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Dideli šalčiai ir sniego
nos įvykiaisaudros Europoje Pastaromis dienomis sušaudy

ta 14 valstiečių, kaltinamų 
dėl mušimo sovietu valdinin
ku vPer šimtus metų Europos kraštai neturė

jo tokių piktų šalčių; daug žmonių ir 
gyvulių sušalo; susisiekimas dėl pūgų tik ;!illlti čia Mllskv()s laikra. 
sutrukdytas I ščiai paduoda žinių apie ketu-

lif.liką žmonių, kurie įvairiose' 
jsovietijos vietose tapo pasmerk-BERLYNAS, vas. 12. — Vo

kietijoje dabar siaučia toki di
deli speigai, kokių ji neturėjo 
per pastarus 200 melų. Nenuo
stabu, kad adventistai šūkauja 
Berlyno gatvėse, jegei atėjęs 
pasaulio galas, ir nenuostabu, 
kad daugelis jiems tiki. Falo 
renheito termometru Berlyne 
yra 25 laipsniai žemiau zero!

Septyniolika žmonių negyvai 
sušalo, šimtai kitų guli ligoni
nėse su nušalusiais kūno na
riais. Visas geležinkelių trofi
kas pairęs. Traukinių pervažai 
ir susisiekimas su Skandinavi
ja visai sustojęs.

Numirėliai lieka nelaideti

ko virtuves, iš kurių dalinamas 
maistas tukstančiams beturčių. sl‘šaiK yt. 

Da is jų, 
Cechuose 40° šalčio nės, t? po 

fcehoslovakuose irgi rado ! baus-rnei už nugalabijimų kelių 
keliolika žmonių sušalusių. Kra- komumslų valdininkų I urke-1 
šte visos mokyklos dėl šalčio: 
uždarytos, o krašto i--------
Praha, beveik visai pritruko 
anglių. Garsiame savo bravo- į 
raiš Buchveise, 77 mylių į pie-' 
tus nuo Prabos, šaltis siekiąs 
•10 laipsnių žemiau zero. Pavi- 
ce išbadėję vilkai sudraskė ke
turis žmones.

Traukiniai nebeeina

^ulenl septyni žmo- 
pasmerkti mirties I

valdininkų Turke- 
is, ūkininkas Dem- į 

sostinė |jaIlccv’ pasmerktas sušaudyti
• už nukovimą Bobruisko apskri
ty vieno valsčiaus *-sovietų sek-

i rotoriaus. Grišinoj, netoli nuo 
Dniepro-Pe t rovsko, už pansšų';

■ nusikaltimą pasmerktas sušau- 
jdvti ūkininkas Vieroliubcovas.*
Tą pačią dieną mirties nuo
sprendis išneštas valstiečiui An- |

■ tonuvui už užmušimą dviejų i 
komunistų valdininkų Kuzmce.
Tomske tapo pasmerkti sušau-1 
dyti trys valstiečiai, broliai Per-; 
sikovai, kaltinami dėl nukovi-1 
mo vieno komunistų 
(kaimo korespondento).

Sprendžiant 'pagal 
laikraščių pranešimus, 

Šalčiai ir pūgos Lietuvoj jmunistų valdininkų
Lietuvoj, ir Lenkijoj taipjau iir nusikaltusių valstie-1 

siu trenksmu. Berlyno gatvėse'stiprus šalčiai ir pūgos vargina šaudymai sovietijoje virto; 
asfaltas daugely vietų taip su- ■'žmones. Del pūgų daug trauki-i PaPrastais dienos įvy uis. 
plaišiojo, kati plyšiai pasidarė nių nebeina, kiti labai vėluojąs.; 
kelių coliu platumo. DarlHnin-; . . « . _ _
kų kuojios turi daug darbi) at
šildyti užšalusias gatvių lempas. I Antverpeno uoste vienas val- 

.. v . kų, teikdamas pagalbos seklu- žmoniu, gyvulių susalo ... e‘ J mon įstrigusiam franeuzų gar-
Krašte daug gyvulių sušali liaviui Kerguelen, apvirto ii * * I ♦

Steblave, netoli nuo penki jo įgulos žmonės prigėrė. Į 
tėvai, parėję namo. | f x . . . . „

.. 1 . i Lamanše paskendo laivassavo vaikus negyvai j 
Lamanše, ties Doveru, per

Jugoslavijoj ir Rumanijoj 
šalčio 20 laipsnių žemiau zero, 

Žemė įšalus per šešias pėdas be to smarkios sniego audros 
gilumo, dėl to. duobkasiai nė > taip užvertė kelius, kad susi- 
duobių negali kasti. Numirėliai siekimas traukiniais visai su- 
pasilieka nelaidoti. Berlyno ka- stojęs. Bulgarijoj devyni žmo- 
pinėse vartoja dinamitą duo- nes negyvai sušalo, 
bėms išrausti. Svarbiausias til
tas per Odero upę Breslave nuo 
šalčio truko pusiau su didžiau-1

Del pinigų nužudė dvi nami^ Paulauskams, likdavo net 
moteris juaniuose šeimini nik u u Ii. Pau-

_ __ lauskai juos dažnai maitindavo.
KAUNAS. Prieš pat Ka- ^a’P Špokauskas lankydamasis 

ledas Baimės vienkiemy, Babtų ’r būdamas geras pažįstamas, 
rasta laukuose'#erai žinojo visus Paulauskų pa

gyvento j a jojimus, užraktus ir žinojo, kad 
nežinomų ^au^ai,s'^as sLiynioj paslė

pęs 1600 litų pinigų. Todėl jam 
kildavo mintis kai]) nors pasi

ni pelnyti. Tani reikalui reikėjo 
laukti proges, o esant norui 

1 proga visuomet pasitaiko.
Gruodžio mėn. 21 d. ryto špa- 

kauskas su Paulausku išvažia- 
su vo arkliais į Kauną, špakaus

kas po švarku paslėpė mažą 
kirvuką. Atvažiavus iki Viliam-

vii'lsčiuje buvo 
netoli savo sodyba- 
Paulauskienė Juzė 
pktadarių sudaužyta ir be są
monės. Buvo suteikta Pa niaus-1 
kienei medicinos pagalba, 
nežiūrint visų pastangų atgai-1 
vinti jes nepasisekė. Ji tuoj 
mirė. Paulauskienės namuose 
rasta negyva jo^ vyro motina 
Valiulienė Petrone}?, irgi su 
sudaužyta galva.

Kriminaline policija nustatė,

[Atlantic and Pacific Photo]

Reed Cutlor, buvęs republikonų vadas, kuris prisipažino 
sėdėjęs ant dviejų kėdžių. Jis reprezentavo sanitarinį distriktą 
ir Cook kauntės taksų mokėtojus.

II Internacionalo Eg- Maskvai stoka duo 
zekutyvo suvažiavi- nos - ūkininkai duo 

na šeria gyvuliusmas Londone
selkoro LONDONAS, vas. 12. — Lon

done prasidėjo Antrojo Inter- 
so\ietų jnacionalo Vykdomojo Komiteto 

1*11 K O—. įsiįvažavmas. Pirmas suvažiavu- 
ZU( - ina1’; sjtl delegatų posėdis- buvo laiko- 

"'mas uždarytomis durimis, Bam- 
;say MacDpnaldui, Anglijos Dar
bo partijos vadui, pirmininkau
jant.

Manoma, kad ši Egzekutyvo 
konferencija be kita svarstys 

i ir
Unija atkovojo iš
samdytojų, ka komu-I taipjau/ politinių kalinių

J tr |tremtinių sovietų Rusijoje klau-

nistai buvo prakišę sim,» 
BOSTON, Mass., vas. 12. — 

i Bostono kepurių dirbėjų uni ja 
pasirašė dvejiems metams su-

audrų paskendo .garlaivis Ville 811 samdytojais.

tvartuose. 
Breslavo, 
rado t ris 
sušalusius nešildytame kamba-;
ry. Netoli nuo Posdamo vienas 
ūkininkas, nuėjęs ryto metų Į de Liege su visu kroviniu ir 
daržinę, rado negy vai sušąlu- pašto v siuntiniais, bet
sius 1 
di moteri. Pačiame Berlyne va- ni pasažieriai visi buvo 
kar policija rado gatvėj tris as- bęti.
menis negyvai sušalusius.-----------------

kad jas nužudė to pat valsčiaus išlipo iš vežimo, pasakė 
Diįvinės vienkiemio gyventojas 
špakauskas Ka'zys.

Sulaikytas špakauskas gynė
si, teisindamasis įvairiais bu
dais, 'bet policija kvotos davi
niais nustatė, kad ne kas kitas, 
o jis nužudė Paulauskienę ir se
nukę Valiulienę pasipelnymo 
tikslu.

Jau senai Špakauskas buvo 
Paulauskų geras pažįstamas. 
Dažnai pas juos atsilankydavo, 
o Špakausko motina, išvykus iš

Paulauskui, kad einąs atlankyti 
savo pažįstamą draugų, kurį at
lankęs drauge su Paulausku 
grįš namo.

Pulauskas nieko nemanyda
mas nuvažiavo, o špakauskas 
skubiai pėsčias nuėjo į Paulaus
ko sodybą, įėjo grįčion, kurioje 
rado vienų Valiulienę.

Nieko nelaukdamas 
nužudė Valiulienę, iš 
pagrobė jam žinomus 
pinigų ir tuojau spruko iš na
mų, bet tarpdury sutiko pačią 
Paulauskienę, kuri rengėsi eiti 
i Babtus sutikti vyro parvažiuo
jant iš Kauno, špakauskas jai 
sakė, kad irgi enųs sutikti Pau
lausko, ir vadino jų kartu ei
ti. Paulauskienė nieko nema
nydama, 
nėjo, ir 
ėjo hnk 
kauskas 
kirvuku 
Paulauskienei į galvą, nuo ko 
nelaimingoji nugriuvo be sąmo
nės. Palikęs mirtinai sužeista 
Paulauskienę, jis paslėpė pini
gus prie kelio po akmeniu ir 
skubiai •nuėjo į Kauną, kad ki
lus įtarimui galėtų pasiteisin
ti, buk nebuvęs namie. Nesuti
kęs Paulausko grįžtant iš Kau
no, grįžo namo. Rytojaus dieną 
policija jį sulaikė, špakauskas 
padėtas kalėjirtlan, o kvota per
duota teismo tardytojui.

kirvuku 
skrynios 

1600 litų

Meksikos preziden
tas įspėja nerimailas

MASKVA, vas. 12.—Jei Mas
kvos sovietas patvirtins apskri
ties sovietų ir kooperatyvų nu
tarimą, tai netrukus kooperaty
vuose bus įvestes duonos kny
gutės perkamos duonos kiekiui 
apriboti.

