota tikietų už 

$200,000

11. V?.kar bemaž 
muštas Meksikos 
Emilio Purtės G ii. 
nys buvo dinamitu 
tas, užmuštas lokomotyvos ma-į
šinist-a ir du vagonai sukulti ■ 
ir išmesti iš bėgių. Bet prezi-1 
dentas išliko sveikas.

Specialiu traukiniu preziden
tas G«1 buvo begrįžtąs į Meksi
kos Miestą iš Tamaulitas val
stijos. Anie 150 mylių nuo so-! 
stinč?, tarp Comonfort ir Bin- 
concillo stočių, Guanajuato val
stijoje, staiga Įvyko sprogimas, 
sudraskęs lokomotyvą, užmušęs 
mašinistą ir išmetęs iš begiu du 
vagonu. Nors abudu vagonai 

’iai apdraskyti, tačiau 
žmonių niekas skaudžiai nenu
kentėjo. Prezidento vagonas bu
vo toliau užpakaly, dtl to vi
sai nebuvo kliudytas.

Tiri riejimai parodė, 
bėgių buvo pritaisyta 
dinamito bomba, bet 
sprogo. Apie penkiasdešimt 
sieksnių nuo katastrofos vietos 
buvo rasta vieta, kame piktada
rių butą pasislėpusių. Ten ras
ta butelis sielines rūgšties ir 
telegrama pasiųsta iš Tampico, 
iš kur prezidento traukinys bu
vo išėjęs.

Prezidento traukiniu važiavo' 
nemaža įvairių valdininkų, kon
greso narių ir laikraštininkų.

[Atlantic and Pacific Photo 1

Helena Bolder, De Kalb kauntės šerifas, egzaminuoja sal
dainius, kuriuose buvo surasta narkotai. Tie saldainiai buvo 
siunčiami De Knlb kalėjimo kaliniui Tuttle, kuris sėdi kalėjimo 
už opiumo rūkymą.

MIAiMl BEACH, Fla., vas. 11- 
Jack Dempsey, kuris yra bu-Sprogimas dviejuos lai

VUOSe padarė $170,000 jsimų Jack Sharkty (Juozo Zu-
nuostolių ! kausko) su Young Striblingu 

: bokso imtynių promotoris, sako, 
INVVOOD, N. Y., vas. U. —■ kad toms imtynėms dabar kas- 

Sccony dokuose įvyko Standard i djen išperkama bilietų bendrai 
Oil kompanijos valke No. 27 . uį $15,000. Iki šiol jau esą par- 
sprogimas, padegęs aliejaus ga-, duota bilietų už daugiau kaip 
benamą baržą, kuri taipjau $200,000. Sbarkey-St.rifeli n g o
sprogo, išdaužydama apvilinkes i bokso imtynes įvyks vasario 27. 
trobesių langus ir padegdama ; 
dokus. Žmonių tik vienas vai-! 
ko pečkurys buvo skaudžiai su- į 
žeistas. Valkas ir barža buvo’ 
visai sunaikinti ir stipriai nu
kentėjo dėkai. Nuostoliai 
drai siekia apie 17O,(XH) 
rili.

ben- j 
dole-'

j Amerikietis išrin k t a s 
reparacijų ekspertų 

pirmininku

3 asmens mirė automo
bily nuo smalkių

PlARYŽIUS, vas. 11. — Fi
nansinių ekspertų komisija I)a- 
vveso planui peržiūrėti savo pir
mininku šiandie išrinko ameri
kietį Owen D. Youngą, nežiū
rint, kad jis yra tik ireofiaa-

BAIAVIA, Ohio, vas. 11. ]js jlingbnių Valstybių delega- 
Netoli nuo Williamsburgo rado |.as 
stovinčiame automobily tris 
gyvus asmenis. Tirinėjimas 
rodė, kad jie buvo nutroškę 
tomobilio smalkėmis.

ne-1 
pa- 
au- Japonijos vyriausybe

laimėjo seime

kad 
dar 
toji

prie 
kita
ne-

Ir barberys gali tapti 
lobininkas, jei mo

ka tylėti
NEW YORKAS, vas. 11.

Lewis Morgan, kuris per 46 me
tus barbena vo, dabar “atsistaty
dino” iš barberystės, užsidirbęs, 
kaip apskaičiuoja, apie $500,- 
000 turto.

Morganui pasitrauk i a n t Į 
“privatinį gyvenimą,” barberini 

• ir minikiuristės iškėlė jam po
kylį McAlpin viešbuty, kuriame

Riaušės Bombėjuje 
vis da nesiliauja

Musulmonų ir indusų kautynė
se 123 asmens užmušti, 760 
ar daugiau sužeisti

—r------
LONDONAS, vas. 11.—Gau

tais čia pranešimais per nera
mumus Bombėjuje, Indijoj, lig- 
šiol buvo 123 asmens užmušti 
ir nemažiau kaip 760 pavojin
gai sužeisti.

Nežiūrint policijos ir karei-

Turkijoj pasibaigė 
didelė politbyla

5 asmens pasmerkti mirties bau
smei, 16 nubausti kalėjimu, 
15 liko išteisinti

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, vas. 11. — Didelė politinė 
byla, prasidėjusi sausio 20 die- 

■ ną, dabar pasibaigė.
Viso trisdešimt šeši asmens 

i buvo įkaitinami dėl sąmokslo 
Į ntiversfi etfnihąją Turkijos val-

vių pastangų numalšinti, riau-'džią ir nužudyti krašto prezi- 
šės nuolat atsikartoja. Lavoni-įdentą Mastafą Kemali.
nės ir ligoninės pilnos užmuštų j Pienki kaltinamųjų tapo pa- 
ir sužeistų indusų ir mahometo-jsmlrkti mirties bausmei, o se
nių. šiolika kitų nuteisti įvairiems

Kai kuriuose miesto distrik- terminams kalėjimo. Likusieji 
tuose ėmė siauti plėšikų bandos, 15 paleisti be bausmes.
plešdamos* namus ir užpuldinė-
damos žmones gatvėse.

Manoma, kad ekscesams pa- Policijos naujokai nušo- 
daryti galą vyriausybė bus pri
versta 
stovį.

paskelbti mieste karo
ve saliuninką

KENOSHA, Wis., vas. 11.
Du policininkai, darydami kra
tas vietos sali linuose, vakar

veteranas barherja savo kalboje ĮJ|Į)agai VCUgrijOJC nušovė vieną saliuninką, Anta- 

irgi turės mokėti 
mokesnius

paskleibe ir savo pasisekimų pa
slaptį. Jis pasakė:

“Aš v i sudo s vengdavau būti 
įkyrus savo kostumeriams. Nie
kados netraukdavau jų už lie-

ną Dudzins’.kį, 44 metų amžiaus, 
i Abudu . policininkai buvo nau- 
. jokai policijos tarnyboj. Poli
cininkas Wm. Deter, tikrajai 

BUDAPEŠTAS, Vengrija, vas. šovikas, areštuotas.
žuvio ir pats liežuviu neplakda- Naujai išleistu įstatymu,1 Dudzinskis paliko žmoną ir 

Barberio yra toks darbas, nuo jaiko visi ubagai Ven- ketvertą vaikų.vau.
kur tylėjimas auksas.

250 komunistų pikieti 
ninku New Yorke 

areštuoti

NEW YORKAS, vas. 11. — 
Imperial viešbuty, kur jis buvo 
apsistojęs, nusišovė VValter Chit- 
tenden, brokerių firmos Chitten- 
den, Phelps & Co. narys. Mano
ma, kad jis nusižudė dėl pairu
sios savo sveikatos.

TOKIO, Japonija, vas. 11. — 
Minseito partijos pasiūlyta par
lamente nepasitikėjimo premje
ro Tanakos vyriausybe rezoliu
cija buvo sumušta 249 balsais 
prieš 185.

, Airių respublikininkų 
vadas nuteistas kalėti

■ORĄl

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

Veikiausiai bus gražu, nors 
kiek debesiuota; truputį šilčiau; 
vidutinis, daugiausiai vakarų 
ir pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūra Įvairavo 
tarp 11° ir 18°F.

šiandie saulė teka 6:52, lei
džiasi o ii 8. įMėnub telyi 7:n3 
vakaro.

BELFASTAS, šiaurės Airija, 
vas. 11. — Eamon de Valera, ai
rių respublikininkų vadas, ta
po nuteistas vienam mėnesiui 
kalėjimo už tai, kad iš Laisvo
sios Airių Valstybės įkeliavo į 
Ulsterj (šiaurės Airiją), nežiū
rėdamas, kad jam tatai buvo 
užginta.

NEW YORKAS, va*. 11. — 
North Bergene, N. J., vienas 
Philip Sdhunck nušovė automo
bilių agen 
kurį jis i 
ną.

NEW YORKAS, vas. 11. — 
Policija šiandie suėmė 250 ko- 
monistinės Needle Trades uni-1 
jos pikietuotojų, jų tarpe “gene- ■ 
ralinio streiko” komiteto vice
pirmininką Charles Zimmerma- Į 
ną ir komunistų vadą Ben Gol-

grijoje turės mo'kėti valdžiai -----------------
mokesnius, taip pat, kaip' Protestuoja prieš netei

ki- visi kiti piliečiai. Jie turi, sėtus titulus Bavaruose
taipjau registruotis policijoje ir 

Iparodyti, kodėl jie negali darbo
dirbti.

Vengrijos ubagų sąjungos pir
mininkas tuojau bandė sušaukti 
savo sąjungos suvažiavimą Sze-

i gėdine, 1x4 vyriausybė neleido.
Tirinėjiinai parodė, kad ven

grų ubagai, ubagaudami, pelno 
daugiau, nekaip naudingą dar
bą dirbantieji darbininkai.

* • ■ . . x _
Needle Trades komunistai

yra paskelbę New Yorke vi- Edisonas švenčia 82 me- 
suotinj moterų rūbų siuvėjų , 
streiką, kuriam organizuoti siu-1 
vėjai ir Amerikos Darbo Fede
racija yra priešingi.

tų gimimo dieną
FORT MYERS, Fla., vas. 11- 

Thomas A. Edison, garsus 
----------------- Amerikos išradėjas, šiandie čia

Mergina aviatorė išsilai*! kenčia 82 metų .save gimimo 
kė ore daugiau kaip sukaktuves.

17 valandų
LOS ANGELES, Cab vąs. U. Į 

— Misa Bobby Trout, Los Aru 
gėlės aviatorė, įsiteigi naują 
moterų ilgumo išsilaikyt ore re
kordą. Savo monoplanu jį

BERLYNAS, vas. 11. — Vi
daus reikalų ministeris Carl 
Severing sako, kad Bavarija lau
žanti Weimaro konstituciją, 
teikdama įvairiems asmenims 
tam tikrus titulus, kaip antai: 
‘ ‘Ponas Komercij os patarė j as, ’ ’ 
“Ponas Ekonomikos patarėjas,” 
etc.

Ministeris Severing reikalau
ja, kad tas titulų teikimas bu
tų sustabdytas, kadangi krašto 
konstitucija titulai yra panai
kinti-

SUSEKĖ NAUJĄ KOMETĄ

[Vengrija nori Tria- 
nono sutarties per

žiūrėjimo
BUDAPEŠTAS, Vengrija, vas. 

11. Premjeras Bethlen panei- 
1 ške parlamente, kad Vengrija 
vis tik dar nepraradus vilties, 
jogei galų gale Trianono sutar
tis busianti peržiūrėta ir terito
rijos, kurios daugumoje esą 

i vengrų, busią granžintos Vcn- 
jgiijai. Atėjus patogiai valandai, 
I tas klausimas busiąs vėl pakel
tas.

Teritorijos, kurias , Vengrija 
nori atgauti ir kuriose didesnė 
gyventojų dalis — viso apie 3 
inilionai esą vengrai, T'ria- 
neno sutartimi buvo atiduotos 
čechoslovakijai ir Rdmanijai.

Sovietų Turkestane 
eina kariuomenės 

mobilizavimai
TEHERANAS, Persija, vas. 

11. Pranešimai iš Persijos- 
Turkestano sienos sako, kad so
vietų Turkestane ir šiauriniame 
Afganistane einą dideli kariuo
menės mobilizavimai, tik neži
nia, ar turkomanų, ar rusų. 
Esą matyt taipjau daug aero* 

. planų.
Norėdami parodyti savo drau

gingumą šiaurės afganams, so
vietai per savo prekybos Įstai
gas ėmę gausiai pirkti afganų 
produktų.

Kaip persų, taip ir Maskvos 
simpatijos yra su buvusiu Af
ganistano karalium Amanulla, 
ir tikisi, kad jis vėl atgaus sa
vo sostą.

i ■

Gyvenimas perdaug su- 
materialėjęs, mergi

na nusižudė
j ------r—

I0WA CITY, la-, vas. 11.
'Palikus raštelį, kad gyvenimas 
esąs visai sumaterialėjęs ir ne
pakenčiamas, nusižudė Miss Li- 
netta Nęlson, 25 m., ką lik bai
gus loAvoš universitetą.