Sako, mat, kad ūkininkai ir 
šiaip Maskvos prkmieščių gy
ventojai duoua šerią savo ark
lius ir kitus gyvulius, kadangi 
jiems duona pareinanti pigiau, 
nekaip grudai. Vietų koopera- 

i lyvai stengiasi kainas duonai 
išlaikyti j

1 pašarui labai
. dažnai pašaro sunku gauti. To

kiais atvejais jis esti branges- 
! nis, nekad duona kooperatyvuo- 
Ise, ir gyuvliai — karvės, kiau
les, vištos šeriami duona.

prezidento Gcznezo valdžiai Kooperatyvų duonos kny.gu- 
nuversti reiškia nustatymą duonos

_____ __---- porcijų, kur darbininkas galės 
HAVANA, Kutą, vas. 12. >llti Pirk,is <lu<mos dl1 SVBru 

- • ->ajs gau_ i dienai, raštininkai, kontorų tar- 
---- — pusantro 

Suki-įsvaro, ir ūkininkai — apie tiek

Nuo šio laiko maištininkų ir 
maištų kurstytojų turtas bus 
konfiskuojamas

Venezueloj kilęs gin 
įduotas maištas

įperkamas,[ bet kainos 
abai šokinėja, kadangi

laja sutartim, kurią pasira
šė Internacionalinės kepurių ir 1500 sukilėlių žygiuoją sestinėn ; 

keturis pabostas, jų tarpe žmonės ir keturiasdešimt aštuo- ^^yU^Uų dirbėjų unijos jūrini-
išmel

šalčiai visoj Europoj jįjnu kariuomenėje
Spaudos pranešimais šalčiai i «i •

viešpatauja beveik visoje Euro- i kilo neramumai
poje. Holandijoje speigai sie
kia nuo 20 iki 30 laipsnių že
miau zero. Šiaurinėj krašto da- i 
Iv keletas vaikų negyvai sušalo.

h iRotterdamo uostas užšalęs

3000 buvusių Pekino kareivių 
šantunge sukilę, pagrobė 
Lungk.3vo miestą

ninkas Saritzki ir Bostono uni-j 
;jos komitetas su Cap Manufac-. 
turers asociacija, darbininkams j 
atgaunami vėl tie pdrmykščios 'Laikraščio EKCelsior-Pai , 
sutarties punktai, kuriuos bu- tas pranešimas sako, kad Vene- na^(,Ja1^ 
vo prakišę komunistai, kai jie ziieloje kilęs ginkluotas suki- į f"™'. ,v* " 
unijos vadybą buvo pasigrobę limas prieš krašto prezidento, ,Pa^ ..

iJuano Vicente Gomezo, valdžią, j 
Sukilimui vadovaująs gen

į savo rankas. '
Laimėtieji atgal punktai yra: 

atsteigimas nedaribo apdraudos Arevalo Cedeno, kuris su pen-Į 
fondo ir užtikrinimas penkių ' kiais šimtais kareivių žygiuojąs 
legalių švenčių. į krašto sostinę Karakasą.

Šitokia sistema jau yra įves
ta įLeningrade ir, sako, ji su- 

! taupjnti per dienų apie 200,- 
000 tonų duonos.

Kinai. Ki-
Balkanuose 50 sušalo

Balkanų kraštuose, pasak 
pranešimų,. daugiau kaip pen
kiasdešimt žmonių sušalo, ir dėl 
neapsakomų speigų neturto 
žmonės kenčia didelį vargą.

Vienoje, Austrijos sostinėj, Ii-i įgrobė j savo rankas, 
goninės pilnos pacientų su nu- • Bijoma, kad kitos buvusių 
šalusiomis rankomis, kojomis, šiauriečių armijų dalys toje sri- 
nosimis. Beturčių gyvenamuo- nepradėtų panašių sukilimų, 
se miesto kvartaluose vyriau-  
sybė įsakė įsteigti armijos lau-

rsiiiai, vas. > 1S.I—

nu kariuomenei.; kilo neramu- ei • ■
mų. 3,000 buvusios Pekino vai- i SprOglUlUS parako į

įmonėj užmušė 4 
darbininkus

džios~ kareivių, kurie neseniai ! 
buvo inkorporuoti j tautinės 
Kinų valdžios garnizoną šan- 
tunge ir pastatyti Lungkove, 
pakėlė maištą ir patį miestą pa-: HiEtRiCUI.ES, Cal., vas. E.

I Hercules Powd,cr kompanijos 
' įmonėje vakar įvyko 
i sprogimas, kurio keturi 
1 n inkai buvo užmušti.

>navo salą; ]_
laivą keliauti ieš-

koti jos

baisus 
darbi-

Didelė traukinių katąs 
trofa Jugoslavijoje

garGaisras sunaikino 
šią Leydeno rotušę

¥ORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; kartais ga
li būt sniego; nežymi tempera
tūros atmaina; vidutini i nenu
sistoję vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 2° ir 18° F.

Šiandie saulė teka 6:50, lei
džiasi 5119. M3nud leidžiasi 
9:27 vakaro.

JIEiLGtRAiDAS, Jugosla vija, 
vas. 12. — Netoli nuo čia šian
die įvyko didelė nelaime. Pasa- 
žieriniams ZagrebinBė. 1 g r a d o 
traukiniams susidūrus, septyni 
asmens buvo vietoj užmušti, o 
apie dvidešimt ar daugiau pa
vojingai sužeisti, kurių dauge
lis veikiausiai nebeišliks gyvi.

LEYDENAS, Olandija, vas. 
12. — Garsioji, šimtus metų se
numo, Leydeno rotušė šiandie 
buvo, gaisro visai sunaikinta. 
Kartu liepsnose žuvo didelė dai
lės meno kolekcija ir brangus 
archyvai. *

Del užšalusių vandentiekių 
gaisras nebuvo galima užgesim-, 
ti.

Gen. Pershing serga “flu”

CHER’BOURG, Franci j a, vas. 
12. — Gen. John J. Pershing 
atvyko į čia laivu Levialhan su
sirgęs influcnzft.

SEATTILE, Wash., vas. 12—, 
Japonų garlaivis Meiyo Maru 
radio praneša užėjęs ant uolų 
ties Ugamago sala, AMm, 
ir šaukiasi pagalbos.

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
12. — Del kilusio Meksikos kle
rikaluose bruzdėjimo prieš val
džių ryšy su mirties bausmei 
pasmerkto fanatiko Toralo, gen. 
Obregono užmušėjo, nužudy
mu, prezidentas Emilio Portes 
Gil šiandie paskelbė. įspėjimų 
neramiems elementams. Prezi
dentas sako, kad ateity maišti
ninkų ir maištų kurstytojų tur
tas bus konfiskuojamas ir išda
linamas valstiečiams ir darbi
ninkams, kurie pasilieka ištiki
mi esamai aidžiai.

Be to, vidaus reikalų minis 
terija išleido įsakymų, kad pe: 
ateinančias dvi savai t i visi ka 
talikų kunigai Meksikoje atsių 

vyriausybei savo adresus.

dargi į grįčią visai 
drauge su špakausku 
Babtų. Beeinant Špar 
iš. užpakalio tuo pačiu 
smogė keletu kartų

Gatvėse suiminėja dar
bininkus ir krečia

stų

Trockis atvykęs į 
Konstantinopoli

išUnited Ih’ess pranešimas 
Konstantinopolio sako, kad va

„ivUoKi Siūlo $16.082,000 uJ|kar Trockis, buvęs skietų rau
• y y • . -a £-s« . . 7 —. . > don o stos armijos vartas, ntvy-—■y • . j ' uoncsios armijos vadas, arvy

I (Jnitcd otates Iminės kę« i Konstantinopolį iš Odesos

‘BOSTON, Mass., vas. 12.
Vienas turtingas clevelandietis, 
Matthevv Bramley, kadaise sap- 
navo, ]
ne, kažkur ties Meksikos pa-

laivus
WASHINiGTONiAS, vas. 12.— 

Valdžiai paskelbus pardavimą 
kad Ramiajame vandeny-1 varžytinių United States Li- 

----- ‘ .mes ir American Merchant Line
krantčmis, yra paskendusi di- laivynil v’so 
dėlė sala. Tas sapnas jam ne
davė ramumo. Dabar Bramley ^aną, 
nusipirko garlaivį Peary -— I

vų, jų tarpe milžinišką Levia- 
, — New Yorko Paul W.' 

nusipirko garlaivį’Kary - ch<M>man, Ine, firma už visus! 
patį, kurį MacMillan vartojo ll(>s pasiūlė $16,082,(MX). ;
1925 metais savo ekspedicijai į!  
atšiaures ir žada keliauti e v ,
sapnuotos salos ieškot. 1 šuo išgelbėjo šeimyną

 ; iš mirties liepsnose
PAMIŠĖLIS KIRVIU NUŽUDĖ I 

SAVO MOTINĄ

BOSTON, Mass., vas. 12. — 
Dorchestery vienas James Doy- 
le, 28 metų amžiaus, kirviu už
mušė savo motinų. Nuimtas 
Žmogžudys policijai tvirtino 
padaręs tai dėl to, kad motina 
dėjus nuodų į maistą, norėda
ma nunuodyti v

Policija sptatffl 
yra pamišėlis.

Seimą- 
kaė Dbyl®

FALLS CITY, Neb., vas. 12. 
— Tik savo šuns dėka vietos 
gyventojo Moberly šeima išliko 
gyva.

Moberly šeima gyveno bute ! 
viršum skutyklos, kurioj praei
tą, naktį kilo gaisras, šuo, pa
jutęs nelaimę, ėmė garsiai loti 
ir tuo pažadino iš miego šeimi
ninką. įr kitus jo Šeimos narius. 
Su dideliu vargu visiems pavy
ko pabėgti iš jau liepsnojančių 
namų.

PANEVĖŽYS. Sausio 4 d-, 
penktadienį, einant rytą 7-mis 
vai. į darbą, tapo gatvėje politi
kės policijos sulaikytas Traubo 
dirbtuvės darbininkas .1. Lebe
dis. Policijoje buvo padaryta 
pas lA‘bedį asmeninė krata, lig 
tniofrumo. Nieko įtariamo nera
do.

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

HiEtRiCUI.ES
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KORESPONDENCIJOS
. ..............................................................................

Paw Paw, Mich.
Jaunas Western Teachers Col- 

ledge lietuvis studentas Juozas 
Adomas vasario 6 d. kalbėjo di
deliame moterų susirinkime 
Paw Paw, Mich.

Studentas Adomas yra poe
tas, tad ir kalbėjo apie poeziją 
abelnai, ir ypač apie lietuvių 
poeziją, taipjau apie kelionę iš 
Lietuvos.—J. J. Bagdonas.

gas buvo programas, bet jis iš
ėjo silpnokas ir didesnio įspū
džio nepaliko.

Benton Harbor, 
Mich.

P-lė Lena August (Augusti
na vičiutė), musų talentuota pia
nistė, šiomis dienomis Benton 
llarbore užbaigė Junior High 
S<*hool.,

P-lė Augus t gavo aug.ščiausi 
laipsnį ir visos mokyklos pagi
rtiną, nes ji buvo gabiausia mo- 

, kine ir be to nė vieną kartą ne
pavėlavo ir nė vienos dienos ne
praleido nebuvusi mokykloj.

Trys p-o Augusto sunai taip
jau gavo iš mokyklos pagyri
mus už jų didelį gabumą ir uo
lumą lankymą mokyklos, nes nė
ra praleidę pamokų. Pasak mo
kytojų, p-o Augusto vaikai yra 
pavyzdys visiems mokiniams.

—Ten buvęs*

Sausio 22 d. Kenosha Evening 
News pranešė, kad musų žinomi 
biznieriai Felix Paščius ir An
tanas Banis, kurie dviese per 8 
metus laikė valgomųjų daiktų 
sankrovą prie 1519—65 th St., 
išsiskyrė. A. Banis atpirko 
Basčio dalį ir tokiu budu Anta
nas Banis pasiliko senojoj vie
toj. Feliksas Basčius gi nupir
ko namą iš Kazimiero ir Stellos 
Stulgaičių prie 4800-28th Avė., 
kuriame yra sankrova ir trys 
apartmentai. Sykiu atpirko ii 
biznį, kurį Stulgaičiai turėjo pei 
pastaruosius 3 metus.

P. p. Feliksas ir Ona Baščiai 
yra žinomi muzikos mylėtojai ii 
nariai visų progresyvių draugi
jų, kuriose nemažai darbuojasi 
Linkiu kaip p.p. Baščiam, tau 
ir p.p. Baniams pasisekimo nau 
juose bizniuose.