Buvęs valstybės gynėjas 
suimtas dėl narkoti- 

kų šmugelio
—

JACKSONVnJLEj Fla., vas. 
|11. — čia tapo suimtas ir ka
lėjime uždarytas F. Hubler, bu
vęs United States attorney, o 
.paskui federalinių mokesnių rin
kėjas. Jis kaltinamas dėl nar-

■ kotikų šmugelia/vimo.

'Pilsudskio Lenkijos 
konstitucijos pakei-

• timo projektas
Sustiprinama prezidento galia; 

balso teisė duodama tik su
kakusiems 24 metus amžiaus

VARŠUVA, vas. 11. - Mar
šalo Pilsudskio partija pasiūlė 

i seimui Lenkijos konstitucijos
pakeitimo projektą, kurio svar
biausi punktai yra toki:

Lenkijoj pasilieka parlamen
tine santvarka ir vyriausybė 
pasilieka atsakinga parlamentui.

Balso teisę turi kiekvienas pi
lietis sukakęs 21 melus am
žiaus (vietoj 21 metų amž.).

Kareiviai taipjau naudojasi 
balso teise.

Respublikos prezidentas turi 
teises vetuoti bet kuri seimo ar 

' senato priimtą įstatymą.
Nepasitikėjimas valdžia gali 

būt pareikštas tik dviejų treč- 
; dalių atstovų dauguma.

Krašto prezidentas renkamas 
visuotiniu balsavimu iš dviejų 
kandidatų: vieną kandidatą no
minuoja baigiąs savo terminą 
prezidentas, antrą - seimas ir 
senatas.

Vieną trečdali senato narių 
paskiria vladžia.

Rumanija užtraukia 
$72,000,000 pakolą
Bl’CH AREŠTAS, Rumanija, 

vaš.'ll. — Parlamentas kaip 
vienu* baisa patvirtino-' sutarti 
dėl 72 milionų dolerių paskolos 
ekonominei rekonstrukcijai ir 

I Krašto finansams stabilizuoti. 25 
m i liūnai dolerių skiriama lei 
stabilizuoti Jieveik dabartine jos 
valiuta; 35 milionai dolerių nu- 

i matoma išleisti geležinkelių ir 
Įriedmens rekonstrukcijai, o Įl
ėkusioji dalis bus suvartota vals
tybės monopoliams pastatyti ant 
tikrų biznio pamatų.

Velšių princas daugiau 
nebejodinės, ir nebe- 

kris nuo arklio
• LONDONAS, vas. 11. — Vėl- 
išių princas, Anglijos sosto įpė- 
; dinis, daugiau n-ebemedžios, ne- 
Įbejudinės ir, žinoma, nebetu
rės progos kristi nuo arklio. Vi
sus savo jojamus ir medžioja
mus arklius jis netrukus par
duosiąs.

Sako, kad dėl tėvo, karaliaus 
j Jurgio, ligos sosto įpėdinis la
biau surimtėjęs.

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius

Suteikia jums sekamą patarnavimą:
. Pasiunčia pinigus Lietuvon telegramų ir 

pašto perlaidomis;
Pasiunčia pinigus į visas pasaulio dalis;
Parduoda laivakortes į Lietuvą ar iš Lie
tuvos ;
Parūpina ir sutvarko dokumentus keliau
jantiems ;
Padaro įgaliojimus dėl pervedimo ir ieško
jimo turto Lietuvoje.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
■■" 'i' ■' ■ 4 I .. ,II!W „ff.l'l .! i I ■ ■■ ; ,, "t-------J

Iš Romos praneša, kad Turi
no universiteto prof. Luigi Vol- 
t a, observator i j os di rėk tori us, 
susekęs naują komertą, kurią jis 

Ji sukan
tis aplink saulę tarp Mai'so ir 
Jupitero.

,21,000,000 kareivinėms “X* 'S.
A <* m a «• . . .ir aerodromams

UWASHWTQNA5 vas.
penatas prizmė bilių, ku

riuo skiriama $16,000,000 karei- 
YinSm* įvairiuose armijos

ĮMONE SUDEGS

ntą, Ąuguotą Graeaerą, skraidžiojo be paliovos per 17 
ii&Ikb iMfc Mvfr šmk- valandą ir minutes, susopti- ir 'ai

džioj us bendrai 932 mylias. rodromams.

MO>TICELLO, B, vas. IV 
— Gaisrus tia ■sunaikino lyMitte 
Necktie kompanijos įmonę.

IMPERFECT IN ORIGINAL I
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Antradienis, vas. 12. 1929
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Sveikinimai “Nau
jienoms”

Sekančias telegramas aplaikė 
“Naujienos” deliai jų penkioli
kos metų gyvavimo sukaktuvių:

Naujienos,
1739 S. Halsted st., Ch-go, III.
Sveikinam Naujienas ir jų 

štabą, susilaukus penkiolikos 
metų jubilejaus. Džiaugiasi ta 
proga tūkstančiai darbininkų ir 
mes džiaugiamės su jais. Lai 
gyvuoja socialistinis dienraštis. 
Lai gyvuoja jų skelbiama idėja.

Bostono Keleivis.
♦ ♦ ♦

Naujienų Bendrovė,
1739 S. Halsted st.,
Chicago, III.
Priimkite mano širdingiausius 

linkėjimus penkiolikos* metų su
kaktuvėms garbingo pasisekimo. 
Veliju Jūsų dienraščiui sėkmin
gai tęsti tą puikų darbą.

V. M. Čekanauskas, 
Springfield, Mass.

♦ ♦ »
Naujienos,
1739 S. Halsted st.,
Chicago, III.
Didžiausia garbė Naujienoms, 

kad jos per 15 metų išlaikė savo 
ir darbininkų poziciją. Todėl lai 
jos auga ir bujoja iki šimto 
tūkstančių. —J. P. RaulinaitK 

So. Boston, Mass.

kliubų pervesti į Roseland State 
Savings Kanka Susivienijimo 
vardu. Adv. Vadini pasiųsta pa
dėka už išėmimą veltui čarte- 
rio Susivienijimui. 7 nariams 
išduoti transportai. Jau atspaus
dinti finansų knygai liuosi la
pai, mokesčių knygelės, aplika
cijos, ligonių lankymo blankos, 
transportai, rasyčių knygutės ir 
popiera su Susivienijimo ant-; 
rašte, dar neatspausdinta kon
stitucija.

Nutarė atmokėti spaudos bi- 
las Valaskui ir Montvilui. Taip
gi nutarė atmokėti pašalpą V 
Mažėdai.

Jau pereitame susirinkime nu- Į 
tarė padaryti vajų per šį pus-; 
mėtį. Vajaus laiku bus priima
mi nariai ir narės į Susivieniji-j 
mą už pusę įstojimo mokesties. 
Visi pasinaudokite šia auksine 
proga. Priimami vyrai, moterys, 
ir merginos, be skirtumo pažiū
rų, nuo 16 iki 45 metų amžiaus. 
Susivienijime yra trys skyriai. 
Pirmame skyriuje moka į mėne
sį 35c., ;
į mėnesį 70c

Čiau kiekvienam Chicagos lietu
viui, kuriam tik aplinkybės lei
džia, dalyvauti šiose iškilmėse.

A. G.

vo pašautas cigarų krautuvėj, 
812 W. 55 St. Pašovė jį krautu
vės savininkas.

Art. V. Dineika 
Chicagoje

Visiems chicagiečiams pažys
tamas ir visų pamėgtas artistas 
Viktoras Dineika, kuris pirmiau 
lankėsi su Dzimdzi-Drimdzi te
atru, bet paskiau išvyko Lietu
von ir ten dirbo Valstybes Dra
mos teatre, šiomis dienotais vėl 
sugryžo Chicagon. Po keRofiės* 
sakosi, biskį susirgęs. Jis siun
čia pasveikinimą adv. A. Oliui 
ir taipjau geriausius linkėjimus 
visiems kitiems.

Taigi gal vėl teks pamatyti 
šį talentuotą jauną artistą 
sų teatre. —Rep.

mu-

Kensington
K. ir D. Susivienijimo

.susirinkimas

CHICAGOS 
ŽINIOS

Illinois—lašinių bačka
1927 metais iš Illinois valsti- 

* i jos išvežti skerdyklų kompani
jų produktai siekė $663,054,- 
i 316. Kansas valstija—antroji— 
jos skerdyklų išgabenti produk- 

į tai siekė vertes tik $249,455,- 
, 685. Visų šalies skerdyklų pra
monės produktų vertėj suma 
1927 m. buvusi daugiau, kaip 
trys miliardai dolerių.

Nušautas Dudzinskis
Kenoshos policija nušovė To-

antrame skyriuje moka nį Dudzinskį, 45 m., savininką 
i., trečiame skyrių- soft drjnks parlorio Kenoshoje. 

j e moka į mėnesį $1. Pašaipos Policija mėgino daryti kratą už
gauna pirmame skyriuje $6 sa- eigoj. Įvyko susikirtaimas jos 
vaitėje, antrame — $10, trečia-j su savininku. Pasėkoj Dudžin- 

skis nušautas.
vaitėje, antrame 
me $12. Į pomirtinės iždą na-' 
riai (rėš) moka į metus po $2.1 
Mirus nariui, jo šeima arba kam 
narys palieka, gauna $200 iš Su
sivienijimo iždo. Gali įstoti į 
Susivienijimą draugijos, kurios 
turi turto proporcionališkai Į 
kiekvienam nariui, panašiai kaip j 
Susivienijimo nariai turi.

Korespondentas.

Roseland
“Sandara” nupirko p. Valas- 

kos spaustuvę. P-as Valaskas 
išbuvo tame biznyje 25 metus. 
Pereitą penktadienį sandarie- 
čiai ir p. Valaskas pasirašė par
davimo kontraktą, arba, kaip 
mes sakome, “užklosino dylą”.

Vietinis.

Lietuvos nepriklau 
somybės iškilmės 

jau nebetoli
Jos Įvyks ateinančio! subatoj, 

Lietuvių Auditorijoj

Chicagos lietuviai vėl turės 
gražią šventę vasario 16 d. Tai 
vienuolikos metų sukaktuvės 
Lietuvos nepriklausomybei. Ki
taip sakant, musų valstybes gi
mimo diena.

Šių iškilmių programa ištikro 
galima bus pasidžiaugti. Bėgy
je kelių paskutinių metų Vil
niaus Vadavimo Komitetas vi
sada turėdavo gražią progra
mą, tačiau šiuose metuose mu-

Vasario 8 d. įvyko Roselando 
Lietuvių Kliubų ir Draugijų Sa
vitarpinės Pašalpos Susivieniji
mo susirinkimas. Pirmininkas 
atidarė susirinkimą 8 vai. vaka
re. Pakvietė administraciją už- zikalė dalis bus šaunesnė negu 
imti vietas. praeitos. Pakviesti kalbėtojai

Skaitytas ir priimtas proto- irgi bus atsakanti. Jie nupieš 
kolas. Sekė raportai ir priėmi- seną ir netolimą Lietuvos .pra
muš narių. Prisirašė O. Žlibinie- eiti; primins musų vargus ir 
nė. Paėmė aplikacijas išpildyti, džiaugsmą anoj pusėj ir čionai 
S. Žukauskienė, M. Atkočiunie-i ir su jų pagalba mes aiškiau 
nė ir A. Jucius. Ligonių buvo suprasim savo greitai bėgantį 
du; vienas atsimaldavo, o ant- lietuvišką gyvenimą. Aš patar-
ras tebeserga. Patarė valdybai 
nuvesti jį pas daktarą išegza
minuoti. Pinigai buvę abiejų
,I

JGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

I
3. Išieškojimui paskolų ar 

kitokio turto.
4. Paskyrimui globėjo tur

tui.
Norėdami padaryti įga

liojimą kreipkitės į “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš-- 
ku.

NAUJIENĄ '
1739 So. Halsted Street

Chicago, Iii.

Gera Sveikata Pri
klauso Jums

Gamta suteikė jums pastebėtiną 
fizinę kūno mašiną. Jeigu jus gyve
nime prisilaikysite gamtos įstatymų, 
tai jus ne&irgsite. Bet didžiuma mu
sų vienokių ar kitokiu budu peržian- 
gia sveikatos įstatymus, todėl mes 
turime šalčius, skaudėjimus, susirgi
mus ir daug kitu kūno pakrikimų. 
Gera sveikata reikalauja reguliario 
vidurių išvalymo. Nature’s Lawlax 
yra gamtos geriausia pagelba. Kuras, 
kuris palaiko kūno mašineriją veik
lume yra oras, kuri jus kvėpuojate, 
vanduo, kuri jus geriate ir maistas, 
kurį jus valgote. Nature’s Lawlax 
švelniai veikia ant kepenų ir tuo pa
čiu laiku pagelbsti inkstams filtruoti 
ir išvalyti kraują. Kai būna sugrą
žintas jų sveikas veikimas, skilvis 
tada būna sveikame stovyje. Jus 
gaunate pilną naudą iš jusu suvalgy
to maisto ir sugryštate i stovi geros 
sveikatos ir laimės.

Jcijęu jus nesijaučiate pilnai gerai, 
tai neatideliokit nė vieną dieną, bet 
nueikit j artimiausią aptieką ir gau
kit motiną dėžutę Nature’s Lawlax 
—- 25 ar 50c. didumo .su pinigų grą
žinimo garantija.

Pradėki t šiandie budavoti savo at
sparumą prieš ligas su šiais gerais 
vaistais.

Jeigu jus gyvenate ten, kur nega
lite gauti Nature’s Lawlax, šeimini- 
nio daktaro $1.00 didumo dėžutė bus 
pasiųsta greitai pirmos klesps paštu 
tiesiai jums ie Jolui H. Mifcos Čo.,1 
1718 North St. Louis Avė., Chicago,

Kam skaudu, o kam 
smagu

žiema šalta. Daugelis 
nusiskundžia. Bet yra 
kurie labai džiaugiasi 

kad dėl

šiem-et 
dėliai to 
ir tokių, 
šalčiais. Suskaitoma,
sniego, šalčio ir drėgnos Chica
gos čeverykų krautuvės parda- 
vusios nuo 1 dienos sausio iki 
šiam laikui daugiau kaip 1,000,- 
000 porų kaliošių. šie krautuv- 
ninkai sako, kad niekuomet ne
darę tokio didelio biznio iš ka
liošių, kaip šiemet.

Teroristai darbuojasi
James Conway, gasolino sto

ties savininkas, pripažino Alber
tų Strook kaip galvažudį, kuris 
pernai vasarą užmušė Jamesą 
Welbą. Convvay . yra valstybės 
liudininkas. Naktį iš sekmadie
nio į pirmadienį banditai pasi
gavo Conway ir įsisodinę autan 
grūmojo jam, kad jį laukianti 
tikra mirtis, jeigu jisai ir atei
ty liudys prieš Strooką. Strook 
šiuo laiku yra ligoninėj, nes bu-

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje 

PER
KOPERACUOS BANKĄ

Pinigus gavo:
23984—Anastazijai Skrebienei 
23970—Onai Venclauskienei 
13489—Antanui Masoniui 
23961—Rozalijai Petrauskienei 
23966—Ignui Zlibinui 
28981—Onai žiugždienei 
13491—Basei Sauseraitei 
23963—Aug. Krikščiūnienei 
23991—Mirijonai Mockienei 
23941—Rozalijai Stumbriėnei 
23714—Jonui Keturakiui 
28496—Statas. Sprindienei 
24841—Julijai Labuč 
23705—'Antanui Speirauskui 
23497—Kazimierui Lansbergui 
23717—Onai Viliuni’enei 
23731—Julijonai Shiukienei 
23701—Antanui Tauškelai 
23702—Agotai Labzentienei 
24603—M. Markiensi 
24604—A. Liaudauskienei 
24605—M. Karosienei 
24622—L. Babravičiui 
24624—M. Stibiui 
24628 - V. Petrauskaitei 
96034—A. Visocki

1077—O. Mileikicnei 
13455—A. Stefankevičiutei 
13625—V. KruŠevičienei 
13629—K. Pomparui 
23436—B. Baltrimaitei 
23814—J. Bacevičiui 
23442—V. Broždžiui 
13624—K. jakubkui 
13627—J. Kačiulienei 
13631—7. Večinieneį 
13637—M. Macienei 
23813—B. Andrijonui 
23445—T. Jakubauskui 
13464—M. Butkienei 
13642 —Izid. Bartusevičiui 
23810—Marijonai Urlovienei 
23816—Marijonai Kaupienei 
13618—^-Jonui Jasulaičiui 
13470—Povilui Zakriui 
13621—Pranciškui Paulauskui 
23802—Izidoriui Bagdui 
13467—Jurgiui Karveliui

13636—Juozui Maskoliūnui 
28801—Barborai Milaitei 
13471—Mortai BartaŠienei 
23806—Teofilei Drevinskienei ę 
23812—Tadeušui žemguliui 
23820—Zofijai Matulaitienei 
13622—-Danei Šliužienei 
13628—Onai Martinaitienei 
13633—Juozui Pučkoriui
13634—Aleks. Mandrijauskaiteį
23805—Antoninai Stulfinienei 
28823—Marijonai šalkauskaitei 
23441—Marijonai Beresniekei 
23803—Dora tai Viličkienci 
23860—Petrui Ainuliui 
23861—Kazimierui Aniuliui 
23862—Stanislovui Aniuliui 
13473—Mykolui Tuminui 
23826- -Kleopai Liaugninaitei 
2382J—Juozapui Liepui 
23835—Barborai Balčiūnaitei 
23838—Stasiui Petkevičiui 
23839—Kaziui Braždžioniui 
23857—Elenai Miškinienei 
23871—Elžbietai šaučiunienei 
23875—Onai Dijokienei 
23877—Petron. Nanartavičienei
23881—Stasiui Vitkauskui 
23884—Pranui Bortkevičiui 
23457—Juozui Ramučiui 
23888—Antanui Vizbarui 
23825—Magdal. Liaugmmienta 

, .... .... ........... ......
.....  

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTRAKTORUI

Vedame dr * tu ■ į 
naujai ir tenai stil- 
bat pigiau negu Įei
ti. Parduodam fla
teriui ir vieką Mė- 
ktrliką.

4104 Archer A V. 
Lafayette 3533

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentu 
arba

130 W. Randolph St. 
Chitago, III.

NORTH GERMAN .

lloydZ

Motinos Dabar Su 
žino Vertę Mag

nesia
Kadangi j is tiek 
daug pagelbsti iš
laikymui kūdikių 
ir vaikų sveikais 
ir linksmais, kiek
viena motina turi 
žinoti apie Phillips

Milk of Magnesia.
Šis nekenksmingas, beveik be 

skonio, preparatas yra veiks
mingiausias pašalinime pas kū
dikius ir vaikus tų simptomų, 
kuriuos paprastai pagimdo rugs- 
'tantis maistas mažulyčiuose jų
viduriuose, kaip kvapo atsida
vimas rūgštimi, tankus vėmi
mas, karščiavimas, diegliai. 
Kaip švelnus liuosuotojas jis 
veikia švelniai, bet tikrai, kad 
atidaryti mažulėlių vidurius lai
ke konstipacijos, šalčių, kūdi
kių ligų.

šaukštelis Phillips Milk of 
Magnesia atlieka darbą pusės 
paintės kalkių vandens neutra
lizavime karvės pieno kūdikio 
maitinimui ir neprileidžia su
kietėjimo. Platus vartojimai dėl 
motinų ir vaikų yra plačiai iš
aiškinti žingeidžioj knygutėj 
“UsefuI Information”. Ji bu^ 
pasiųsta jums DYKAI. Rašykit 
The Phillips Co., 117 Hudson 
St., Ncw York, N. Y.

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

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

“Atleiskite mano pik
tumą ... bet kas nors 
studijoj sukosėjo . . . 
ir sugadino musų 

meilės sceną ”
“Jie tankiai vadindavo krutamuosius paveik
slus ‘tyliąja drama”. Bet nėra didelio ty
lumo darant tuos krutamuosius paveikslus.

“Tik darant kalbančius krutamuosius pa
veikslus — ‘Talkies’ studijoj yra reikalau
jamas tylumas. Niekam neleidžiama mažinu
sį triukšmą kelti, vien tik lošėjams. Nes 
mažiausias garsas studijoj yra užregistruo
jamas jautraus rekorduojamo mechanizmo. 
Ir bereikalingas sukosėjimas būna tikra 
nelaimė.

“Aną dieną kas nors sukosėjo rekorduojant 
meilės sceną. Nuo to laiko OLD GOLDS 
y i-a dienos tvarkoj. Nes kaip visas Holly- 
wood žino, nesukosėsi visoj filmoj”.

(Pasirašo)

Kodėl nesukosėti ir visą 
vežimą išrūkęs?

OLD GOLDS Cigaretai yra padaryti iš ŠIRDINIV 
LAPŲ tabako, puikiausių kokius gamta užaugi
na .. . Parinktų dėl jų šilko švelnumo ir minks-

0O848—Katrinta Rainiu vienai 
23851—Adelei Zelionkaitei 
23852—Pranei Zeliokytei 
28853—Marijonai Bugarienei 
23869—Juozui Novickui 
23465—Mikolai Kigui
23884—Jurgiui Kasparavičiui 
28886—Marijonai Bučinienei 
13474—Antaninai Skupaitei 

,2.3864—Veronikai Bakutienei
23460—Marijonai Budjonfenei 
28887—Agotai, Jurgio, Kaspa

ravičiūtei

Naujos jėgos silpniems 
žmonėms

Nuga-Tpno iltikruJų yra nattebėtini vais
tai dėl padidinimo jėgų ir spėkų pas silpnus 
žmones. Yrn faktas, kad pagerėjimas svei
katos yra greitas vartojant Nuga-Tone, pa
didėja apetitas, virftkinimas būna geresnis, 
gasai ar vidurių ar pilvo ifiputimas išnyks
ta, inkstų ar pūslės veikimas sustiprėja, 
miegas pasidaro poilsingas ir atgaivinantis 
Ir liesus žmonės įgija daugiau svarumo.

Mrs. H. L. Harrie. Faber. Virginia, raSo 
sekamai: “Kai at pradėjau imti Nuga-Tone.• 
man nervai buvo vleiėfctii pakrikę. Al jau
čiaus susmukusi, nusibodusi, neturėjau ener
gijos. turėjau prastą kraują, netekau svaru
mo ir greit užduedavau. AG ėmiau Nuga-Tone 
tik ^0 dienų ir galiu teisingai pasakyti, 
Kad ak jaučiuos geriau ir daugiau gyvenanti, 
naru kada pirmiau per daugelį mėnesių”. 
Tokie pareilkimai parodo, kad Nuga-Tone 
atlieka savo darbą. Jus galite pirkti jį kur 
tik valetai yra pardavinėjami, arba vertelga 
apsakys dėl jus ii urmo vaistynls.

23854—Aleksandrui Sabučiui 
23858—Elenai Novickaitei 
23882—Onai Margerienei 
23874—Agnieškai Dijokienei 
23880—Onai Rusteikienei 
23458—Vincutei Rulevičiutei 
13478—Onai Gudmonienei 
23883—Anast. S a vok ai Či utei 
23891—Petron. Tereskevičienei

Dr. Ona Dolly Oaks
LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

3159 Southport Avė.
Tel. Buckingham 4899

Sol EIlis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriaufiias materiolaa, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

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

4600—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 180

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

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

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

Congress Viešbuty!
Su pagarba, BANKIETO RENGIMO KOMITETAS.

r

turrtd nuo pat tabako augalo vidurio . . .. Sendintų
ir nokintų nepaprastai ilgai vidurio iiepoa saulėtos •
dienos teiti perą turo j, kad užtikrinti tą medaus * ' V
švelnumą.

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



Antradienis, vas. 12, 1929
______ - ■ . — .. ——■ _ i, e ■ ■ - «i> 1. n- '

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

II— 11 "................................................... I

“Naujienų”
Koncertas į

Programas, svečiai, šokiai, etc.

Rašysiu šią korespondenciją, 
kaip nedera reporteriui rašyti— 
“protokolo” formoje.

Pusė šeštos. Prie šalygatvio, 
ties Wicker parko svetaine, eile 
automobilių. Tokia pat eilė ki
toj gatvės pusėj, kur paprastai 
matyti tik vieną-kitą stovint.

Einu svetainėn. Laiptais lip
damas pasijuntu žmonių srovėj. 
ITie “dėdės” Mišeikos susibu
ria krūva žmonių. Jis, mat, 
paidavįpėja tikėtus. Ješkau sa
vo tikėto, kad atidavus jam.

“Eik, eik”, sako jis. Supran
tu, kad nereikia kelio “blokuo
ti” Pirmame trobesio aukšte,
kuris yni truputį panašus į ka- 
takomba's, kuip aš jas vaizduo
juosi, jaučiasi kokis ten judėji
mas. Žmonės neria iš vienų du
rų ir dingsta kitose. Išrodo 
kaip giedra prieš audrą. Svar
bioji žmonių srovė teka aukštin.

Einu ir aš kartu. Praveriu 
duris.

Grigaitis kalba. Prie durų 
vargu girdėti ką jis kalba. Grei
tai pabaigia kalbėti. Salė, ploja 
— gausiai, širdingai.