Pirkime ir pardavime tarpi 
ninkavimo lietuvių firma Mar- 
tin’s Bealty Co., kurios vėlėj i 
yra p. J. Martin (Marcinkevi 
čius). Ta firma gero pasiseki 
m’o turi netik tarp lietuvių, bei 
ir tarp svetimtaučių. Gerai, kac 
panašių žinių pasirodo apie lie
tuvius ir anglų spaudoje.

si liko patenkinti. Liko ir ke
liolika dolerių pelno, kuris eis 
fondan Winnipego Lietuvių Sa
vy šalpos Draugijos, kuri čia gy- 
vuojųa nuo 1911 m. šios drau
gijos sumanymu, pašaliniams 
šiek tiek prisidedant, ir buvo su
rengtas minėtas vakarėlis.

Pradžia padaryta. Tikimės, 
kad Winnipego lietuvių vaidini
mo jėgos ateityje nemažės, to
dėl lauksime ir daugiau panašių 
vakarėlių.—Ten Buvęs.

Philadelphia, Pa.
Richmonde “Margučio” redakto

riaus išsižiojimas

Dalyvaus Vasario 16 d. iškilmėse Hartford, Conn.

Kenosha, Wis.
Sausio 20 d. į Kenosha atvy-į 

ko 105 metų žemaitis Jurgis 
Skinderis ir artistas S. Pilka. 
Kaip matyt, kiekvienam paru
po pamatyti tą nepaprastą se
nelį, taip kad žmonių prisirinko 
pilna šv. Petro parap. svetainė. 
Šimtametis Jurgis Skinderis 
pašoko ir davė savotiškus pata
rimus kaip ilgai gyventi. Jo pa
sirodymas labai patenkino pub
liką. Art. Pilkos nors ir mar

Šiomis dienomis tapo parduo
ta iš aukciono (licitacijos) senr 
ir didelė Kenoshos dirbtuvė 
kurią lietuviai vadindavo “gar- 
barnė” ir kuri priklauė N. B 
Allen Sons Taimery Co. Vėliau; 
bus pranešta ir kas ją nupirko, 
nes licitacijos laiku sunku bu 
vo patirti kas ir kokiems tiks 
lams ją pirko. Bet kas nė nu 
pirko, vistiek pradės joje k? 
nors dirbti, tad tikimės, kac 
bus daugiau darbo ir dėl darbi 
ninku. Mat, buvusi garbarnė. 
kad ir geriausia dirbdavo, ji su 
imdavo vos 900 darbininkų 
nors tokiuose dideliuose trobe

(----------------------------- *---------------—\

Pūslės Kataras Ge
riausia Gydosi Se

noviniu Metodu
Santai Midy kapsulės — Indijos se
novinė pajjelba — veikia greitai ir 
švelniai suramina pūsles uždegimo 
ir skausmingą šlapimąsi. Jos pa
gelbsti seniems žmonėms suvaldyti 
tanku kėlimosi naktį. Tik 
tikrosios turi parašo Dr. 
L. Midy, garsaus francu- 
zų gydytojo.

yO jy Visos geros 
aptiekos tu- 

ii jas

siuose vietos butų daug didės 
niam skaičiui darbininkų. Tode 
naujai dirbtuvei įsikūrus gal 
ras darbo didesnis skaičius dar- 
ninbkų, negu dirbo garba nėj 
Tik gaila, kad lietuviai nenupir
ko kokio šmoto žemės prie lie
tuvių bažnyčios.

J. šimanauskas nupirko min
kštų gėrimų sankrovą prie 1361

52nd St. Pardavime tarpinin
kavo lietuvis agentas J. Martin

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesosc

onnn NEW Y0R- 
/II i K() IKI KAU* LUu NO IR ATGAL

Trečia K lesa 
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vieti

nių agentų arba prie

Hamburg-American Line

/—......... ..........................
Tėmykite

1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Hulated St.
Tel. Roosevrtt 850U

----------------------- ------------

Pas mus darbai jau pradeda 
gerėti. Nash Motor Co. irgi jau 
ne blogai dirba.—Alizavietis.

Winnipeg, Man.3 
Kanadoj

Pirmas lietuvių vakaras su 
vaidinimu

Sausio 26 d. Winnipego lie
tuviai buvo surengę vakarėlį su 
vaidinimu. Nieko žymaus nesu
vaidinta, vien komediją “Kur
čias žentas”, tečiaus šis vakarė
lis yra atmintinas, taip sakant, 
istoriškas, nes tai buvo pirmas 
lietuvių vakarėlis su vaidinimu 
Winnipege. Nors čia lietuviai 
gyvena apie 15 metų, tečiaus 
nieko nėra suvaidinę. Tečiaus 
šiemet seniau gyvenantieji lie
tuviai susidėjo su pastaruoju 
laiku atvažiavusiais išeiviais ir 
nugalėję visas kliūtis, pasisten
gė pasirodyti scenoje. Labai 
malonu buvo, kad tarp vaidinu
siųjų buvo ir viena čia augusi 
lietuvaitė. Visi vaidintojai bu
vo rūpestingai prisirengę, nes 
visiems norėjosi parodyti, kad ir 
lietuviai nėra atsilikę nuo kitų 
tautų.

Po vaidinimo buvo pasakytos 
kelios eiles ir sugiedota Lietu
vos Himnas, kuris irgi kažin ar 
kada Winnipege buvo girdėtas.

Paskui tęsėsi šokiai iki vėlos 
nakties.

Publikos, nors ii- dideliam šal
čiui esant, atsilankė pusėtinai.į 
Tvarka buvo kuogeriausia ir

Sausio 30 d. pas mus atbil- 
ndgjo ponas “Margučio” redakto
rius, su juomi kartu pribuvo 
komp. A. Vanagaitis, ir pianis
tas M. Juozavitas. Abudu ar
tistai, ir ponas redaktorius ap
sistojo Lietuvių Muzikalėje sve
tainėje. Išgirdę apie taip ne
paprastą naujieną vietos lietu
viai atvyko pažiūrėti tų ‘taip 
navatnų svečių. Atvykę vietos 
žmonės susėdo ant kėdžių ir sa- 
di ir laukia kada jie gaus pa
matyti tą taip garsų “Margu
tį”. Ir štai, vakaro rengėjas 
K. Liutkus išėjęs praneša, kad 
Margutis su savo margom kel
nėm randasi čia ant scenos ir 
viloj pasirodys prieš publiką. 
Palaukus minutą-kitą, ir Mar
gutis jau šoka, kalba, gieda ir 
kitokias štukas krečia, įlindęs 
rtsas į labai dideles margas kel
nes. Pajuokinęs publiką apie va
landą ir pusę laiko, Margutis 
po tam įsinėrė į žydo kostiu
mus, čion jis vėl šoko, giedojo 
iki susilaukė kitą savo “frentą” 
Žydą, tuomet jau dviese vaidino 
gana juokingus kavalkus. ši
tas aktas tęsėsi apie pusę va
landos. Po tam pasimatė Vana
gaičio “feisas” jau kituos kos
tiumuos. Čion vėl krėsta dau
gybės “funių”, padainuota dau
gybė Vanagaičio “sufiksintų’ 
juokingų dainų, šalę to, da 
išsižiota, pasakyta ‘ prakalba’ 
na ir einama prie uįįiaigos. Pub
lika įsij nokus per visą vakarą 
nelabai nori skirstytis, atrodo, 
kad da norėtų, kad Vanagas su 
savo “funem” jai šonus kuten
tų, bet kad buvo jau po vienuo
likai nakties, tad pats laikas 
vertė skirstytis į namus.

šalia juokingosios dalies pro
gramų, buvo ir rimtų gražių 
dainų, kurias pildė p-lė Mariu 
te Sargeliutė. P-lė Mariute yra 
vietinė dainininkė, turi gan gra
žų balsą ir jei ji lavinsis toliam 
dainuoti, tai ateityje iš jos gal 
būt gera dainininkė. P-as M 
Juozavitas, nors ant sukliurusic 
piano, bet visgi jis savo piršti 
gabumu išpildė puikiai vieną so
lo ir palydėjo kitus artistus.

—Report. Pipiras.

Paieškoma
Filipavičienė-Savickaitė, Ste

fanija, Prano žmona, seniau gy
venusi Glens Falls mieste. Ei 
nant gandais, ji, esą, mirus 
1920 m. palikusi gyvus sum 
•Richardą ir vyrą Praną. Gal 
būt ji mirė Elizabeth, N. J.

Varfuciauskis, P., gyvenęs 4£ 
ar 79 Bond St., Elizabeth, N. J.. 
kviečiamas painformuoti apie 
Filipavičienę.

Benušis, Antanas, gimęs Lie 
tuvoje, apie 40 m. amžiaus, iš
vykęs į Ameriką 1911 m. iš In 
sterburg apskr., Vokietijoj 
Esą, apsigyvenęs Baltimore 
Md.

Grybauskas, Antanas, išvykęs 
į Ameriką apie 19 m. atgal, ki 
lęs bene iš Aukšt. Panemunė; 
valsčiaus.

Dobrickis, Andrius, Jono su
ims, išvykęs j Ameriką 1903 m 
ir gyvenęs Gilberton, Pa. Pa 
ieško giminės.

Doringai, Jonas ir William 
Amerikoje gana senai. Iki 1920 
m. gyvenę Boyonne, N. J.: Jo
nas—92 West 53 St., Williair 
—69 West 23 St.

Jeselskis, Vadas, Dzido
rių sūnūs, gimęs 1888-8 
metalas. Kurtavėnų para-

Didžiausias ir geriausias lietuvių choras Chicagoje — BIRUTĖS CHORAS, vedamas K. 
Steponavičiaus, kuris dalyvaus* Lietuvos Nepriklausomybės iškilmėse vasario 16 d., Lietuvių 
Auditorijoj. Visi bukite šiose iškilmėse. , / /

V. M. Cekanauskis .. 2.00
Sausio mėnesį 1929 m. įplau

kė $46.40. Pridėjus pirmesnes 
aukas, susidaro suma $1,329-89.

Širdingai ačiū visiems aukau
tojams, taip draugystėms, Su
sivienijimo kuopoms, kaip pa
vienėms ypatoms, kurios atjau
čia kiltą tikslą ir įvertina rašy
tojo Šerno darbus. Jau pusę rei
kalingos paminklui sumos ko
mitetas turi. Paminklas užsa,- 
kytas padaryti ir gegužės ik) d. 
bus atidengtas, kadangi kapi
nių lotų savininkai paaukavo 
lotą ir visi įgeros valios lietu
viai rėmė komiteto darbą.

Ačiū gereims žmonėms, kurie 
supranta šerno nuopelnus lietu
viams ir kurie rėmė ir remia 
komiteto darbą. Prašome ir at
eityje šito svarbaus reiaklo ne
užmiršti ir aukaut kiek gali
ma.

Aukas meldžiame siųsti Ko
miteto raštininko vardu:

S. K. Grišius, 6228 S. Sacra- 
mento Avė., Chicago, 111. Tel. 
Ropublic 7180.

pijoj ,Šiaulių apskr. Amerikon 
atvykęs 1907 m. ir dar 1913 m. 
gyvenąs Rochester N. Y., dir
bęs siuvėju. Spėjama, gal jis 
buvęs paimtas kariuomenėn ka
ro metu ir žuvęs, kadangi nuo 
karo laikų giminės jokių žinių 
nėra gavę.

Kunickis, Jeronimas, Damo 
sūnūs, Amerikon atvykęs apie 
20 m. atgal, seniau gyvenęs 813 
Ę. Mahanoy Avė., Mahanoy Ci
ty, Pa. Tėvai negauna jokių 
žinių nuo 1923 m. *

Misevičiai, Justinas ir Salia-* 
monas, 34-34 m. amžiaus, į 
Ameriką atvykę 1909 m. Einant 
gandais, abudu tarnavę Ameri
kos armijoje, ir Justinas esą 
žuvęs ekspedicijoje į Rusiją. 
Kilę bene iš Kėdainių apskr., 
nuo Surviliškio. Paieško motina

Tarp Chicagos 
Lietuvių

» ............ - ■ ■■■■> ■■■1 11 11        •

Birutiečių žiniai
Vasario 16 d. Vilniaus Vada

vimo Komitetas rengia Lietu
ves Nepriklausomybės paminė
jimo vakarą. Kadangi dalį to 
vakaro programos išpildys ir 
“Birutės” choras, tai visi biru- 
tiečiai yra prašomi atvykti va
sario 14 d. į Gage Park svetai
nę (55th ir Western Avė.), kur 
įvyks spccialė repeticija, kad 
prisirengti prie vasario 16 d.

—Valdyba,

kad progai pasitaikius, bandys 
atsilyginti savo geriems drau
gams.

Jo naujas ofisas yra puikiai 
ir moderniškai įrengtas. Real 
estatė biznyje ir naujų namų 
statyme jis teikia gerą patar
navimą. Jis dabar yra susidė
jęs i kompaniją su p. A. Horn, 
kuris turi didelio patyrimo to
je biznio šakoje. —A. L. Z.

Šerno Fondas
šernui paminklą pastatyti au

kų gruodžio mėnesį 1928 metų 
įplaukė*.

Chicago
Jonas Bardaus'kis .... $5.00

Niekad neleiskite šalčiui ar

Žukovskis, Platonas, kilęs nuo 
Merkinės, Alytaus, apskr. Ame
rikoje apie 22 metu, gyvenęs 
Bostone.

Zaveckas, Pranas, Jono sūnūs, 
kilęs iš Audiejiškes, Pilviškių 
valse., Vilkaviškio apskr., 46 
metų amžiaus, prieš karą gyve
nęs Bropklynj N. Y. Turįs broli 
Vincą, irgi Bęooklyne. Tėvai ne-'
gavęs nuo jo žinių nuo pat karo 
pradžios. Karo metu buvo sto
jęs kariuomenėn.

Vileika, Aleksandra,s, iš Lin- 
konių km., Adutiškio valse., 
Švenčionių apškr. Amerikon iš
vykęs prieš karą. Jo vaikai ne
turi apie jį jokių žinių.

, Vaškevičiui, Juozas, Vincas, 
Ona ir Juzė, kilę iš Vištyčio, 
Vilkaviškio apskr., visi apie 50 
m. amžiaus, gyvenę New Yorko 
apylinkėse.

Vitkevičiai, Juozas, Martynas 
ir Kazys, iš Mazgalių km., Jos
vainių v., Kėdainių apskr., Ame
rikoj apie 20 metų.

Varaškevičiai, Motiejus ir 
ir Ignas, tėvai ir sunus, seniau 
gyvenę 769 Washington St., 
New York City. Ieško broliai.

Vitkauskai, Petras ir jo vai
kai Juozas ir Anelė Bakanienė, 
gyvenę Athens mieste, nežinia 
kurioj valstybėj.

Jochimavičius, Jonas, kurie 
eško sesuo Stase Rinkevičienė, 
Kaune.

Umbrazaitis, Konstantinas, iš 
Saplių km., Tverečiaus parap., 
Švenčionių apsk. Paieško brolie
nė.

Stroga, Juozas, Jono sunus, 
38 m., iš šapių km., Traupiu 
v., Ukmergės apskr., seniau gy
venęs 42 Orr St., Pittsburgh, 
Pa. Karo metu tarnavęs ka
riuomenėje. Po karo giminės 
nėra gavę jokių žinių.

šilauskienė-Gečauskaitė, An
tanina, Walterio žmona, Ameri
kon atvykus 1919 m. iš Jona
vos, seniau gyvenusi Sturgen, 
Pa.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai prašo
mi atsiliepti šiuo adresu: 
Consulatc General of Lithuania, 
15 Park Royv,,,Nėw York City,

K. R, Jurgelį Sekretorius.

Marąuette Manor
Įrengiąs naujas re ai estate 

ofisas

Pilietis J. F. Paulus, kuris 
jau penki metai yra biznyje ir 
pasekmingai stato namus, kai
po kontraktorius, ir pardavinė-
ja visokią nejudinamą nuosa
vybę, dabar atidarė naują ir la
bai gražų ofisą savo naujame 
name, 2433 W. 69th St.

Iškilmingas atidarymas įvyko 
šeštadieny, vasario 9, 1929. Gi
minių, draugų ir pažystamų su
sirinko apie 100 asmenų. Jie 
pripirko visokių ofisui papuošti 
dovanų: plunksnų, lempų, gėlių 
ir R. Dovanų varlė siekia iki 
$75.

P-nas J. F. Paulus yra dėkin
gas visiems savo draugams ir 
pažystamiems už jų gerą šir
dį ir puikias dovanas. Jis sako,

KODĖL SCENOS IR EKRANO 
ŽVAIGŽDĖS RUKO OLD GOLDS

Magde Bellamy, gražioji Fox 
žvaigždė, jos vėliausiame veikale 
“Mother Knows Best”, sako:

“Jis sukosėjo . . . Nedorėlis! ir vi
są meilės sceną reikėjo iš naujo fil
muoti”.

“ ‘Gerojus’ krutamuosiuose paveik
sluose lengvai gali likti ‘nedorėliu’, 
jei jis sukepęs ne tikru laiku. Kosėti 
nėra gražu kiekvienu, laiku, bet kai 
kosėjimas sutrukdo scenos filmavi
mą, tai jis pavirsta tikra nelaime! 
Išnaujo filmuoti brangiai kainuoja!

“Didelis įtempimas dirbant kruta- 
muosius paveikslus padaro rūkymą 
būtinai reikalingu atsigaivinimu. Bet 
mes atsigaiviname su OLD GOLDS. 
Jie yra tokie švelnus . . . kaip švel
nus yra apsiėjimas Adolphe Menjou. 
kuris taipjau yra OLD GOLD entu
ziastas.

“Nors jie ir yra smagiausi cigare- 
tai, OLD GOLDS taipjau reiškia iš
nykimą gerklės draskymo ir cigare- 
tinio kosulio”.

Kodėl nesukosėsi ir visą vežimą 
išrūkęs ?

OLD GOLDS Cigaretai yra pada
ryti iš ŠIRDŽIŲ LAPŲ tabako, pui
kiausių kokius gamta užaugina. . . . 
Parinktų dėl jų šilko švelnumo ir 
minkštumo nuo pat tabako augalo 
vidurio . . . Sendintų ir nokintų ne
paprastai ilgai vidurio liepos saulė
tos dienos temperatūroj, kad užtik
rinti medaus švelnumą.

Valgykit šokoladų . . . Užsirukiki- 
te OLD GOLD . . . Pasiskaninkit 
Abiejais.

Pasiklausykit nėr radio “Okl Gold 
Paul Whitcman Hour”. “Džiaso kara
liaus”^ Paul Whitoman iv jo orkest
ras duoda Old Gold valandą kas ant
radienį, nuo *J iki 10 vai. vakare, ry
tų laiku per visą Columbia tinklą.

A. Jankevičiaus surin
ktos smulkios aukos dr- 
stėse ............................. 10.25

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Mokslo Dr-ja 25.00
Fondas uždare knygas gruo

džio 31 d. turėdamas $1, 283.49
Šernui pajninklą pastatyti au

kų įplaukė 1929 metais sausio 
i menesį:

Chicago
Adv. Joseph J. Grish $2.00
K. Bagis ../............ 2.00

kosuliui tęstis
Sunaikinkit fealtį pirma diena Ir jus ta

da veikiausia negausite plaučių uždegimo 
ar influcnzoa. Kai flu grūmoja, yra sta
čiai nusidėjimas leisti šalčiui, ar kosuliui 
tęstis.

3 tirpo tuojaus sunaikins 6alt|. Ištrinus 
juo krutinę, ar gerklę, jis palengvina slo
guti. paliuosuoja atsikosėjimą. Urnai jus 
pajusite pagerėjimu.

Apsisaugojimui gi nuo flu, Įtraukite l 
kiekvieną nasrų kelis kartus j diena ir 
litu bakterijos mažai ras progos Įsigyventi, 
ar susirasti veisimos vietą.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, su
sidedąs ift senovinių terpetino, camphor Ir 
mcnthpl gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 
išlavinta slaugč pasakys jums, kad tie su
dėtiniai jau nuo senai yra pripažinti kai
po veiksmingi antiseptikai. taipjau turin
tys svarbia ypatybę palengvinti Šalčiuose 
ir slėgime. Turpo kainuoja tik 35c blle 
ap t teko j. ' J

Turpo
Ouick, Sure, Sale Relief

East Chicago, Ind.

Liet. Amerikos Uk. Kl.
Auburn, 111.

27 kuopa . •.
Boston, Ma^s.

13 kuopa ........

Westvillc, III.
29 kuopa ...

Brooklyn, N. Y.
SLA. 38 kuojia..........
Naujokas, per “San-

darą

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTRAKTORIAI

5.00

9.15

10.00

10.00

2.00

Vedame d r a tn ■ į 
t naujas ir senas sta

bus pigiau negu ki
ti. Parduodam fix- 
torius ir viską ele
ktrišką.

4104 Archer A v.
Lafayette 3533

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

A

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th

Tel. Kedzie 8002

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. I.ouis Avė. 

CHICAGO. ILL.
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Tarp Ghicagos 
s Lietuvių

Z:?"'

“Progresyvių pro
gresas” - kolioti

tonas, patraukė teisman alder- 
maną Govierą. Jisai kaltina ai- 
dermaną tuo, kad šis nuplėšęs 
jam garbę, ir ieško atlyginimo 
$50,000.00. Govier Philpottui 
nuplėšęs garbę viešai paskelb
damas, jogei jisai, Philpott, kar
tu su rinkimų teisėjais (Elec- 
tion Judges) neteisėtai elgęsis 
su balotais.

Pasak Philpotto, aldermano 
kaltinimai sukėlę devintoje var- 
doje daug nepalankių jam kal
bų ir buvo žalingi jam pačiam 
ir jo šeini‘i.

S. Pilka, kuris šiose iškilmėse 
duos specialj, šioms iškilmėms 
pritaikintą programą. Tad šių 
iškilmių programa bus nepa
prastai graži ir įvairi. Todėl šį 
šeštadienį visi bukite Lietuvių 
Auditorijoj, visos Lietuvos, vi
sų lietuvių šventę apvaikščioti.

—T.

Town of Lake
Nusišovė Juozas J. Saulis

tai ir aprašysiu

Jurgis Skinderis da 
lyvaus vasario 16 

iškilmėse

dabar randasi Eudeikių laidotu- Jei neri išmokti 
vių įstaigoje 4605 So. Hiermita- gerai rašyti —

Avė. — P. R. nusipirk typewriterj

Anibrozų name 
party, kuriai ir 

Viskas 
apie 12 valandą
pakvietė svečius

Taipjau dalyvaus artistas 
S. Pilka

būti 
ke-

pa- 
eile

T. Korablinof, kliubo Majak vedėjas. Jisai dai
nuos parengime Strumilo svetainėje (Roselande) 
vasario 17 d. Tarpe kita ko kliubas Majak duos nu
merį “Juodieji Gusarai”.

kaip tik visaip ją bjauroti, ko- 
lioti, niekinti.

Bet, “draugeliai“, šaukite, 
draskykitės kiek tik jus norite,

nau. Pradėjo garsiau kalbėti, 
šaukti. Mat, be jo vieno, atsira
do ir daugiau panašių žmonių. 
Na, ir ėmė jie daryti tokią sce
ną, kokių buvo pereitame Susi- .o Zosė veiks Amerikoj su tik- 

Baltimoreje. rais broliais lietuviais. Ir jums 
Išmeskite tą pa-, pasakau: netinka Amerika ir 

šunį! Ji lietuvybe, tai kam čia būvate— 
Razbainin- važiuokite į savo Maskvą ir 

'paragaukite jos pyragų; tuomet 
x . ... i gal išmoksite gražius darbus 

‘ j dirbti, veikėjus gerbti ir nerei
kės jums savo kaltę ant

> versti. —Zosė K.

vienijimo seime
Ėmė šaukti:
pirktą Susivienijimo

'yra ‘N-nų* šnipas! 
ke!” ir t. p.