Pasirodo žymontas. Ką tai 
sako, bet ką — negirdžiu, nes

P-nia Maksakova, rusė dainininkė, kuri dainuos Lietuvių 
Scenos -Mylėtojų Ratelio ir rusų artistų rengiamam bendromis 
jėgomis vakare, 17 d. vasario Strumilo svetainėj.

lodija Irtbia panaši “Aš užau
gau prašČiokėlis”, tik daugiau 
“jausmo” turinti, čia dainavom 
visi tie, kurie neturėjome pro
gos savo “gabumus” parodyti 
didžiojoj salėj. Ir jeigu svar
biojo programų pildytojai paro
dė daugiau mokytumo, muzika
lumo,' tai šiame “programe” 
kiekvienas galėjo pastebėti ne 
palyginamai daugiau “jausmo”. 
Musų jausmingiems koncertuo
tojams, susiburusiems kampe, 
priklausė pp. Stogis, Vaičkus, 
Uktveris, Semaška, Stasiūnas, 
Čeponis (vedėjas), Augustinavi- 
čius, Kemėšis, Ručinskas, p-nios 
Kemėšienė, Petraitienė, Stogie- 
nė, p-lės Griniūtė, Deveikiutė,, 
p-nios Milerienė, Gugieno ir vi-, 
sos ir visi kiti, kurie užklydo 
į kampą.

P-nas Žukas, Susivienijimo 
generalis organizatorius, pasi
rodė jau vėlai, liet kaip tik pa
sirodė, tai tuoj pripažinome 
jam pilnas pilietiškas teises.

Pasakysiu dar, kad į Nauije- 
nų” koncertą buvo atvykęs p. 
Šarka (iš Bhinelander, Wis.), 
svečių iš Kenoshos ir iš Detroi
to. Reporteris.

i naudą. Esą, žmonės pasilieka 
čia Amerikoje, ir perka namus. 
Susirinkusieji skaniai nusijuo
kė. Juokuose ir paskendo p. 
Stulpino sumanymas.

Reporteris.

r .......    "

The English Cohimn
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Treatment of Kid- 
ney Stones

Dr. I. E. Mąkar

KAIP VAIKŲ SPECIALISTAI 
GYDO KONSTIPACIJĄ

Konstipacija pas kūdikius ir 
vaikus yra priežastim dieglių, 
vidurių išpūtimo, odos neaišku
mo ir t. t. Ji silpnina juos, kaip 
kad ir suaugusius žmones; pa
daro juos piktus, karščiuojan
čius, neramius. Bet nevartok 
suaugusių žmonių vaistų »del 
kūdikių, sako vaikų specialistai. 
Devynios dešimt nuošimčių jų 
pataria tik vieną preparatą dėl j 
konstipacijos, šalčių ir kitų kū
dikių ir vaikų ligų. Jie sako 
Fletcher’s Castoria. Milionai 
motinų įrodė jų vertę, vartoda
mos per tris dešimt metų. Cas
toria yra grynai augalų, ne
kenksminga ir skani. Tikroji) 
Castoria visuomet turi Fletcherj 
parašą, šalinkis imitacijų.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

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

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

k, Ą

balsas paskęsta publikoje. Ma
tyti betgi, kad arčiau sėdintys 
jį supranta, nes ploja jam.

Northsidiečių Pirmyn choras. 
Šaunus būrys vyrų ir moteriš
kių. Dainuoja. Publika klau
sos. Pabaigia dainuoti. Aplo
dismentai. Vėl dainuoja ir vėl 
aplodismentai. Publikos ūpas 
“sušyla”. Iššaukia chorą pakar
toti.

Pasirodo rusė šokėja, pasi
rėdžiusį “bajoriškais” kailiais, 
su aulais čebatai. .Šoka ji ne 
šoka, rodos, vaikšto tiktai. Bet 
“vaikštinėja” po sceną kojomis 
grindžių neliesdama. Nieko vul- 
gariško — viskas nepaliaujantis 
ritmas.

O ve rusas šokėjas — Bolša- 
kovas. Jisai pasirodė du kartu. 
Pirmą — poroj su moteriške, 
antrą kartą — vienas. Jis šo
kėjas! Tos garbės iš jo atimti 
negalima. Kaip eilėse, kaip mu
zikoje, kaip tapyboje, taip jo 
šokiuose matai tą, kas yra ypa
tingai svarbu kiekvienai dailės 
šakai - ritmą. O tas jo vikru
mas. Pasileis tai vilkeliu suka
si. Gi kai pritūpė kazoką šokti, 
tai jau ir mano pakinklių rau
menys ėmė raivytis. Ot, kojos, 
rodosi, pačios norėtų trepsėti 
kartu su Bolšakovu, ir gana.

Sakiau, kad stengsiuos para-
Sakiau, kad stengsiuos para- 

gramą paeiliui, bet išrodo, kad 
suklydau. Taigi kalbėsiu apie 
tai, ką prisimenu*.

P-lė Čepukaite. Jauna, daili 
:— scenoje gražuolė. Pirm pus- 
I antrų melų teko girdėti ją 
1 smuikuojant. Tik pusantrų me
tų, bet išrodo, kad šiandie ji 
nebe tži pati smuikininkė. Jos 
smuiko balsas tyresnis. Jauti 
smuikininkės pasitikėjimą savi
mi. Ir kada prisimeni jos smui
kavimą pirma pusantrų metų, 
tai matai, kad musų jaunoji 
smuikininke daro progresą, kaip 
sakoma, ne kas dieną, bei kas 

į valandą.
P-nas Stogis. Chicagiečių ba

sas. Senai jis yra dainavęs 
mums. Ir todėl pasitikome plo

dami. Paleido “vargonus”: 
j storas, tvirtas balsas, kad ma-

nai —ir kaip žmogaus- gerklė
gali tokius garsus išleisti!

Birutė. Birutiečiai dažnai kal
ba apie save kaip apie “šeimy
ną”. (Reikia pasakyti, kad tai 
yra puiki šeimyna — skaitlin
ga, graži, o kas įdomiausia — 
sutartinga. Jos vedėjas, “šei
mynos galva”, p. Steponavičius, 
ne daug ką senesnis už jau
niausius šeimynos narius, bet 
klauso jo visi. Senai esu girdė
jęs Birutę dainuojant. Man ro
dosi, jog tą dieną, (t.y. “Nau
jienų koncerte) ji pasirodė daug 
galingesnė, ne kad pirmiau. Jos 
dainos ne taip jau paprastos, 
bet ir ne per daug painios. To
kios, kurios, rodosi, geriausia 
tinka skoniui publikos puvu
sios “Naujienų” koncerte. O 
“Toreadore” pamatėme ir iš
girdome p. Jakavičių. Jaunas 
vyras, bet jati halsą turi, oi tu
ri! Ne lankstus dar tas balsas, 
ne taip jau tyras. Bet ir jis 
pats dar yra tik jaunas vaiki
nas. 

t

Brunvaldas. Balsas galingas,
■ išlavintas, tyras. Nebijai, kad 
! daina gali nutrukti. Tas halsas
išves. Dainuodamas, p. Brun- 

' valdasš matyti, ‘kai kada užmir
šta ir pasijunta, dainuojąs ir 

i vaidinąs operoje. Įsivaizduoju,
■ kad p. Brunvaldas butų sukė- 
i lęš tiesiog audrą sudainuoda
mas, pavyzdžiui, “Toreadorą”,

! “Ei, uchnem” arba kurią kitą, 
musų publikos girdėtą ir mėgia- 

, mą dainą.
Numeriu “Juodieji Gusarai”, 

kurį išpildė “Majak” nariai, pu
blikai labiausia patiko.

Well, pasibaigė programas, 
įvairus, išpildytas geriausių jė
gų, kokias 'Chicagos lietuviai ga
li gauti.

Prasidėjo šokiai. Salė pilna 
porų. Kitame kambaryje, prie 
baro, prieiti negalima. O pir
mame svetainės aukšte, valgo
majam kambary, tęsiama savo
tiškas “programas”. Čia žy
miausią numerį išpildo nau- 
jienietis Čeponis, padeda
mas Rušinsko, sudainuodami 
“Kad Vilniaus miestas”. Gal ne
žinote tos dainos? Well, me

Bridgeportas
P-no Stulpino sumanys 

nepraėjo
Pereitą penktadienį lietuvių 

kliiibo kambariuose, Uiniversal 
State banko trobesyje, įvyko 
Chicagos lietuvių realestetinin- 
kų susirinkimas ir kartu drau
giška vakarienė.

Viskas ėjo sklandžiai. Susi
rinkusieji tarėsi apie šios biz
nio šakos reikalus. Apsvarstyti 
buvo svarbiausieji klausimai. 
Prieita prie naujų sumanymų.

P-nas Stulpinas pakilo pir
mas ir rėžia spyčių daug maž 
tokio turinio: Esą, “Naujienos” 
ir “Draugais” kritikuoja Lietu
vos valdžią ir praneša žinių, kad 
Lietuvoje ne viskas gerai. To
kiais pranešimais, girdi* atgra
sina žmones nuo važiavimo Lie
tuvon ir kenkia laivakorčių biz
niui. Todėl jisai, Stulpinas, duo
dą įnešimą priimti pasmerkian
čią tuos dienraščius rezoliuciją-

P-no Stulpino rezoliuciją pa
rėmė kitas realcšta t įninkąs.

Bet, ve, atsistoja Visbaras ir 
pareiškia, kad Stulpino suma
nymas esąs grynas nonsensas. 
Pasak p. Vi sbaro, realus tat i n in
kai turėtų visų pirmą rūpintis 
savo biznio šakos reikalais, o ne 
diktuoti laikraščiams — ką ir 
kaip jie turi rašyti. Tokią jau 
nuomonę išreiškia pp. Bozeps- 
kis, Mačiukas, Dargužis^ ir kai 
kurie kiti. Pagalios p. Savic
kas “palaidoja” Stulpino suma
nymą. Jisai pareiškė, kad jei
gu p. Stulpinui kenkia tai, jogei 
žmonės, bijodami neramumų, 
nevažiuoja Lietuvon ir neperka 
pas Stulpiną laivakorčių, tai 
jam, Savickui, kaip namų par
davinėtojui, kartais tatai išeina

If you are a sufferer of 
stones of kidneys, you vvill find 
this outline of treatment very 
helpful in eonjunetion with 
your family physician’s orders. 
I will not recomend any drugs 
as eąch case reųuire certain 
class of remedies and the phy- 
sician himself knows what to 
prescribe. This is the general 
routine you mušt follo\v.

1) Regulate and choose pro- 
per kind of food.

2) Reduce or inerease water 
ingestion according to your 
physician’s orders.

3) Systematic physical ex- 
ercise including hot shovver 
bath after the exercise folloyv- 
ed by a general rub down. This 
is necessary to maintain the 
museles, heai-t and lungs in 
good functional condition.
4) Proper mental ręst and sleep

5) Appropriate medicinas as 
given by your family physician.

Articles of food allowed
1) Meats, fowl, fish at noon 

meal only, about 6 ounces, at 
the most. Among* the meats, beef 
or mutton preferably, occia- 
sionally veal. Of the fish, sole, 
fresh cod, perch, pike, or trout.

2) . One egg at evening meal.
3) Milk, 6 ounces morning 

and evening.
4) Fresh vegetables, potatoes, 
carrots ,celery, beets, egg-plant, 
artichokes, tomatoes. Green 
vegetablcš;1 and salads.

5) Fresh fruits. Apples, 
pears, peaches, grapes, plums,

apricots, strawberries, rasp- 
berries, eurrants, oranges, tan- 
gerines, fresh figs.

6) Fresh cheese.
7) Buiscuits. Dry cakes.
8) Bread. Toasted or soft 

erusts.
9) Beverages. Water, ciders, 

light wines.
10) Milk and milk produets.

Articles to be avoided.
1) Brains, sweetbreads, eggs. 

Pickled meats, fat fish, and 
oysters.

2) Sugar and sweet foods 
inčluding pastry, preserves, des- 
serts, sauces, starches, flours, 
and pastes, u s beans, peas, 
chesnuts, rise, noodles, macca- 
roni.

3) Mushrooms, sorrel, spi- 
nach, string beans.

4) Game, pork produets, pre-

served meats, and fermentect 
cheese.

5) Tea, coffee, chocolate, 
cocoa, heavy wines, alcohol, and 
liųuors.

10748 Michigan Avė., 
Roseland, III.

Naudokitės Proga!

Specialia išpardavimas nupi
ginta kaina

$3.95, $4.95, 
$5.95

Universal Shoe Store 
3265 South Halsted Street 

CHICAGiO, ILL.

PO ŠALČIŲ AR FLU
Ar jus esate sustyrę, skaudantys — pavargę?

gUSTYRĘ, skaudantys sąnariai, nuo
latinis strėnų skaudėjimas, pūslės 

nereguliarumai, mieguistumas ir suru- 
gimas, visą tai tankiai yra žen
klai neveiklių inkstų — pasėka 
žiemos šalčių ir slogų. Jus ne

paisymas gali pra
minti kelia rimtam 
inkstų suirimui. Ko
dėl rizikuoti šia pa
bauda ?
Kad paąkstinti normali 

.inkstų veikimą ir pagelbėti jūsų inkstams apvalyti jūsų 
kraują nuo nuodingų atmatų, vartokite Doan’s Pilis. Reko
menduojamos visame pasaulyje. Pasiklausk savo kaimyno!