Nors aš prašiau 
būti teisėju ir paklausti Šarkiu- 
ną ko jis nori iš manęs tokiu 
priekabių ieškojimu, šeiminin
kas tečiaus, nenorėdamas savo Į 

biznieriams ir drau- j

Kadangi esu gerai žinoma, o 
ypač vadinamųjų progresyvių 
garbinama, tai noriu ir skaitau | 
priederme viešai papasakoti' 
apie jų “progresą“.

Eina gandai, buk pasitaikęs 
“baisus“ įvykis, priešastimi ku
rio buvusi Zosė. O kadangi aš 
esu ta ypata, 
įvykį smulkiau.

Nesenai pp. 
buvo surengta
aš turėjau pakvietimą, 
ėjo gražiai, ii 
pp. Ambrozai 
prie stalų su valgiais.

Truputį užkandome, pasišne
kučiavome. Su sėdėjusiu šalia, 
manęs žmogum ir tariamės, kaip 
čia už tą viską šeimininkams 
padėkoti. Sakome, kad paval
gius, praleidus taip gražiai va
karą, išeiti Jie tinkamos padėkos 
butų nedailu. Tat nutarėme taip. 
Sako jis man: Zose, tu juos vi
sus pažįsti, tad apsiimk 
vakaro vedėja ir paprašyk 
lėtą svečių pakalbėti.

Na, taip sutarta, taip ir 
daryta. Paprašiau kalbėti
svečių, jų tarpe ir p. Šarkiuną. 
Taręs keletą žodžių, jisai atsi
sėdo. Vakarą toliau vedžiau.

Pagalios šeimininkas gražia; 
kalba padėkoja, kad visi kvies-

■ geriems
gams nusidėti (o daug lengviau 
yra paprašyti moterį išeiti), pa
prašė Zosę apleisti jo butą, ži
noma, ji tai ir padarė.

Atėjo, mat, tokia gadynė, kad 
jeigu šioje šalyje esi gimęs ir 
augęs ir dirbi lietuvišką darbą, 
tai panašiems “progresyviams“ 
netinka. Keliomis dienomis vė
liau man paaiškėjo, kad buvo 
padarytas tam tikras planas 

įpie darbi-

kitų

tieji dalyvavo bankiete. Jam pa
baigus, pakalbėjau ir aš, pa-1 
reikšdama, kad malonu yra ma
tyti tokiame parengime seną ir 
gerą biznierių, kurio pasiseki
mas aiškiai rodo, jog lietuviai, 
susivieniję, gali toli Amerikoj 
nueiti.

Matyt, kad p. šarkiunui ma
no žodžiai nepatiko. Ir užsibai
gus programėliui, jisai jau pra
dėjo kabinėtis prie manęs sa
kydamas — kam Amerika yra 
gera, ką gero ji duoda? ir t. t. bankiete pakalbėti 

ninku padėti”, parinkti aukų, ir, i 
žinoma, vakarėlis butų “pavy
kęs“ labai puikiai. O kadangi p. 
Šarkiunas, įėjęs Į vidų, pamatė 
Zosę, tai jam pasidarė aišku, 
jogei tą planą negalima bus iš
pildyti. štai tame ir numatau1 
p. šarkiuno provokuojančio el
gesio priežastį.

Ir toliau: jeigu “progresy
viai“ turi teisės vadinti mano 
Susivienijimo šunimi ir “N-nų“ 
šnipu, tai aš turiu teises pa
klausti, kur jie yra matę ir gir- 

, kad Susivienijimas ir 
“Naujienos“ panašių žmonių tu
rėtų. O kad vadinamieji “prog
resyviai“ kolioja visus veikėjus 
ir renka aukas visokiuose pa
rengimuose ir net prašė pačią 
Zosę liautis'veikus su tautinin
kais ir eiti pas juos, “progresy
vius“, tai yra neužginčijami 
faktai. Taipjau yra faktas u 
tai, kad jie siulijo pačiai Zosei 
gražią pinigų sumą, idant ji 
darbuotųsi jų tarpe, sakydami, 
jogei jie geriau įkainuos jos 
darbą, negu tie, su kuriais ji 
veikia.

Bet kada jie gavo tinkamą 
atsakymą, tai tuomet — Kas be
liko jiems daryti? Niekas kitas,

Roseland
Indiana gatvės atidarymas 

tuos $125,421.70
kas-

šiemet Lietuvos Nepriklauso
mybės iškilmės, kurios įvyks 
šeštadieny, vasario 16 d., Lie
tuvių Auditorijoj, turės nepa
prastą svečią — vieną iš seniau
sių lietuvių pasauly — Jurgį 
Skinderį, 105 m. žemaitį — Lie
tuvišką Matuzelį. Gyvenąs jau 
antrą šimtmetį, bet dar pilnas 
gyvumo ir jaunystės, “jaunas’ 
Jurgis Skinderis, daug matė šia
me pasaulyje. Matė kaip Lietu
vos, valstietis ėjo baudžiavą, ma
tė lietuvių kovą už pasiliuosa- 
vimą laike “lenkmečio“, matė 
dvi revoliucijas, pergyveno bai
sųjį pasaulinį karą ir sulaukė 
to laiko, kad pamatė Nepriklau
somą Lietuvą, kurios 11 metų 
sukaktuves ii- bus apvaikščio- 
jąmos vasario 16 d. Jis šiose iš
kilmėse ir pasakos savo atsimi
nimus iš pergyventų laikų. O 
tie atsiminimai, be abejonės, 
bus labai įdomus.

šiose iškilmėse taipjau daly
vaus ir daug kitų dainininkų ir 
du chorai. Dalyvaus ir artistas

Pereito sekmadienio vakare 
Juozas J. Saulis, 1845 W. 47th 
St., išvažiavo mietan, žadėda
mas eiti į teatrą. Bet nuėjo į 
Jackson Ilotel, pasisamdė kam
barį ir apie 11-tą vai. vakare 
suvarė dvi revolverio kulkas 
sau į širdį.

Velionis buvo apie 35 metų, 
dirbo Chicago 'Meat Market auk
ščiau paduotu adresu. Apie me
tai atgal mirė jo žmona/ir po to 
jis skųsdavose draugams, kad 
neverta esą gyventi. Velionis

Druska Labai Tinka 
Skaudantiem 

Inkstam
Kuomet Jums Nugara Skauda 

Plaukite Inkstus Kaip 
Plaunate Vidurius

Tada aš jam atsakiau: “Tams
ta, buk atsargesnis, kam ir ką 
kalbi.“ ? ĮtJ

į šį pasakymą jis man atkir
to: ‘Jei čia butų svetainė, tai 
aš žinočiau, kaip su tavim pa
sielgti.“ Ką jisai turėjo minty
je šitaip kalbėdamas, aš neži-

IŠPILDOME 
Income Tax Blankas

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų dėję, 
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
kus turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tų.

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

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

. sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

TUBBY

Marųuette Park 
Rako aptieka 
2316 W. 69 St.

Roselande 
Tubučio aptieka 

233 E. 115 St.

West Pullman 
Tupikaičio aptieka 

/ 723 VV. 123 St.

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

Visa suma asesmentų atidary
mui Indiana avenue tarpe 115 
ir 116 gatvių, pasak South End 
Reporter, esanti $125,421.70. 
Prie šios sumos dar bus pridė
ta $34,202.94. Pinigai taps su
naudoti atlyginimui nuostolių 
valdytojams tos savasties, kuri 
buvo panaudota gatvės atidary
mui. Stambiausia suma, kurią 
išmokės pavieniam savininkui, 
bus $41,000. Ji teks Turner 
Hali valdytojams. Asesmentus 
reikės sumokėti ne vėliau birže
lio 30 dienos 1929 metų. Taiso
ma gatvė sujungs apielinkę ge
rais keliais su svarbiais vieške
liais. Kai kurie vietos piliečiai 
buvo labai priešingi kalbamos 
gatvės taisymui.

* * ♦
Otto Philpott, šios apielinkės 

devintos vardos presįpkto kapi- 

Naudokitės Grogai

Specialis išpardavimas nupi
ginta kaina

$3.95, $4.95, 
$5.95

Uniyersal Shoe Store 
3265 South Halsted Street 

GHICAGiO, ILL.

GEE, l'ME OMLY Got 
A MICKEL SAVE D 
to BUY A VALEMTllOE 
Fote LUCY 4OMES.
I GOTTA THIMK UP 
A VVAY TO RAIŠE J 

. SOME MOM1EY /

SAY
LET'S PLAY
TRAIA) -
Do YOU _ 
vvamta r,

GARSUS' GIMNASTIKOS LAVIN- 
TOJAS GIRIA PLASTERIUS z*

Arthur McGoverno gimnastijos sa
lė yra viena iŠ garsiausių Amerikoj, 
čia lavinasi ir gimnastikuoja žy
miausi žmonės ir žymiausi sportinn- 
kai.

Pats McGovem gerai pažysta svei
katos ir muskulų subudavojimą. To
dėl jo nuomonė apie medikuotus pla- 
sterius turi būti svarbi visiems tiems, 
kurie .tų plasterių nėra naudoję, ir 
nežino ar jie yra geri. Jis pataria 
vartoti plasterius kaipo pagelbą su
mažinimui skausmo ir neprileidimui 
išsinarinimo. Kalbėdamas apie 
Johnny Farrell, visos šalies golfo 
čempionų, McGovern sako: “Vartoji
mas Kidney Plaster suteikė ūmių pa- 
gelba iki to laiko, kai mes galėjonie 
mankŠtinimusi sutvirtinti jo musku
lus.” ’

A\1

7f>» Lafoorafor/os o/* 
EAd. RICHTER CO

■ BRRVANO SOUTH FIFTH «TS. 
brooklyn, n.v

KILIS PAIN

f —nuo infciuenzos
P* Apsisaugojimui nuo Influenzos 
L ir gydymuisi nuo jos išsitrynimas 
f su PAIN EXPELLERIU ste
ik buklus padaro. Muskulų Gėlimas 
P ir Skaudėjimas pranyksta. Su- 
A naikinami susikimšimai, šiltas iv 

malonus jausmas pakeičia šiurpu
lį linga pauėtj.
L Tšsitrinkite PAIN - EXPKLLE 
H RIU dažnai. Jis padilgina krauje 
S cirkuliacija Suteikia reikalingos 
K šilumos. Pralinksmina ius — pra- 
» šalina nuovargį, užmuša skausmu. 
. Taip pat labai geras nuo 
? Išsinarinimų Nusimušimų,
k Sustingusių Sąanarių, Ge-
' liančių Pečių. Neuralgijos,
► Galvos Skaudėjimo ir t. t.

INKARAS ant pakelio paliudija, 
kad yra Tikrasis Vaistas.

35 ir 70 centų didumo bobkutės, 
gaunamos Vaistinėse arba rašykite 

stačiai mums

Kovo Do Yoo 
PLAY IT?

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne, tai 
skauda nugarų, gelia inkstų vietų, su
ka raumatizmas, valgis nesivirškina, 
viduriai rūgsta, žmogus nemiegi ir 
pripuola kitokios bėdos pūslei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir Svariais. Pajutęs skausmą to
je srity pradėk gerti apščiai vandens. 
Prie to gauk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš geros aptiekos ir pa
imk po arbatinį šaukšteli su vande
niu pirm pusryčių per keletą dienų. 
Inkstai pradės veikt kuopuikiausia. 
Ši garsi druska padaryta iš rūgščių 
vynuogių, citrinų ir sumaišyta su li- 
thia. Ji suvaldo šlapumo rūgštis ir 
palengvina ,pūslės negaliavimus.