50,000 Vartotojų pataria Doan’s:
L. J. Freeinan, 1011 21nt Avė., N., MinnenpolU, Minn., nako: 
• Kartais mano utrėnoe mane labai vargino ir afi vargiai galėda
vau poHilenkti. Mano inkstai neveikė gerai ir fclHpiniaeie darė man 
didelio neamagumo. A& pradėjau vartoti Doan’e Pilie ir neužilgo 
ai paaijauėiau puikiai ’.

Doan’s Pilis
Stimuliuojantis diuretikas inkstams.

Visose apiiekose. 75c dėžutė. FoHter-Milburn Co., M^g. ChcmiRte, Buffalo. N. Y.
■■-n

Radiola 18

TUBBY

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskeles, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirode milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo

5^;

Visa elektrinė
Šitame gražiame rie
šuto medžio kabinete. 
Visiškai įtaisyta, ga- 

gata vartojimui už

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

knygų vedimą.

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

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake 

10 aukštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

St.

Pleasant Dreams.

šalčio,
Neuritis,
Dantų skaunmo.
Neuralgijos.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

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

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

Duosime geras kainas už jūsų senus radios 
ir fonografus.

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

Bosch,

Jos. F. Budrik, i«.
3417-21 S. Halsted St., Tel. Boulevard 4705

/ \ ‘

* 38 yeara

25 ounces for 25c 
KC 

BakingPowder 
(double actino) 

USB LBSS
than oS high prlced branda 
MILL1ONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj
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TAIKOS PAKTO PASIRAŠMMAS BE LIETUVOS

Atskirą taikos sutartį Kellogo pakto įgyvendinimui 
paskubinti pasirašė Maskvoje Rusija, Lenkija, Rumani- 
ja, Latvija ir Estija; bet Lietuva nepasirašė. Paskuti
nę valandą Voldemaras nutarė nesidėti prie šios sutar-
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Lietuvos—lenkus. Iš Pabaltijo bloko pasidarė Lenki
jos blokas su dviem Pabaltijo valstybėm prieš Lietuvą!

Šitokia nelemtos tarptautinės situacijos Lietuvai 
dar nebuvo buvę per visą jos nepriklausomą gyvenimą. 
Latviuose ir estuose, tiesa, jau seniai reiškėsi simpatijų 
Varšuvai; Voldemaro į padanges keltas latvių Balodis 
jau buvo net bepradedąs Tautų Sąjungoje netiesioginiai 
remti lenkų poziciją Vilniaus klausime, reikalaudama^ 
Romnų-Liepojos geležinkelio atidarymo. Bet iki tokio 
atviro šiaurinių Lietuvos kaimynų susigrupavimo prie
šingoje Lietuvai pusėje iki šiol dar nebuvo prieita. Ru
sija, Latvija ir Estija dabar atsistojo į vieną glitą su 
lenkais, o Lietuvos pusėje tėra tik viena Lietuva. Ji pa
siliko viena, kaip pirštas.

Galima labai simpatizuoti Voldemaro nenorui sėdė
ti su lenkais už vieno stalo,—nors reikia neužmiršti, kad 
rusai nėra geresniuose santykiuose su Rūmunija, kaip 
Lietuva su lenkais, bet jie’ vis tik neatsisakė leisti Buc- 
haresto atstovui pasirašyti po bendru taikos protokolu. 
Tečiaus faktas pasilieka, faktu, kad to diplomatinio lo- 
šimo rezultate Lietuvai tapo suduotas skaudus moralia 
smūgis.

Laimėjo lenkai. Laimėjo taipjau ir rusai, parody
dami savo “norą” remti taiką Europos rytuose. O iš to, 
kad Kaunas atsisakė dalyvauti taikos protokolo pasira
šyme, rusams yra da ir kita nauda: jie galės ir toliaus 
tęsti savo gudrią politiką santykiuose tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, sulig reikalu vaidindami rolę tai kurstytojo, 
tai taikytojo.

JUODASIS PRANAŠAS
:■ K- a.

Antradienis, vas. 12, 1929

sužavėdavo klausytojus. Kai
miečiai atsipeikėdavo tik tada, 
kai “pranašas” pasišalindavo, 
suardęs kelių šeimų gyvenimą.

(Bus daugiau)

ties.
Kodėl? Oficialiai paskelbtoji priežastis yra ta, kad 

Lietuva negalinti sėdėti už vieno stalo su Lenkija, iki 
pastaroji neatitaisys padarytos Lietuvai skriaudos Vil
niaus klausime. Bet juk lenkai nežadėjo grąžinti Vilnių 
Lietuvai, kuomet Maskva siūlė Kaunui ir Varšuvai ben
drai pasirašyti atskirą taikos protokolą, o betgi Volde
maras tą pasiūlymą buvo priėmęs.

Ve kokių pareiškimų, tuoj po to pasiūlymo, Lietu
vos ministeris pirmininkas padarė spaudai (žiur. “L. 
Aidą”, sausio m. 19 d.):

“Maskvos pasiūlymų paskubinti Kelogo pakto 
įgyvendinimą reikia labai teigiamai įvertinti.”

“Lietuva tuojau davė savo teigiamų atsakymų, 
pareikšdama prisidedanti prie lenkams padaryto 
pasiūlymo.”
Pareikšdamas savo sutikimą priimti sovietų pasiū

lymą, Voldemaras kartu kaltino Lenkiją, kad ji ilgiau 
neatsakiusi Maskvai ir kad jos atsakymas buvęs “ne
aiškus”. Iš to Voldemaras sprendė, kad lenkų išsisuki
nėjimai rodą “lenkų karškio imperializmo patvirtini
mų”, ir sakė:

“Jiems (lenkams) nėra ko skubintis su taikos 
stabilizacija Europos rytuose, kai vaidinasi Lenki
jos sienų praplėtimas ir naujų žemių užkariavi
mas.” i
Pozicija buvo kuoaiškiausia: Lietuvos vyriausybė 

be jokių svyravimų priima Maskvos pasiūlymą, o lenkai 
išsisukinėja ir tuo savo išsisukinėjimu dar kartą de
monstruoja prieš visą pasauli savo imperialistiškus už
simojimus. Tokia padėtis buvo apie vidurį sausio mė- 
nesio. Gi vasario mėn. 9 d. matome jau visai priešingą 
situaciją: lenkai su rusais sėdi už vieno stalo ir rašosi 
taikos protokolą, o Voldemaras ne tik pats nedalyvauja 
pasirašyme, bet dar protestuoja prieš latvius ir estus, 
kam jie atsisėdo šalę lenkų!

Taigi, per kokias tris savaites laiko Kauno diplo
matija apsivertė aukštyn kojom. Kas ją privertė pada
ryti šitą akrobato “triksą”, aiškiu žinių nėra. Gal būt, 
kad su Voldemaro nusistatymo pakeitimu turi ką nors 
bendro ta “revoliucija”, kurią nesenai bandė įvykinti 
Kaune gen. Plechavičius, nes sąryšyje su jo buvo skel
biama, kad sąmokslininkai smerkę Voldemarą dėl jo 
perdaug didelio susidraugavimo su Mąskva; o gai tau
tininkų valdžia pati “paslydo”, eidama tuo slidžiu taku, 
į kurį ją buvo nuvedęs sovietų pasiūlymas.

Vistiek, kaip ten nebūtų, Voldemaro politika atsi
dūrė nepavydėtinoje padėtyje. Jos tikslas buvo suartin
ti Lietuvą su sovietų Rusija ir izoliuoti Lenkiją. O jos 
rezultatas yra: Lenkijos susiartinimas su Lietuvos kai
mynais Baltiko pajūryje ir Lietuvos izoliacija.

Voldemaro pareiškimuose spaudai, iš kurių aukš- 
čiaus padavėme keletą citatų, buvo pasakyta dar ve kas:

“Lietuva v veda Pabaltijo bloko politikų. Todėl
po Maskvos pasiūlymo buvo kreiptasi į Latvijos ir 

Estijos vyriausybes, kviečiant jas prie to pasiūly
mo prisidėti.”
Voldemaras, matyt, tikėjosi, kad lenkai, vadovau

damiesi savo kariško imperializmo svajonėmis, neis į 
Maskvą taikos protokolo rašytis, todėl jam bus puiki 
proga, prikalbinus Latviją ir Estiją prisidėti piTe sovie
tų pasiūlymo, atitraukti šias dvi respublkas nuo lenkų 
ir sustatyti jas į bendrą frontą su Lietuva ir sovietų Ru
sija. Ir, kiek drūtas, jisai per savo pasiuntinius darba
vosi Rygoje ir Taline.

Taikyta nušauti labai didelis “zuikis”. Tik, deja, 
Voldemaro “strielbai” kažin kas pasidarė, kad ji iššo
vė ne į tą pusę, į kurią jisai taikė. Patį “strielčių” išti
ko “zuikiui” skirtas likimag. Voldemaro prikalbinti, lat
viai ir estai nuvažiavo į Maskvą, bet tenai rado vietoje

[Apžva

VISUR TAS PAT

Sausio 23 d. Breslau mieste, 
Vokietijoje, laikė savo susirin 
kimą dešinieji komunistų opozi 
cininkai. Juos užpuolė kairiųjų 
komunistų būrys, kuris įsilau
žė j svetainę ir daugeliui susi
rinkusiųjų apdaužė galvas gu
minėms lazdoms ir geležgaliais. 
Atvykusi policija padarė tvar
ką ir suareštavo visą eilę peš
tukų.

KAS Iš TO IŠEIS?

Vakar minėjome, kad Ameri
kos “vvorkerių” partija iššaukė 
moterų rūbų siuvimo pramonė
je New Yorke “generalį strei
ką” ir stengiasi sukurstyti ko
munistišką tų darbininkų ma
žumą, suorganizuotą į atskirą 
uniją, prieš didžiąsias rubsiuvių 
unijas ir jų vadus, šituo dezor
ganizacijos keliu maršuoja, ži
noma, ir lietuviškoji “workerių” 
partijos sekcija.

“Laisvėje” įdėta lietuviškų 
•‘vvorkerių” biuro pareiškimas, 
kuriame randame šitokių žo
džių :

“New Yorke, Brooklyne ir 
apielinkej yra lietuvių dar
bininkų bei darbininkių, ku
rie dirba prie dresių siuvi
mo. Mes raginame visus juos 
stoti į kovą, kuriai vadovau 
ja naujoji Adatos Amatų In
dustrine Unija.

“Yra^tokių, kurie priklau
so prie senosios, reakcinės 
(!), socialistų biurokratų (!) 
unijos ir dirba tose šapose, 
kurias ta unija kontroliuoja 
ir kurios tebėra neiššauktos 
j streiką. Ką turi daryti to
kie darbininkai bei darbinin
kės? Ar jie gali pasilikti prie 
darbo ?

“Ne, negali.”
Vadinasi, komunistai šaukia j 

streiką darbininkus iš tų šapų, 
kuriose streiko nėra ir kurias 
kontroliuoja unija, nepripažįs
tanti to streiko. Kas gi iš to iš
eis?

Darbininkai, kurie paklausys 
šitos komandos, gali netekti sa
vo vietų, ir kur jie tuomet 
dings? Ar komunistai parūpins 
jiems darbą-?

Mums tokia komunistų takti
ka atrodo, kaip biaurus darbi- 
nįnkų suvedžiojimas.

Gerai pažino

—Aš užmušiau penkias mu
ses: du patinu ir tris pateles.

—-O kaip tu pažinai, kad du 
buvo vyriškos, o trys moteli- 
kos lyties?

—Lengvai: du buvo ant skie
po durų, o trys tupėjo ant 
veidrodžio.

TRUPINIAI
Jungtinių Valstybių gyvento

jai suvartoja apie 80 nuoš. visų 
briliantų pasauly.

Jeigu visus esančius geležin- 
elius Jugtinėse Valstybėse iš- 

tiestumėme į vieną tiesią liniją, 
‘tai butų penkios linijos tarpe 
New Yorko ir San Francisco.

Alabamos valstijoj yra 90 
medvilnės dirbtuvių. Jose dir
ba 22,000 suvirsimi darbininkų. 
Dirbtuvės į metus laiko paga
mina apie 100,000,000 dolerių 
vertes įvairių medvilnes produk
tų. 

-- -- XXX-----
Jeigu ir toliaus taip plėtosis 

automobiliai Nęw Yorko mieste 
kaip iki šiol, tai 1935 metais 
jau nebus ten nei vieno arklio.

Jungtinių Valstybių automo
bilistai 1927 metais sumokėjo 
apie 800,000,000 dolerių įvairių 
mokesnių. ’

; ' l*'"

Londone pasirodė naujos rų- 
šse autas. Autas yra tik vie
nai ypatai važiuot ir parduoda
mas už 100 dolerių. Be to, ne
reikia turėt jokių leidimų jj 
naudot.

Jungtinėse Valstybėse miestų 
gatvėse ir ant vieškelių kiek
vieną dieną automobilių yra su
žalojama už 2,000,000 dolerių.

Briliantas vardu Cullinan yra 
didžiausias visam pasauly; jis 
yra vertas 25,000,000 dolerių. 
Savininkė to brilianto yra Ang
lijos karalienė Marija.

Dėdė Šamas 1928 metais iš
leido kelių pagerinimui po $3.10 
dėl kiekvieno automobilio Jung
tinėse Valstybėse.

Jungtinių Valstybių statistika 
rodo, kad 58 nuoš. visų auto
mobilių yra perkami ant išmo
kėjimo. Trekų įgi ant išmokėji
mo perkama 52 nuošimčiai.

Statistika rodo, kad miestas. 
Los Angeles dėl suvėlinto prista
tymo prekių turi 20,000,000 do
lerių nuostolių į metus. Visose 
gi Junginėse Valstijose kiekvie
nam gyventojuj — nedaro skir
tumo vyras iar moteris, senas ar 
jaunas — nuostolių išpuola po 
20 dolerų kiekvienam per me
tus.

F Jungtinėse Valstybėse varto
jama 3,120,000 trokų dėl perga
benimo prekių ir 92,000 busų 
dėl vežiojimo žmonių.

S. Vilkaitis.

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

Carl von Hoffman, keliau
ninkas ir lektorius, Afrikoj su
sidūrė su pamišusiu religiniu 
fanatiku, kuris vadino save 
“Dievo Sunum”. Tas fanati
kas pasiuntė į “dangaus kara
lystę” porą šimtų vietos gy
ventojų, ir už tokį uolų religi
jos skelbimą tapo už kaklo ant 
medžio šakos pakabintas. Hoff- 
mano pasakojimas skamba maž
daug taip:

Thomas, Dievo Sūnūs, atvy
ko iš kalnų į Shawira apylin
kę. Jis buvo žemo ūgio, pla
čiu ■pečių ir nepaprastai tvirto 
sudėjimo. Jo akys buvo ma- 

žos ir raudonos, o veido išraiš
ka kriminališka. Po pažasti
mi jis nešė savotišką iš gele
žies ir medžio padarytą dėžę, 
kuri primenė misionierių bibli
jos viršelius. Virš jo galvos 
juodas nuogas žmogus laikė 
milžinišką iš bananų medžio la
pų padarytą skėtį. Paskui jį 
sekė penkios ar keturios mo
terys, jo pačios, ir pustuzinis 
tarnų, kurie dėžėse nešė jo tur
tą. Vėliausia pasirodė Kampe- 
shi, jo leitenantas. Tai buvo 
tikras degeneratas.

Mažiukas juodas žmogus pa
čiame vidurdienyj žingsniavo 
ką tai po nosia murmėdamas 
ir niūniuodamas. Jo eisena bu
vo išdidi, jo akys rodė pablu- 
dimą. Viena ranka jis tvirtai 
laikė geležimi apkaustytą bibli
ją, o kita darė keistus, plačius 
gestus.

Thomas, Dievo Sūnūs, ėjo 
skelbti Dievo žodį. Jo karje-i 
ra mažai kam tėra žinoma. O 
tuo tarpu ji yra neįmanomai 
įdomi.

Thomas paėjo iš Luangwą 
genties. Gimė jis šiaurinėj Ro- 
dezijoj. Savo kaime jis statė 
grinteles ir tuo budu pelnė sau 
duoną. Budo jis buvo ramaus, 
nors retkarčiais ir “pašumyda- 
vo”. Bet kaipo sumanus dar
bininkas, Thomas turėjo labai 
gerą reputaciją.

Į Luangwa apylinkę atsi
kraustė misionierius su savo 
žmona. Misionierius buvo jau
nas ir kupinas eptuziazmo žmo
gus. Neturėdamas jokio su
pratimo apie Afrikos gyveni
mą, jis manė, jog vienu užsi
mojimu bus galima milžiniš
kus darbus nedirbti. Juodaod
žiai, galvojo jis, juk tokie pat 
žmonės, kaip ir europiečiai. Rei
kia tik juos apšviesti, žino
ma, kaipo misionieriui, jam la
biausia rūpėjo išganyti jų du
sias.

Kartą Thomas tapo pakvies
tas apdengti misijos namų sto
gą. Savo darbštumu ir suma
numu jis padarė misionieriui 
gero įspūdžio. Nuo jo misio
nierius ir nutarė pradėti. Vie
ną gražią dieną misionierius 
aprengė jį baltais rūbais ir nu
sivedęs j upę pakrikštijo, duo
damas jam vardą Thomas. Bet 
atsivertėlis tą vardą sudarkė 
ir pradėjo vadintis Tomosiyo.

Naujas “Kristaus kareivis” 
greit pradėjo pasižymėti savo 
agresingumu. Kuomet juodu
kai susirinkdavo prie misionie
riaus trobesio “Dievo žodžio” 
klausyti, Tomosiyo pradėdavo 
taip karštai melstis, jog tiesiog 
užhipnotizuodavo minią. Nors 
susirinkusieji paprastai nesu
prasdavo kame dalykas, bet 
“juodojo pranašo” maldos ir 
šukavimai tiesiog žavėjo juos. 
Misionierius su žmona negalė
jo atsidžiaugti juo. Tai tik
ras radinys! Greit, sakė jie, 
Tomosiyo pasidarys žinomas 
visai Afrikai. O tai vis jų nuo
pelnas. Juk jie surado tą “juo
dąjį pranašą” ir atvertė jį į 
krikščionybę. Misionieriai ne
apsiriko: Tomosiyo iš tiesų pa
garsėjo visoj Afrikoj; ir pa
garsėjo ypatingu budu.

Vieną gražią dieną, kuomet 
trobesio stogas buvo pusiau už
baigtas, Tomosiyo nežinia kur 
dingo. Niekas nežinojo, kas su 
juo atsitiko. Kadangi pirm to 
jis elgėsi labai keistai, kaip

“m’futi” (sužavėtas) arba nuo
lat girtas žmogus, tai kaimo 
gyventojai visai nesirūpino tuo, 
kas su juo pasidarė. Pasiša
lino iš kaimo, — na, ten jam 
ir kelias. Dabar nors makau
lės bus sveikos, nes Tomosiyo 
kartais įpuldavo į tokią religiš
ką ekstazę, jog pradėdavo nuo 
stogo kitiems ant galvos ply
tas mesti. Misionieriai, būda
mi iš profesijos dideli optimis
tai, neprarado vilties. Tomosi
yo, be abejonės, sugrįš. Mato
mai, dėl giminių ligos jis taip 
skubiai pasišalino. Ir jie lau
ke ir tikėjosi, kad jis greit su

grįžtų, nes artinosi lietingas se
zonas, o stogas dar buvo ne
baigtas. Jie laukė ir meldė
si.

Bet Tomosiyo daugiau nebe
grįžo į Luangwa apylinkę. Iš 
krikščionybės jis sukurė kokią 
tai savotišką religiją. Jis gir
dėjo misionierius kalbant apie 
Dievo Sūnų ir apie jo sugrįži
mą teismo dienoj. “Dievo Sū
naus” titulas jam labai patiko. 
Pirma jam niekuomet nebuvo 
atėjusi į galvą mintis, kad Die
vas turėjo sūnų, nes jo pri
gimta religija apie tai nieko 
nesakė. Tačiau jis žinojo, kad 
Dievas buvo vedęs ir dažnai 
barėsi su savo “žmona”. Tie 
“dangiški barniai” dažnai jam 
pačiam tekdavo girdėti, kuo
met perkūnija pradėdavo griau
sti. O jeigu Dievas turėjo sū
nų, tai visai natūralu, kad tas 
sūnūs turėjo brolių. Tomosi
yo ne tvirtino, kad jis yra vien
turtis “Dievo sūnūs”. Jis pil
nai daleido tą faktą, jog, be 
jo, Dievas dar turi ir daugiau 
sūnų.

Pasiskelbęs “Dievo sunumi”, 
Tomosiyo pradėjo organizuoti 
sau atitinkamą štabą. Pirmiau
sia jis apsirūpino keliomis pa
čiomis, skėčio nešėju, tarnais 
ir hermafroditu Kampos h i. 
Grasinimais jis privertė “lais
vo elgesio” moteris sekti pas- 
kui jį.

Kampeshi, tamsios praeities 
žmogus, buvo specialis jo svar
besnių misijų pas i u n t i n y s. 
Kampeshi buvo išsi g i m ė 1 i s, 
gamtos parodija. Jis turėjo 
moters krūtis, o jo apatinė kū
no dalis buvo moters ir vyro 
kombinuotė. Kitais žodžiais sa
kant, jis buvo savo rųšies 
“gaidvištis”. Tas gamtos kur
iozas buvo labai ištikimas “juo
dajam pranašui”, ir apleido jį 
paskutinis. *

Pirm pradėsiant savo misi
jas, Tomosiyo pavogė iš misio
nierių porą marškinių, šalyj, 
kur tik vadai dėvi, anktinius 
marškinius, jis savo naujoj 
“uniformoj” atrodė labai svar
biu žmogum. Jis labai mėgo 
išdidumą ir pompą. Lalas že
mėj, o vėliau Kongoj, savo mi
sijomis jis padarė didelio įspū
džio. Nuo pat pradžios nuo 
“atsivertėlių” jis ėmė tam tik
rą atlyginimą. Pabaigoj savo 
karjeros jis buvo nustatęs ati
tinkamas kainas už pasiuntimą 
žmonių į “dangaus karalystę”.

Ištisi kaimai pasiduodavo 
hipnotiškai “juodojo pranašo” 
įtakai. Jo oratoriški gabumai

IŠPILDOME
Income Tas Blankas

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

Kas privalo pildyti blankas?
Kiekvienas nevedęs asmuo, 

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

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

Nuo galvos skaudėji
mo, šalčių, užsikim
šusių vidurių imk 

“Cascarets”
šiąnakt! Išvalykit savo vi
durius ir pašalinki! galvos 

skaudėjimą, šaltį, suru- 
gusį skilvį

Gaukit 10 centų dėžutę da
bar.

Jus, vyrai ir moterys, kurie 
nesijaučiate gerai — kurie tu
rite galvos skaudėjimą, apsivė- 
lusį liežuvį, prastą skonį bur
noj ir dvokiantį kvapą, svaigu
lius, negalit miegoti, ėda aitru
mas, esate nervuoti, pakrikę, 
kankina skaudantis, gasuotas, 
pakrikęs skilvis, ar turite di
delį šaltį.

Ar jus palaikote savo vidu
rius tyrus su Cascarets, ar tik 
priverčiate juos išeiti kas ke
lintą dieną su pagalba druskų, 
catharctic pilių ar ricinos alie
jaus?

Cascarets dirba kai jus mie
gate; išvalo vidurius, pašalina 
surugusį, nesuvirškintą, pūvan
tį maistą ir netikusius gasus; 
išima tulžies perviršį iš kepe
nų ir pašalina iš kūno visas su
kietėjusias pasilikusias medžia
gas ir nuodus žarnose.

Cascarets šiąnakt pataisys 
jus iki ryto — 10 centų dėžutė 
iš bile aptiekos palaikys jūsų 
skilvį saldų; kepenis ir vidu
rius veiklius ir skaisčią galvą 
pe4 (mėnesius. Neužmirškit 
vaikų. Jie mėgsta Cascarets, 
kadangi jos yra skanios — nie
kad negnaibo ir nesirgdina.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.

Roselande 
Tubučio aptieka

233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka 

723 W. 123 St.

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į ’hrti- 
miausį atstovą.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Haistrd Si 
Tel. Roosr <?lt 8500

--------- - G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų .—.......... $1.00
Kopija  -...... 4.......... 10c

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

..... ------- n
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Town of Lake
Areštuotas policijos viršyta

Šioje apielinkėje suimtas ta-; 
po Stevvart Turner, Crestvvood, 
UL, miestelio policijos viršinin
kas. Jisai pardavinėjo tikėtus. 
Prieš tikėtus, kuriuos Stevvart 
pardavinėjo, vietinė policija nie
ko neturinti. Ji nieko neturinti 
ir prieš tai, kad tikėtai buvo 
pardavinėjami. Bet pasirodė, 
kad pardavinėtčjas buvo pasi
rėdęs Chicagos policininko uni-! 
formoje. Ir delei to Stevvart su
imtas. Jisai kaltinamas yra “dis- 
orderly conduct”. Ryšyje su 
tuo vietos policija pataria biz
nieriams apsižiūrėti, kas ir ko- i 
kiam tikslui siūlo tikėtus pirk
ti, pirm negu jie mokės pinigus.

Repoit.

mergaitė tik 14 metų, o vyras 
25 metų. Jaunas vyras sutinka 
apsivesti su mergaite. Ir mer
gaites tėvai nėra vedyboms 
priešingi.