Jad Salts druskos nebrangios. Iš 
jų pasidaro putojantis lithia vandeni
nis gėrimas, kurį kiekvienas laikas 
nuo laiko turėtų gerti.

Žinomas aptiekorius pasakoja, jis 
parduoda daug Jad Salts druskų 
žmonėms, kurie nori suvaldyti inks
tų bėdas, kol jos dar nėra bėdoje.

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatinių ligų, 
sergantys žmones, 
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto, 
kuris pašvenčia visą 
laikų ir studij u o j a 
tas ligas. Jie žino, 
kad specialistas su- 
oranta kaip tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de- 
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiū- 
ri ir gydo šimtus 
žmonių kasmet. Su- "• "*• Koss 
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis įgijo žinias ir sugebėjimų, rei
kalingų sėkmingam gydymui tų pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo

UŽSISENĖJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILĮ, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR ŠLAPI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge
riausi ir labiausia patenkinanti gy
dimų. To pasekmė yra, kad skait
lingi būriai pacientų kasdie užpildo 
ofisų? Tūkstančiai žmonių, kuris 
kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės, 
liko išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
laimingi.

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Street,
Kampas Monroe, Chicago, III.

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto»

Valandos: Kasdie nuo 10 ryt° iki 5 
po piet; nedėliomis nuo 10 iki 1. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metą šiame name.

Del tos priežasties, 
kurie nori ge-

Pop Learns Railroading
l'M THE COMDUČTOR 
AM'YOU'RETHE 
PASSEMGER - 
G'MHE YoUte 
TtCKET PLEASE

HEfcE YOU 
ARE,CONDUCroą 
here's my 
TICKET

HEY.' LOOKY HERE.’’
THIS T ICKE.T WA$ FpR.
LAŠT VJEEK- YOO'lL NAFTA 
PAY C ASH 0(2 GET i---- <
OFFA TU' TRAIM /

Dabar Gali Nusipirkti 
Naują 1930 Modelį 

MAJESTIC 
Elektrinę Radiją 

BE JOKIO IMOKEJIMO 
Su Radijos Tūbomis.

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

Už įdėjimą nieko neskaitom. 
PAMATYK JĄ ŠIANDIEN.

Veltas išmėginimas jūsų 
pačių namuose per 

30 dienų.
Nemokamas patarnavimas 

per vienus metus.

su viskuo.
Nieko daugiau nereiks 

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

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

Kovo-March 6,1929
Lietuvių Auditorijoj
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VANAGAS

OH, Bov! THAT 

VVASTUE EASIEST 
QUAQTEte l EVER 

E-ARAJED —

yep itsstill^ 
THE2B —• AMD ' 

I OMLY AiEED 
A DOLLAP AM‘ 

SEKJEM'Y CEtfTS 
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VOLDEMARAS, GIRDI, NU-
GANDO “TAUTOS”

PAPOS VALSTYBĖ

Italijos valdžios ir Vatikano pasirašyta sutartim 
tapo įsteigta nauja nepriklausoma valstybė: “Vatikano 
Miestas”. Jos plotas apima 105 akrus, t. y. tiek, kiek 
vidutiniško dydžio farma. Gyventojų joje esą apie 300.

Suprantama, kad politinė papos valstybės reikšmė 
bus lygi nuliui. Reikšmę, ir tai gana didelę, turi ne pa
pos valstybė, bet pats papa, kaipb katalikų bažnyčios 
galva. Naujai įsteigtasis “Vatikano Miestas” yra tik 
šešėlis tos pasaulinės popiežių galios, kuri tapo amžinai 
sugriauta 1870 m. Ją atgaivinti nepajėgė nė Mussolini.

REPARACIJŲ DERYBOS PARYŽIUJE

Buvusios Santarvės valstybių, Amerikos ir Vokie
tijos ekspertai jau susirinko Paryžiuje ir svarsto, kaip 
užbaigti Vokietijos reparacijų klausimą.

“Reparacijos” yra tik kitas žodis tani, kas papras
tai vadinama karo kontribucija. Šios gadynės demokra
tija laikosi to nusistatymo, kad kontribuciją imti iš pra
laimėjusios karą valstybės yra neteisinga. Todėl, kai 
didžiojo karo metu žmonės įvairiose šalyse ėmė kelti 
balsą, reikalaudami taikos, tai visur skambėjo obalsis: 
“Taika be aneksijų ir kontribucijų ir su tautų apsis
prendimo teise”.

Versalės taiką tečiaus padiktavo ne demokratija, 
bet imperialistai, ir su tuo obalsiu buvo daugeliu atžvil
gių prasilenkta. To rezultate Europa iki šiol, per dešim
tį metų po Versalės konferencijos, neturėjo ramaus gy
venimo, bet ėjo iš vieno krizio į kitą. Jei ne Dawes’o 
komisijos planas, 1924 m. šiek-tiek sušvelninęs imperia
listinės taikos pagimdytas sąlygas, tai Europoje gal bu
tų kilusi tokia suirutė, kuri butų ją visai pražudžiusi.

Šis ekspertų suvažiavimas Paryžiuje, be abejonės, 
pašalins dar kai kuriuos aršesniuosius Versalės sutar
ties blogumus ir paruoš dirvą galutinam Europos apn- 
mimui. Kaip visi atsimena, Dawes’o komisija buvo su
šaukta tubmet, kai valdžią Anglijoje paėmė į savo ran
kas Darbo Partija. Mintis apie naują ekspertų komisi
ją gimė, kai pasaulio bankininkai susirūpino, kad po 
rinkimų į Anglijos parlamentą, kurie įvyks už keleto 
mėnesių, valdžia didžiausioje pasaulyje valstybėje gali 
vėl patekti į darbininkų rankas.

Jei imperialistų viešpatavimui pavojus negrąsintų, 
tai karą laimėjusių šalių valdžios veikiausia nė negal
votų apie lengvinimą naštos, kuri buvo .užkrauta Vo
kietijai.

KELLOGGO PAKTAS — “POPIEROS SKLYPAS”?

Kad paskutinėje valandoje 
Lietuvos vyriausybė atsisakė 
pasirašyti taikos sutartį su Ru
sija ir kitoms keturioms vals
tybėms, tai—dėl to, kad Volde
maras pabūgo tautos grūmoji
mų. Taip mano Chicagos “Drau
gas”, kuris sako:

“Buvome rašę, kad pasira
šymas taikos sutarties su 
Lenkija, Vilniaus klausimo 
neišrišus, butų buvęs fakti- 
nas Vilniaus krašto išsižadė
jimas. Nežiūrint to, p. Vol
demaras viską jau buvo pri- 
ruošęs, kad Lietuvą dar į keb
lesnę padėtį užsienių politikos 
atžvilgiu įvėlus. Bet tauta, 
nors ir neturinti savo tiesio
ginės legales atstovybės, pa- 
rumojo p. Voldemarui ir jisai 
vis-gi neišdrįso pražūtingo žy-? 
gio Lietuvai padaryti.”
Kad tauta butų grūmojusi 

Voldemarui, to mums girdėti ne
teko,—negut laikyti “tautos 
grumojimu” tą nepavykusį 
Plechavičiaus “pučą”, apie kurį 
buvo pranešta įvairiose telegra
mose, bet kurį Kaunas griežtai 
nugynė. Bet, jeigu Plechavi
čius ir tie, kurių vardu jisai 
veikė, tikrai sulaikė Voldemarą 
nuo dalyvavimo Maskvos sutar
ties pasirašyme, tai kažin ar jie 
iš tiesų pasitarnavo tautai?

Na, sakysime, kad Lietuvos 
pasiuntinys Baltrušaitis butų 
padėjęs savo parašą po Kelloggo 
pakto įgyvendinimo sutartim, 
tai kas butų buvę prakišta? 
Vilniaus kraštas? Bet kuriuo 
budu galima butų iš to pasira
šymo išvesti Vilniaus praradi
mą?

Maskvos sutarties tikslas yra

tiktai paskubinti Kellogggo am
žinos taikos pakto įgyvendini
mą. Ją atmetus, Kelloggo pak
tas nebus atmestas, o bus tik
tai atidėtas jo įėjimas j galią. 
Amžinos taikęs paktas bus į* 
gyvendintas, kaip tik jį ratifi
kuos tos keturiolika valstybių, 
kurios pirmutinės jį pasirašė. 
Jų tarpe yra ir Lenkija. Ne
veizint to, kad Lenkija yra Tar- 
pe pirmųjų pasirašiusių paktą 
valstybių, Lietuva prie jo prisi
dėjo—ir niekas prieš tai iki šiol 
neprotestavo.

Prisidėdama prie Kelloggo 
pakto, Lietuva viešai atsižadėjo 
karo. Kai Kelloggo paktas įeis 
galion, ji šito savo pasižadėji
mo turės laikytis. Todėl pasi
rašymas ar nepasirašymas 
Maskvos sutarties principaliai 
dalyko nepakeičia. Lietuva vis- 
tiek jau nebegalės vartoti karą, 
kaipo įrankį Vilniui atgauti. 
Pasirašydama protokolą Kellog
go pakto įgyvendinimui, Lietuva 
savo teises nebūtų nėkiek dau- 
giaus susiaurinus, kaip jas su
siaurina patsai paktas, kurį 
Lietuva jau yra priėmusi.

Visas blogumas dalyvavimo 
Maskvos sutartyje galėjo būti 
tiktai tas, kad Lietuvos atsto
vas butų sėdėjęs “už vieno sta
lo” su lenkais. Iš šito fakto 
kitos valdžios butų gal padariu
sios tą išvadą, kad Lietuva jau 
ne taip aštriai jaučia skriaudą, 
kurią jai yra padarę lenkai.

Sakysime, kad tai kenktų 
Lietuvos pozicijai Vilniaus klau
simu. Bet mums rodosi, kad 
jai dar labiau kenkia tai, kad 
Lietuva pasiliko už .durų, kuo
met už vieno stalo su lenkais 
susėdo latviai ir estai. Be latvių 
ir estų paramos Lietuva savo 
teisių į Vilnių neapgins.

Jeigu lietuvių tautai butų 
duota progos pareikšti savo nu
sistatymą, tai ji vargiai pri
tartų tokiai politikai, kurios re
zultate Lietuva pasiliko visai 
izaliuota.

JUODASIS PRANAŠAS
K. A.

Senatorius Capper, iš Arkansas, įnešė sumanymą 
Jungtinių Valstijų senate, kad Kelloggo amžinos taikos 
paktui butų “įdėta dantys”. Jisai siūlo tą paktą papil
dyti įstatymu, kad prieš valstybę, kuri eis į karą, sulau
žydama paktą, butų paskelbiama ginklų “embargo”, t. y. 
draudimas pardavinėti jai ginklus, amuniciją ir kitękias 
karo reikmenas.

Šis senatoriaus Capper sumanymas yra sveikinti
nas. Jisai, be abejonės, daug prisidėtų prie tarptautinės 
taikos apsaugojimo.

Bet yra klaidinga manyti, kaip daugelis žmonių 
mano, kad amžinos taikos paktas pats savaime neturįs 
jokios vertės, kadangi jame nenurodyta, kokia bausmė 
turi ištikti valstybę, kuri jam nusižengs. Istorija rodo, 
kad tokios sutartys anaiptol nėra tik “popieros sklypas”.

Prieš didįjį karą Belgija buvo pripažinta tarptauti
nėmis sutartimis “neutrale” šalim. Tarp kitų, po neutra
liteto garantija buvo pasirašiusi ir Vokietija. Kaizerio 
valdžia paskui tą neutralitetą sulaužė, 1914 m. rugpiu- 
čio mėnesį įsiverždama į Belgijos teritoriją, ir kancle
ris Betmann von Holweg išdidžiai pareiškė reichstage, 
kad su Belgijos neutralitetu jisai pasielgė, kaip su “po
pieros sklypu”. Už šitą kaizeriškos valdžios žinksnį Vo
kietija susilaukė baisiai skaudžios bausmės.

Del Belgijos paėmė viršų Anglijoje karo šalininkai, 
ir Anglija stojo į karą prieš Vokietiją. Belgija per vi
sus ketverius karo metus buvo puikiausias argumentas 
Vokietijos priešų propagandai taip namie, kaip ir ne- 
utralėse šalyse. Simpatijos nukentėjusiai Belgijai padė
jo ir Amerikoje tiems, kurie norėjo karo, pakreipti vie
šąją opiniją prieš Vokietiją.

(Tęsinys)

Tomosiyo buvo ne pirmas 
juodas žmogus, kuris panaudo
jo krikščionišką apšvietą prak
tiškiems tikslams. Nyasalande 
prieš kiek laiko baptistų kuni
gas, Amerikoj gimęs ir moks
lus ėjęs negras, Chilembwe, 
pradėjo kurstyti Afrikos plan
tacijų darbininkus prieš balta
odžius.

Sukilimas pačioj pradžioj ta
po likviduotas, o Chilembwe 
buvo pakartas kaipo žmogžu
dys. Tomosiyo, matomai, bu
vo gudresnis, negu baptistų ku
nigas. Prieš baltaodžių autori
tetą jis vietos gyventojus ne
kurstė. Jo tragiškas susidūri
mas su valdžia buvo, galima 
sakyti, netikėtas ir pripuola
mas.

Jis su savo procesija perėjo 
kalnus ir įsibriovė į Shawira 
apylinkę. Priešakyj jo ėjo 
Kampeshi, kuris savo pusiau 
moters kunu sutraukdavo mi
nias žmonių. Kampeshi pra
nešdavo žmonėms apie “Dievo 
sunaus” atėjimą ir jo nepapra
stus nuopelnus. Toks praneši
mas, suprantama, labai suįdo
mindavo žmones, kurie nekan
triai laukdavo “Dievo sunaus” 
pasirodymo.

Ant galo, prisiartindavo ir 
Tomosiyo. Ištiesęs rankas, jis 
palaimindavo susirinkusius. Pa
skui pradėdavo kalbėti. Kalbė
davo apie pieno ir medaus dan-. 
gų, apie žemę, kur nereikia nei 
žvejoti, nei medžioti, nei ank
sti keltis, apie nepaprastas grin- 
teles, kurių stogai auksu žiba.

Juodukai klausydavo ir sei
les rydavo. O t, kad ir mums 
patekti į tą nepaprastą žemę,

kuri randasi virš debesų. Ta
me psichologiškame momente 
Tomosiyo t pradėdavo kalbėti 
apie krikšto reikalingumą ir at
lyginimą už savo patarnavimą. 
Jo balsas pasidarydavo žiaurus. 
Iškėlęs geležimis apkaustytą 
bibliją, jis pradėdavo šaukti: 
Šioj knygoj, girdi, yra magiš
ki žodžiai, kuriuos jis vienas 
tesupranta. Knygą esą jis ga
vęs tiesiog iš dangaus. Jei kas 
abejoja, tai tegul išeina į prie- 
kį!

•Jo baisus žvilgsniai ir grą- 
sinantys gestai įvarydavo vi
siems baimės, žinokite, tada 
sakydavo jis, jog visi, kurie 
neduos aukų ir neeis į upę 
krikštytis, yra raganiai. Po to 
jis vėl maloniu balsu pradėda
vo kalbėti apie dangų ir kad 
kiekvienas gali dangaus kara
lystę užsipelnyti, jeigu tik jis 
priims krikštą.

Tomosiyo kalba, jo gestai da
rė nepaprastą įspūdį. Jo pro
cesijos moterys puldavo ant 
žemės ir nežmonišku balsu pra* 
dėdavo rėkti. O Kampeshi, pa
kritęs ant žemės, spardydavo- 
si ir dejuodavo.

iShavvira kaime Chimbaku- 
mo sena motina puolė ant že
mės rėkdama, kad ji nori eiti 
į dangaus karalystę. Ji esanti 
jau sena, negalinti darbo dirb
ti. Norėtų kur po medžiu sėdė
ti, bet žentai neduodą jai taba- 
kb. Toniosiyo paaiškino jai, 
jog danguj tabako yra iki va
lios. Visiems užtenka. Nereikia 
jo auginti, nes jis pats per sa
ve auga. Kitos moterys irgi pa
reiškė noro eiti į dangų. Tąsyk 
Tomosiyo nusivedė jas į upę 
ir pradėjo krikštyti. Vyrui pa-

siliko ant kranto, nežinodami 
kas darytL

Moterims Tomosiyo pareiš
kė, kad jos negyventų kartu 
su savo vyrais, jeigu tie ne
priims krikšto. Jeigu jos ne
klausys, tai krikštas neturės 
jokios reikšmės, ir joms bus 
dangaus vartai uždaryti. Vy
rai, kurie girdėjo tuos žodžius, 
ilgiau laukti nebedrįso. Jie ži
nojo, jog be moterų jų gyve
nimas pasidarys neįmanomas — 
nebus kam nei’ valgis gamin
ti, nei namai prižiūrėti. Vie
nas po kito jie pradėjo bristi 
į upę, o Kampeshi tuo tarpu 
rūpinosi surinkti savo ponui 
kiek galima daugiau dovanų. 
Tuo budu visi Shawira kaimo 
gyventojai tapo pakrikštyti 
upėj.

Senukė Chimbakuma buvo 
priežastimi to, kad policija 
pradėjo sekti “juodojo prana
šo” darbus. Dangiškos gerybės 
sužavėjo senukę. Neužilgo po 
to, kai “pranašas” apleido kai
mą, senukės lavonas buvo ras
tas netoli upės, šalia jo gulė
jo kruvinas durklas. Iš prad
žių buvo manoma, kad ją kas 
nužudė beeinant vandens par
sinešti. Tačiau ta nuomonė 
greit pasikeitė, kuomet kelioms 
dienoms praslinkus tapo suras
ti dar dviejų moterų lavonai. 
Atrodė, jog dangaus karalystė, 
kur yra pakankamai tabako, 
taip paveikė moteris, jog jos 
kaip galima greičiau nutarė 
ten keliauti. Iš kitų kaimų, ku
riuos aplankė Tomosiyo, irgi 
pradėjo eiti panašios žinios. 
Viename kaime net šešios mo
terys apleido “ašarų pakalnę” 
ir nusikraustė į dangų, kur te
ka medaus ir pieno upės ir 
grintelių stogai auksu žiba.

Tie gandai apie savižudybių 
epidemiją atkreipė Boma ko
misijos dėmesį. Prasidėjo tar
dymas. Pirmiausia tapo pa
šauktas Chimbakuma, kurio 
motina visoms kitoms mote
rims parodė kelią į dangų.

Chimbakuma, bijodamas sa
vo pačių, kurios buvo entuzia
stiškos “juodojo pranašo” sekė
jos, atsisakė liudyti. Jis pripa
žino-tą faktą, kad jo motina 
nusižudė. Bet dėliai to jis kal
tino žentus, kurie atsisakė duo
ti jai tabako. Jis su užsidegi
mu kalbėjo apie tai, jog jo mo
tina, kuri užaugino ir parda
vė šešias dukteris, turėjo tei
sės senatvėj reikalauti sau ta
bako. Komisionierius, kuris bu
vo gerai susipažinęs su 'Afri
kos gyvenimu, nutarė tardymą 
nutraukti. Vietoj to jis įsakė 
kareiviams areštuoti “prana
šą”. Tomosiyo tapo suimtas. 
Prasidėjo teismas. Vietos gy
ventojai buvo tiek įbauginti, 
jog jie nedrįso liudyti prieš To
mosiyo. Iš jų buvo galima iš
gauti tik tiek, kad “Dievo sū
nūs” sakė žmonėms pamoks
lus ir krikštijo juos. Bet tai 
juk nėra prasižengimas. Tad 
“pranašas” tapo paleista^.

Tomosiyo vėl perėjo kalnus 
ir laikinai dingo. Kartu su juo 
pasišalino jo pačios, tarnai, skė
čio nešėjas ir Kampeshi. Ma
tomai, jis bijojosi, kad komi
sionierius nepermainytų savo 
nuomonę ir nepasodintų jį į ka
lėjimą. Jis nusikraustė į Kon
go ir pradėjo misijas laikyti 
prie Munyungashi upės. Upė 
jam buvo reikalinga krikšto ce
remonijoms.

Pradėjo eiti baisus ir neaiš
kus gandai.. Tomosiyo žymiai 
patobulino savo misionieriškus 
metodus. Jis pats savo ranko
mis pradėjo žmones siųsti į 
medaus ir pieno šalį. Ir tai 
labai paprastu budu — dan
gaus trokštantį atsivertėlį jis 
įmesdavo į vandenį ir laikyda
vo jį ten tol, kol tasai nusto
davo kvėpavęs. O jei kuris ban
dydavo iškišti galvą į pavir
šių, tai pranašas kirsdavo jam 
su biblija per makaulę, ir ta
sai pasinėręs vandenyj išleis
davo paskutinius burbulus.

Ant kiek, ačiū Tomosiyo me
todams, dangaus gy v e n t o j ų 
skaičius padidėjo, — sunku pa
sakyti. Tačiau oficialiai rekor
dai rodo, jog Kongo *distrikte 
“Dievo sūnūs” pasiuntė į dan
gų šimtą suviršum žmonių.

Apie tą laiką mirė nuo plau
čių uždegimo Chimbakumos 
brolis. Tomosiyo tuoj pradėjo 
skelbti, jog ta nelaimė atsiti
ko todėl, kad Chimbakuma liu
dijo prieš jį. Esą tokio pat li
kimo susilaukę ir kiti, jeigu 
jie tik ką nors negerą apie jį 
sakys. Garbė apie jį dar la- 

prasiplatino. Ir juo jis 
darėsi žymesnis, tuo Munyun
gashi upės krokodilams buvo 
geriau: maisto jiems visą lai
ką buvo pakankamai.

Bet netikėtai prasidėjo reak
cija ir žmonės sukilo prieš jį. 
Sukilimas darėsi vis didesnis 
ir pavojingesnis. “Dievo sū
nūs” priverstas buvo skubiai 
pasitraukti iš Kongo. Jo tar
nai, pametę viską, pabėgo į 
kalnus. Pačios pakriko, kaip 
Grigo bitės. Skėčio nešėjas 
įklimpo į balą ir žuvo. Tik 
Kampeshi pasiliko jam ištiki
mas. Tomosiyo kartu su juo 
pasislėpė krūmuose. Į bėgan
tį pranašą buvo paleista daug 
šūvių, bet nei vienas jų nepa
taikė.

Kiek atsipeikėjęs, Tomosiyo 
vėl pradėjo organizuoti sau 
tarnus. Jis pasidarė iš bana
nų medžio lapų naują skėtį ir 
surado naują žmogų tam skė
čiui nešti. Dabar jis dar la
biau ir garsiau gyrėsi, kad jo 
net kulkos nekliudo. Jis perėjo 
Irumi kalnus ir pasirodė šiau
rinėj Rodezijos daly j.

Pagal priimtą paprotį, jis 
pasiuntė į Kafuula kaimą sa
vo leitenantą Kampeshi. Jau
nas vadas, Kafuula, kuris daug, 
buvo girdėjęs apie Tomosiyo 
žygius, bandė kaimiečius sulai
kyti nuo pasitikimo dangaus 
pasiuntinio. Jie atsisakė jo 
klausyti, nes prieš kiek laiko jo 
tėvas buvo įtartas raganavimu 
ir išvytas iš kaimo. Raganiaus 
sūnūs, sakė jie, nieko nereiš
kia prieš “Dievo sūnų”. Tomo
siyo pamokslas jaunam vadui 
nepadarė jokio įspūdžio. Nesu
judino jo nei Kampeshi spar
dymąsi bei šukavimai, f nau
ją skėtį jis neatkreipė jokio 
dėmesio. Jis kartu su procesi
ja nuėjo prie upės, bet į van
denį bristi atsisakė. Tai buvo 
baisus prasižengimas. Juk ‘IDie- 
vo sūnūs” ką tik pareiškė, kad 
visi tie, kurie nepriims krik
što, yra raganiai. Kampeshi su 
iškelta biblija norėjo vadą “ap
šviesti”, bet pastarasis šoko į 
vandenį ir pradėjo plaukti. O 
susirinkusieji šaukė: “Jis plau
kia, kaip sugedęs kiaušinis.”