Bet policijai išrodo kažin kas 
ne taip: juk mergaitė tik ketu
riolikos metų! Anot deskos ser
žanto — gal Meksikoje ir jau
ni veda, bet Amerikoje, girdi, 
mergaitė jaunesnė kaip 17 me
tų, skaitosi dar ne pilnametė. 
Taigi policija mergaitę atidavė 
jaunuomenės apsaugos asociaci
jai, o vyrą pasodino kolei kas 
šaltojon. šiandien bus nagrinė
jama tų meksikonų byla jau
nuomenės teisme. —Rep.

Užgavėnių šokis
šiandien Lietuvių Moterų 

Kliubo šokis Masonic Temple 
salėje, prie 79-tos gatvės ir 
Union avė. Muzika puiki, prog
ramas įvairus. Norintieji sma
giai laiką praleisti turėkite ome- 
nėj šj šokį. —Chicagietis.

Smulkios Žinios
Town of Lake Jau 23 dieną sausio mėnesio

šalygatvy, ties namais 1620 W.
Jau bus kokis mėnuo laiko, 44 street, paslydo žmogus, per- 

kai vietinė policija aplaikė rus-| puolė ir parsiskėlė galvą. Nu- 
čią žinią. Jai buvo pranešta, gabentas pavieto ligoninėn žmo- 
kad dingusi meksikonų šeirny- gus mirė, 
nos mergaitė 14 metų amžiaus. 
Žinote, gimė visokių spėjimų. 
Tėvai išsigando, policija sujudo.

Ėmė policija ieškoti mergai
tės. Ieško, nesuranda. Pagalios 
užvakar stoties seržantui Mur- 
phy pavyko prapuolusioji mer
gina užtikti. Pasirodė, kad ji kelnes, nuskustais ūsais, buvo 
nuėjusi gyventi su jaunu vyru, užsivilkęs armijos marškinius 
tulu Rodriguez, taip jau nieksi- ir dėvėjo pilkas bovelnines pan 
kiečiu.

Dalykas, rodosi, turėjo būti
užbaigtas. Bet štai koki kliūtis: vaizdos ir

Bet iki šiol jo kūno niekas 
neatsišaukia, žmogus buvo dar
bininkas, kokių 5 pėdų 11 colių 
aukštumo, svėrė 160 svarų, gel
tonplaukis, dėvėjo tamsią kepu
rę, tamsiai pilką švarką, juodą 
ploščių, tamsias juodais dryžais

žmogaus, tai tegul atsišaukia 
arba į County Morgue, arba į 
policijos stotį, kuri yra prie 
47-tos ir Paulina gatvių.

♦ * *
Anna Merecki, 43 metų, gyv. 

4508 S. Paulina st., sunkiai su
sirgo. Išvežta pavieto ligoninėn.* * *

Mike Arandovvski, 39 metų, 
gyv. 5027 S. Robey st., važiavo 
automobiliu. Ties Robey ir 48 
gatvėmis jo autas susikūlė su 
autu, kurį operavo L. Meegan, 
1308 W. 78 st.Arandowski su
žeistas, nugabentas ligoninėn.♦ ♦ *

John Smalkis, 30 metų, gyv. 
3828 W. Winchester avė./išga
bentas ligoninėn. Užsinuodijęs.* * *

Stanley Friderich, gyv. 4912 
S. Kolin ava., 47 metų, sužeis
tas darbe. Jisai dirbo Lime 
Works, prie 27-tos ir Lime st. 
Sužeistasis nugabentas ligoni
nėn.

* * * 
i

Alex Valaitis, 38 metų, gyv. 
3424 S. Auburn avė., įkąstas 
šunies. Duota žinoti sveikatos 
departamentui. -—Reporteris.

Visi delegatai ir delegatės ataiLanky- 
kitę paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.

Bridjęeporto Lietuviu Politikos ir 
Pašelpos Kliubo paprastas susirinki
mas įvyks utaminko vakare, vasario 
12 d., 1929 m., Chicagos Lietuvį 
Auditorijoj, 8183 So. Halsted St.

Gerbiami kliubiečiai malonėkit bū
tinai atsilankyti į šį susirinkimą, 
kadangi turime keletą svarbių rei
kalų aptarti. Kviečia Valdyba.

Chicagos Lietuvių Drinigljds Savi
tarpinės Pašėltos susirinkimas atsi
bus utaminke, vasario 12 d., Maso-

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
81/2XH colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Į

Užmuškit Tą Šaltį
Apsisaugokite nuo 

Influenzos ir Plaučių
PRANEŠIMAI

Roseland. Vasario 12, 8 vai. vaka
re, Aušros kambariuose, 10900 So. 
Michigan Avė. įvyks Draugijų Są
ryšio delegatų susirinkimas, šiame 
susirinkime bus svarstoma svarbus 
reikalai. Aušros knygynas gyvuoja 
ir gyvuos, neklausykite paskalų, ku
rie skleidžia per spaudą ir žodžiu.

nio Temple svetainėj, 1547 N. Leavitt 
St. ir North Avė., 7:30 vai. vakare. 
Nariai malonėkite susirinkti laiku.

X. šaikus, rašt.

Specialis pranešimas. Cicero Pilie
čių Apsaugos Associacijos. Musų re- 
guliaris susirinkimas, perkeltas į 2 
antradieni koŽno mėnesio. Sekantis 
susirinkimas bus laikomas antradieny 
12 vasario, Liuosybės salėje, 49 Ct. 
ir 14 gatvės, Cicero, pradžia 8 vai. 
vakare, viršutinėj salėje. Visi na
riai privalo būti, nes bus daug svar
bių reikalų. Draugiškai

Wm. U’Selis, prez. 
A.. L, Mtul, sekr.

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

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

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

nuo 10 ryt* Iki 1 po pietų.

Lietuviai Gydytojai
Rm. Sb60 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
chicago, IIL

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

Vai.: 1 iki S po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tek Brunewick 4989

Namu telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletinė ftvtesa tr dlathermia

Ofiso ir Rea. Tel. Bouievard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

ir uuo 6 Iki 8 vai. vakare
Rea. 8201 South Wallace Street

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Įvairus gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigus Ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sios metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6809
-------O——

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta]

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

valandai oo pietų.

Telefonas Canal 0464

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

ipart šventadienio tr ketvirtadienio

Office Bouievard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Uždegimo
Nešposaukite su šalčiais. Vartokite 
išbandytus ir saugius metodus kovai 

su “flu” ir šalčiais.
Medikalį viršininkai išleido perser

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

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

Phone Armftage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 <ki 2 ir 6 iki 8 P. 14 

Sei«doa vakare uždaryta' 
NedėHoj nagai sutartiLietuvės Akušeres

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

nuč 9 iki 11 v. ryto 
nur* 6 iki 9 vai vak.

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos; nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Bouievard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Universal Restaurant
Musų var Skiečiai,
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS. «av

| 750 West ?"*—
i 31st St.

čiakas.
Jei kas pasigenda tokios iš 

taip pasirėdžiusį

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

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6

Phone Bouievard 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. 

Nedalioj nuo 10 iki 12 A. hĮ

iki' 9 vai. vakare.

“Voila!
vietoj saldumyno—

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenne 
Telefonas Bouievard 7820 

Reaw 6641 South Albany Avenne 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12 
-------0------- »

UCKY pimasl

Gladys Glad

Jean Ackerman

dailiai laiba figūra vis 
uomet yra madinga’

LUCKU Jean
Ackerman"®“™' 
ir Gladya Glad iŠ 
•ektringctZiegfeld** 
muzikalia komedi- 

jos“VVhoopee”

Paul Poiret, 
kurio išrastos 

Paryžiskes mados 
pirmauja visoms 

madoms.

Paul Poiret, 
Garsus Paryžiaus 
Madų Tvėrėjas.

pagelbėdami man sutvert pasekming- 
iausias madas.
“Lucky Strikes tai tikrai yra ikve-

Paul Poiret

kvapsnio dūmust 
Idumynai.
ridurti, kad as pats rūkau 

trikes, ir as manau, kad jie

“Jeigu jūs norite pasilaikyti laibais 
(o kas gi šiandieną to nenori?), tai 
vengkite saldumynų ir rūkykite Lucky 
Strikes. Jie turi savyje ką tokio ypat- 
ingo; gal būt, tai kvapsnys, kuris nu
malšina ir patenkina pageidavimą ri- 
ebinanciįi ir svorį didinančių dalyką.
“Ve kaip, imkite Lucky vietoj saldum
yno—dailiai laiba figūra visuomet yra 
madinga. Garsinimai, kuriuos as mač
iau nesenai atvažiavęs < Ameriką, 
skelbei—‘Geriausias būdas valgyti cu
krų, tai kaipo kitų valgių pasaldinto
jo. 9 Tai yra visai teisingas persergėji
mas, kad cukraus naudojimas būtų 
aprubeziuotas. Perdaug saldumynų vra 
blogas dalykas. A s stoju uz tai, kad 
užsitraukt kelis Lucky Strike apkep- 
inimo 
vilioja sa
“Galiu 
Lucky

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo'— Nei Jokio Kosulio.Imkite Lucky 

vietoj saldumyno Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Šokių Orkestrą 
tokias “Melodijas, kurios Broadivay padare Broadway.,t Ta 
muzika po visą sal‘, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiama 

National Broadcasting Company tinklu.

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Bouievard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Bouievard 6487 
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenwood J 752
»■ Į,........... ... ■

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

Phone Bouievard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

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

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžlunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Rooin 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS 
X-RAY 

4193 Archer Avė., 
Chicago, TU.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakaro i s
8241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562
7—9 ra).' vak. apart Panedėlio h 

Pėtnyčios

Tel Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniai* oa gra I cusitarimą

■n-...............................................  l

įv airj|b Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moterišku vyriškų 

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenne

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

Rea. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAI 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubo> 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Strest 
Kampaa 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* 
Telefonas Canal 1912 j 

Resldence Tel. Falrfax 6352

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurrniestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

CorK VVashington and Clark Sts 
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek Hyde Park 3395

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otio Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman At
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakujais uuo 6 iki O vai.

3315 So. Halsted Street



Tarp Chicagos
Lietuvių

Town of Lake
Pereitą savaitę šioje apielin- 

kėje, Ashland gatvėje, tapo api
plėšta hardware krautuvė. Po-! 
licija nužiūrėjo kai kuriuos vai
kėzus ir suėmė. Klausinėjami,.' 
vaikėzai išdavė savo draugus.! 
Jų tarpe pasirodė ir vienas lie- 
tuviu tėvų vaikas.

To vaiko likimas tikrai bud- I 
nas. Jisai bus tik kokių 14 ar-1 
ba 15 metų. Nebeturi tėvų. Iri 
jau ne vieną kartą yra buvęs 
pataisos namuose. Dar nesenai 
jis tapo išimtas iš pataisos na
mų. žmogus, išėmęs jį, prižade-!

jo globoti. Bet vaikas vėl pa
kliuvo ir vėl išsiųstas į pataisęs 
namus.

Vaiko brolis ir sesuo (senes
nieji), sakoma, yra labai pado
rus. —Reporteris.

PADĖKAVONĖ
A.A. IGNACAS KAZLAUSKAS

JULIJA NAURieCKAITF.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 10 dieną, 2:30 valandą 
po piet, 1929 m., sulaukus 19 
metų amžiaus, gimus Lietuvoj. 
Paliko dideliame nubudime tė
vus — Marijoną ir Viktorą 
Naureckus, broli Vladą ir se
serį Eleną ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 3026 W. 41 
Place.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 14 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
.parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Julijos Naureckai- 
tės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.,

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Brolis, Sesuo 
ir Giminės.

kuris mirė Sausio 31 dieną, 
1929 m. ir palaidotas tapo Va
sario 8 dieną, o dabar ilsis 
Lietuvių Tautiškose kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalėdamas 
atsidėkavot tiems, kurie sutei
kė jam paskutinj patarnavimą 
ir palydėjo jj i tą neišvengia
mą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš muši; 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame gra- 
boriui A. Masalskiui, dėkavoja
me D. ir Z. Rimkus už graži) 
gelių kryžių, broliui A. Kaz
lauskui už gėlių vainiką ir 
draugams kurie nupirko didelį 
vainiką, kurie aukavo vardai 
yra: S. Dominauskas $4, P. Ka- 
televas $2, J. Žakas $1, J. Ka- 
zukauskas $1, J. Malinauskas 
$1, K. Rudis $1, M. Barauskas 
$1 ir J. Katiliavas $1, viso su- 
aukaudami $12.00. ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas Ignacai sa
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę liekame,
Broliai ir Visi Gilninės,

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lachavicz, Tel. Roose- 
velt 2515.

Lietuvis Graborius ir 
BaJLuuuuotoJas

2314 W. 23rd PI. 
CHeago, III.

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

M ()TI EJ US K UCEVIČIU S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 11 dieną, 4:50 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 54 me
tu amžiaus, gimęs Samiliškių 
parapijoj, Daugirdžių kaime, 
Vilniaus rėd. Paliko dideliame 
nuliudime 4 dukterys — Malvi
na Bendigaitiene, Sofija, Julia 
ir Oną, vieną sūnų Juozapą, pus
brolį Juozą Ascilą, švogerius — 
Andriejų Jančauską ir Juozapą 
Jančauską ir Domininką Vens- 
kutonį ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 722 W. 17 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 14 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namų į Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Motiejaus Kucevi- 
Čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sūnūs, Pusbrolis, 
švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
1 borius J. F. Radžius.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St, 
Tel, Victory 1088

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 CL, Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Aaburn Aveu Tel. Blvd. 32018201

PRANCIŠKA MISEVIČIENE
PO TĖVAIS MATULEVIČAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 10 d., 3 vai. ryte, 
1929 m., sulaukus 48 metų amžiau, gimus Kauno rėd., Kau
no apskr., Grinkiškio parapijos, Podžių kaimo. Paliko 
dideliame nubudime vyrą Augustą, 3 dukteris — Bronis- 
lavą, Vladislavą ir Jadvigą, du sunu — Boleslovą ir Vaclo
vą, žentą Jasinskį, dvi marčias — Marijoną, Leventiną ir 
seserį Oną Mišeikienę; du pusbrolius — Vincą ir Edvardą 
Lenauskius ir anūką Kenneth ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 6530 So. Irving Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, vasario 13 d., 2 vai. po pie
tų iš namų į Tautiškas kapines. .

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, dukterys, sunai, žentas, pusbroliai; 

anūkas ir giminės.

r

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

11 H s

Graboriai
Phone Boulevard 41 

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.

Antradienis, vas. 12, 1929
lAl

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimai
Furnished Rooms Radios

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

KAMBARIAI rendon ant antrų 
lubų dėl vyrų, su ar be valgio. Yra 
maudynė. Petras Sachauskasuf/4859 
So. Maplewood Avė., Virginir 0817.

Personai
Asmenų Ieško

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

CLASSIFIED APS. į
Educational

Mokyklos

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

Miscellaneous 
(vairus

IR

i Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
I 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

PRIDĖK vieną ekstrą karr^arį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui.

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

Lafayette 7150

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

Tel. Victorv 9634 
------- O------

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

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Repubhc 7869

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

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

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

arba

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartinentinių budinku 
katilus, fomisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose. Visi orderiai atlieka
mi kuogreičiausia. šauk

H. GADEKE, Kedzie 1393.

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. Užganedi- 
nimas ym ^rantuojamais. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

VMI

MES darome pinuos klesos kar- 
penterio, plumbeįio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Visas darbas garantuotas. Mes einam 
visur Chicagoj ir priemiesčiuose.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

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

RADIOS, STALAI IR CONSOLES 
PILDAI — $25 ir augščiau

Ateikite* ftlęl nemokamos demons
tracijos ant. naujo Allelec D. C. 
Howard, Zenith 'ir, Brunsvvick. Atsi
nešk šį apgarsinimą, jis vertas jums 
$5.00. lengvi išmokėjimai, 
f# lt) E. Oak St.,

Sup. 8741

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

J. F. PAULUS
IR

A. HORN
Real Estate ir Namų 

Budavotojai
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius

. 2433 West 69 St
Tel. Hemlock 5967

Pinančiai
Finansai-Paskolos

5*/2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linami privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

Paskolos suteikiama; 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Help Wanted—Male
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali 
sti progą padidinimui uždarbio ir

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

\ir angliškai.
\ Priimti aplikantai bus trumpą lai-

Yards ir M:chigan Avė.

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

Kreipkitės kad dieną nuo 10 iš ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

to

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

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

bile 
vai.

AUTOMOBILIŲ pardavėjai. Par
davimui žemiausios kainos lengvi ka
rai, 100% kooperacija, daug prospek
tų. MEYER MOTOR SALES, 5109 
So. Ashland Avė.

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės, mokantis milžti ar norintis iš
mokti. Kreipkitės po 6 valandai į 
1036 N. Richmond St., 3 fl. Phone 
Armitage 9065.

ONTERNATKONAL- 
1NVESTMENT 
CORPORATION

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

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, valgis ir guolis jei nori, 
turi būti unistas ir ne girtuoklis. 
Hemlock 7072.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi virėja 
(cook) moteris dirbti naktimis. Atsi
šaukite 1745 So. Halsted St.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

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

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

arba $800, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi t 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St
PA^KOLINSIM 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. Armįtage 1199

For Rent
MODERNIŠKA 5-kių kambarių; 

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

Arti Archer ir Kedzie avės. Phone 
Lake 5418.

HELBERG BROS.
192 N. Clark St.

Dearbom 4020

Furnished Rooms
RENDON 2 kambariai vyrams ar

ba ženotai porai, su valgiu arba b« 
valgio Tel. Boulevard 8984,

REIKALINGA patyrusi moteris 
prie siuvamo “Svveaterių” — mezgi
nių, su apmokėjimu susitarsime. 
Kreipkitės F. Selemonavičius. 504 W. 
33 St., prie Normai Avė., 1 lubos.

REIKALINGA moteris dėl namų 
darbo ir dėl nuraminimo ligonio. 
Valgis ir gražus namas dėl geros 
moteries. Hemlock 7072.

REIKALINGA mergaite arba mo
teris, prižiūrėti 2 metų vaiką trum
pai. Užmokėsiu gerai. P. R., 6408 
S. Francisco Avė., Tel. Republic 6444.

Fumiture & 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 ši 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

GRAŽIAUSI RAKANDAI 4 kam
barių, vėliausios styliaus, 3 kavalkų 
frieze seklyčios setas, 8 kav. riešuto 
valgomojo kambario setas, 4 kavalkų 
riešuto miegamojo kambario setas ir 
matrasas su snringsais, 5 kavalkų 
pusryčių setas, sidabriniai, sudynai, 
veidrodžiai, verčios $3000. Galiu pri
statyti atskirais kavalkais, jaukiems 
gera proga. Winner, 8228 Mai-yland 
Avė., 1 apt., Stewart 1875.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
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. Westem 
Avė., Chicago III. Hemlock 914°.

Radios
RADIO aptarnavimas $2; pataisy

mas garantuojamas.
Northwest Town Radio
3812 % W. North Avė.
Telephone Capitol 1361

Pranešimas
Radio nėra pagerintas, jis vien li

ko suelektrintas. Leiskite mums pil
nai pertaisyti dabartinį jūsų radio 
ir jį suelektrinti su A. C. tūbomis. 
Pilna musų dirbtuves garantija. Tai 
kainuls viso $39.50.

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

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

ar Midway 6312

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

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

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

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir

Automobiles įtaisyta taip ir kitos farmos.

SPECIALIS BARGENAS 
’28 Studebaker Dict. sėd. geram 

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

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

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

stovy ......................................  $495
’27 Dodge sėd, velourų išmuštas $825 
’26 Chandler special 6 ................... $295
’26 Jewett Coach su naujais ta- 

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

bargenas ...............................
50 kitų karų pasirinkimui.

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

Exchange—Mainai
FARMERIAI NAUDOKITĖS PROGA

Geras ir nebrangus niuro namas 
išsimaino ant farmos ar vasarna
mio.

5076 Archer Avė.

Lafayette 6036

$95

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

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

Tel. Boulevard 1036

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AR ŽINOTE, 
kad automobilių dabar biznis yra 
geriausias iš visų biznit), tiktai prie
žastis ligos savininkas yra privers
tas parduoti gerai apsimokantį 65 
automobilių garažą su salesroomiu 
ir gasolino stotim. Mainys ant na
mo, didelio ar mažo, Chicagoj ar 
kitam mieste, lotų ar geros far
mos, ir taipjau priims morgičius 
ant kito namo. Agentai yra 
Čiami pasidarbuoti.

5076 Archer Avė. 
Lafayette 6036

Saldainių, 
Ice Cream” ir 

Krautuvė

kvic-

Keal Estate f or Sale
N amai-Žemi Pardavimui

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fla- 
tai išrenduoti—2061 Birchwood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 
1913.

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

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Western Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

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

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

----- o-----
Central Park, arti North 
flatų mūrinis, 3 metų se-

Chestcrfiėld 0155.

NORTH
Avė., 4 uaių muilina, o mviu ov- 

: numo; 4 furnasai įbudavoti. šauk 
savininką Chesterfield 0155.

Cigaretų, 
tt. Ge-

CIGARŲ, 
Žurnalų, 
riausia vieta, 
saidės. Nėra opozicijos; visa apie-jsas. K 
garda naudojasi šią vienatine mo-į $12,500, . ,....,..v.,
derniška krautuve, pigi renda. Pa-' 7290 arba Palaside 0364. 
gyvenimui kambariai dėl poros, ge
riausi pinigai nuperka. Viso vertės 
virš $3000, svarbus reikalai verčia par- ■ 
duot greit. $1,600 nuperka viską 
Proga uždirbti didelius pinigus. 

■1334 N. Western Avė.

ŠTORAS 1 aukšto mūrinis, šiltu 
ant North j vandeniu apšildomas, 3 metų ly- 

Kedzie avė., arti L stoties. 
. $1,500 įmokėti Berkshire

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

Long Beach 8875

2 FIATŲ, 5—5 kambarių octogo- 
no priešakis, saulės porčiai. Moder-

PARDAVIMUI irrosernė ir bučer-iniškas 3 kan* Karažas» arti 81-mos " L ' ir Marshfield. Savininkas Vincennes ne, parduosiu ir pusę biznio, rnano n-..
partneris pasitraukia. Priimsiu ir!*5' '
nemokantį to biznio. Atsišaukit ypa- j 
tiškai arba rašykit laišką, 3210 So. TURIU parduot 2 flatų me- 
Halsted St., Box 8. dinįx namą su 2 karų garažu, arba

-------0------- i mainysiu ant nuosavybės $10,500. 
i Nuolaida už cash. Savininkas Pa-— --------------------------------— i Hsade 8214

PARSIDUODA labai pigiai groser- SAVININKAS turi parduoti tuoj 
nė ir bučernė, naujai įrengta iš prie-. puikų modernišką 6 ruimų bunga- 
žasties neturiu partnerio, pats nesu
prantu darbo. Atsišaukite nedėlioj, 
Joseph Gricius, 4818 So. Mozart St.

low lietuviškoj kolonijoj. Naudokis 
proga iš to—matyk vietą. Pigi kai
na.

PARDUODU restauranta labai pi
giai, iš priežasties dviejų biznių. Ge
ra vieta dėl gero biznio, 3828 So. 
Halsted St. i

PARSIDUODA soft drink parkris, 
gera vieta ir biznis, pigiai, 1434 So 
49 Ct., Cicero, III. ,

Savininkas
5742 Whipple Street 
Tel. Republic 8768

PARSIDUODA arba išsimaino 2 
pagyvenimų namas ir Storas, pieti
nėj miesto dalyj. Mainysiu ant far
mos. 3631 So. Halsted St.

AR GIRDĖJOT

MAISTO krautuvė, delikate- ^oftaTny? aTmažo'bknlo
šen, kepyklos dalykai. Geriau
sia vieta Northsidėj;^ šitokios 
progos dar nebuvo. Dar tik nau
ja, aukštos rūšies krautuvė. 
Kainavo virš $3000 įrengimas, 
parduosiu viską už $1800; da
lis ant išmokesčio, jeigu norite. 
Saugiausias investmentas ir tik
ras piniginis pelnas. Pigi renda, 
geras lysas. 3557 N. Halsted St.

ar lotų. Priežastis — našlė mote
ris.

5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forest. Plumbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 7% 
pėdų konkryto beismentas. Skal
byklos, furnasu šildoma, arti R. I. 
R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
karo garažas, 1akerio (150'><3O2) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. Western avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui
$100 ĮMOKĖTI

Nupirks 80 akrų farmą ir miško 
žeme šiauriniame Wisconsine. Kai
na $600, 2 mylios nuo miesto. Ge
ra vieta žuvauti, medžioti, gaudyti 
žvėris, nedirbama žemė. Turiu par
duoti tuojaus. Didelis bargenas.

2627 N. Washtenaw Avė.
Armitage 1349

PARDAVIMUI 80 akečių, 40 my
lių nuo Chicagos vidurmiesčio. Ge
ri budinkai, cementinė sailo. Kai
na $10,000. išmokėjimais. C. A. 
Baker, 18058 Dixie highvvay, Home- 
wood, III, Homewood 537.

PARDUOSIU
su $4,800 nuostolių dviejų augštų 
mūrinį namą, po 4 ir 4 kambarius. 
1-mas morgičius $3,000. Priimsiu 
mažą įmokėjimą, arba mainysiu ant 
eųuity, 1601 So. Washtenaw Avė., 
Chicago,

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

TURIU tris namus, galite pasi
rinkti kuris genaus patiks. Parduo
siu už cash, pigiai, arba mainysiu į 
biznį, priežastis liga, 3622 S. Famell 
Avė. Tel. Boulevard 8984.