Jaunasis vadas Kafuula nie
ko nelaukdamas nuvyko į Bo- 
mą. Jis pranešė komisionieriui, 
kad dangaus pasiuntinys vėl 
sugrįžo iš Kongo ir siunčia at
sivertėlius į “laimingą žemę”.

Bomos valdininkai sujudo. 
Tai buvo jų garbes įžeidimas. 
Tam “dangaus pedlioriui” bu
vo įsakyta apleisti Rodeziją, o 
jis, lyg tyčia, dar labiau vei
kia. Tapo pasiųstas kareivių 
būrys.
Gandai apie kareivius pasie
kė pranašo ausis, ir tasai su 
savo dangiška procesija pa
spruko’ į kalnus. Bet neilgam. 
Jis gerai žinojo, jog atsiver
tėliais jis gali pasitikėti. Jie 
juo’ neišduos.

Tomosiyo pasidarė labai drą
sus ir savo metodus dar labiau 
patobulino. Su vienu vadu, Lu- 
wasya, jis padarė biznišką su
tartį. Paklausė jis vado, ar kar
tais jis neturi kaime priešų, 
žinoma, vadas priešų turėjo. 
Koks vadas, kuris rūpinasi sa
vo kaimo gerove, priešų netu
ri? Tąsyk Tomosiyo pasiūlė re
ceptą. Jis tuos priešus atves 
ant teisingo kelio. Vadas turi 
tik paskelbti, jog visi tie, ku
rie atsisakys krikštą priimti, 
yra raganiai. Už tą patarnavi
mą vadas, suprantama, turės 
atitinkamą dovaną jam duoti. 
O kai dėl priešų, tai laike kri
kšto ceremonijos jie tiesiog į 
dangų bus pasiųsti. Po to va
das į dangų nukeliavusiųjų tur
tą galės nusavinti. Jiems že
miškos gerybės vis vien juk ne
bus reikalingos.

Tą pačią dieną Tomosiyo 
pradėjo rūpintis Luvvasya prie
šų išganymu. Pirm negu sau
le nusileido upėj plūduriavo JLO

lavonų ir viliojo krokodilus. 
Vėliau tapo sušauktos viso kai
mo moterys. Vyrai stovėjo ant 
kranto, o upėj Tomosiyo krikš
tijo moteris. Kai kurie jo ges
tai buvo sunku suderinti su ty
rosios religijos reikalavimais. 
Tomosiyo laimino moteris ir 
skelbė joms naujas “tiesas”. 
Klaidinga manyti, sakė jis, kad 
tėra tik vienas kelias įsigauti 
į dangų. Jeigu dešimtis jų mie
gos kartu su juo grintelėj, ku
rią pavedė jo žinion gerasis 
vadas, tai jis gali užtikrinti, 
jog jos turės dangiškus sap
nus ir įgys supratimą apie “ano 
gyvenimo” saldybes. Ir mote
rys, sužavėtos ne tik Tomosi
yo žodžiais, o ir jo gestais, 
mielai priėmė tą pasiūlymą.

Po to jis pasuko į pietus. 
Jo procesija nuolat augo. Pa
čių skaičius didėjo. Moterys, 
kurioms teko paragauti “dan
giško gyvenimo”, apleido savo 
vyrus ir prisidėjo prie proce
sijos. Tarnai vos begalėjo pa
nešti dovanas. Pasisekimas bu
vo tiesiog fantastiškas. Bet 
Kapshi kaime, kuomet Tomo
siyo siuntė į dangų vado prie- 
šus ir dėstė moterims naujas 
“tiesas”, jį užklupo iš Bomos 
pasiųsti kareiviai. Tomosiyo 
šiaip taip paspruko, o jo tar
nai ir pačios tapo išvaikyti.

Kuriam laikui praėjus, pra
dėjo eiti gandai, kad “Dievo 
sūnūs” slapstosi M’Kushi apy
linkėj, netoli Kongo sienos. Bu
vo kalbama, kad jis iš dangaus 
gavęs vandens, kuris apsaugo
jus jį nuo priešų. Girdi, jis už
lašinąs to vandens sau ant lie
žuvio ir kai papučiąs, tai prie
šas tuoj krintąs negyvas.

Juodieji kareiviai iš Bomos 
ne labai tenorėjo tikėti, kad 
galėtų būti toks stebuklingas 
vanduo; Jie apsupo krumus, 
kur buvo pasislėpęs Tomosiyo, 
ir sukurę ugnį ramiai sau lau
kė. Pora dienų juk nieko ne
reiškia, galvojo jie sau. Bado 
kankinamas Tomosiyo ir pats 
pasiduos. Tas jų laukimas gal 
butų davęs progos “juodajam 
pranašui” pasprukti, jeigu ne 
Chipanga-Panga kaimo gyven
tojas Luivvari. Prigundytas di
deliu atlyginimu, kuris buvo 
siūlomas už pranašo sugavimą, 
Luiwari pasiryžo eiti į kru
mus. Jis dingo tankumyne, o 
kareiviai pasiliko laukti. Ku
riam laikui praėjus, pasigirdo 
balsai. Vėliau smūgis, — ir 
kas tai leptelėjo ant žemės. 
Tąsyk kareiviai pasiskubino į 
pagalbą. Bet pagalbos nereikė
jo: ant žemės pertrenktas gu
lėjo Tomosiyo, o šalia jo stovė
jo Luiwari. Kareiviai surišo 
“Dievo sūnų” ir nugabeno į 
Bomą. Ten jam užnėrė ant ka
klo virvę ir pakabino ant med
žio šakos.

Taip užbaigė savo karjerą 
Mwana Lesa (Dievo kunus), 
Watch Tower misijos auklėti
nis, kuris porą šimtų juoda
odžių pasiuntė* į “dangaus ka
ralystę”.'

(Pabaiga)

Sol Ellis & Sons
PLUMBING HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 130

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas •

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams 
Pusei metų .—..........
Kopija .........................

$1.50
$1.00

10c

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

G............mG
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

I Bismnrk Park salėje, o iš baž
nytinės svetainės išėjo. Tai vy
čiai dabar išrodo kaip ir laisva 
kuopa. Jie veikia. Ruošia pra
mogas ir tini iš jų naudos.

šv. Izidoriaus draugystė lai 
laisva draugystė. Seniau ji bu-

W — • • 1 _ 1 Y A --

FLU, ŽMONIJOS
BAISUS PRIEŠAS

Prisitraukiau
Prisitraukiau vakar, 
prisitraukiau šiandie, 
rytoj vėliai prisitrauksiu, 
jei tik ant trusto kur gausiu----
šiltos naininėlčs (2 k.)

♦ ♦ *
Pas vieną penkinę, 
antrai dolerinę, 
o trečioji lauk išvarė, 
spyrė ir duris Uždarė — 
kad pinigų nėra (2 k.).

* * ♦

Bučiau nemylėjęs, 
naminės negėręs, 
jei misiukė storų blauzdų 
o aš kišeniuj penkinė.— 
bučiau neturėjęs (2 k.).

—Pustapėdis

So. Chicago
South Chicago Dr-stė Sal

džiausios širdies Jėzaus turėjo 
puikų balių sekmadienyje, vasa
rio 10 dieną. Žmonių atsilankė 
dauig. Visi gražiai pasilinksmi
no, pašoko. Pelno draugystei 
liko apie pusantro šimto dole
rių.

ši draugystė yra susitvėrusi 
nesenai, puikiai darbuojasi, tan
kiai surengia pramogas ir vis 
uždirba.

Dviems metams praslinkus pc 
to, kai draugystė susitverė, ji 
buvo kuone subankrutavusi, jei 
taip galima pasakyti. Bet per
mainyta valdyba, 
priešakyje atsistojo
darbuotojai, ir šiandie 
gerai stovi, turi turto 
liką šimtų dolerių.

vo labai pasižymėjusi darbštu
mu, bet paskutiniuoju laiku ne 
labai veikli. Kai kada suruošia 
kokį parenigmą.

Taipjau ir Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 74 kuopa. Ji 
ii-įji mažai viedlcia. Žinoma, su- 
sirin'kimus laiko kas mėnesį, 
nariai sueina duokles užsimoka, 
Ja r pasibara truputi h.‘ skirsto
si namo. —Vietinis.

Pavojus influenzos epidemijai pa
sikartoti yra didelis, dėlto, kad oras 
šiemet labai nepastovus ir flu gali 
išnaujo apsireikšti bile valandą. Vi
si oficialiai pranešimai pataria: 
rėk, kad viduriai veiktų gerai!

TRINERIO KARTUSIS
VYNAS

SIUSKIT PER

PINIGUS LIETUVON

Žiu- To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Skelbimai Naujienose 
”icda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
ra naudingos

padarytas iš kaskaros ir kitų medi- 
kalių žodžių paakstina vidurius ir kar
tu sustiprina visą kūną ir padidina 
atsparumą. Atsparumui sumažėjus 
lipTM perai tvii-i propros vykinti savo 
mirtiną darbu, bet Triąerio Kartusis 
Vynas padidina jėgas ir prigelbsti 
atsispirti influenzai. Visose aptieko- 
se. Naudingas kuponas kiekviename 
pakiete. Sempelis veltui iš Jos. Tri- 
ner Co., 1883 So. Ashland Avė., Chi
cago, III.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
81/2X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Ką tik sugrįžo iš Lie
tuvos Naprapatas 
Dr. P. P. Šimaitis

Lietuvoje per 18 
mėnesių turėjo 2000 
ligonių, davė 8000 
Naprapatiškų gydy
mu, ypatingai su ge
romis pasekmėmis 
gydo: mirštamas li
gas, vidurių ligas, 
reumatizmą, silpną

regėjimą, galvos, nugaros, strėnų 
gėlimą, širdies, kraujo, nervų ligas. 
Daktaras Lietuvoje surado naujus 
budus tas ligas gydyti.
2346 W. 69 St., kamp. Western Avė., 

Tel. Republic 5877.
Valandos: nuo 9 iki 11 v. r., nuo 2
iki 4 v. p. p., nuo 6 iki 8 v. vakare.

Lietuvės Akušerės

PRANEŠIMAI
“Birutes” choro repeticija jvyks 

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

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

Specialistas gydymo chroniškų ir naujų 11- 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išegzaniinavi- 
naa atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsl- 
malu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei- 
kįl pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
<ur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
ralutino išegzaininavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS

JO st.

i

DR. M. J. SPERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Resldence Tel. Fairfax 6352

Lietuviai Gydytojai
R**. 6b60 South Artestan Av«nu» 

Phone Prospect G659 
Ofiso TeJ. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
chicago. IIL

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

Vai.: 1 iki S po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. BruDswick 4988 

Namu telefonas Brun*wick 1597 
Ultravioletinė Aviess ir diathermiH
Ofiao tr Rm Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
8464 Soatb Halated Street 

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

Rot. *201 South W*Ūae« Street

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
ifisc valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

A. L Davidonis, M. D.
1910 So. Michigan Avė. 

Tel. Keowood 5107 
Valandos:

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

«part laontadieuio ir ketvirtadienio«•

Office. Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos: 

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

Phone Boulevanl 1401
DR. V. A SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Re«„ 6641 South Albanj Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10-12 
-------o——

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

DR. S. BIEŽIS
Phonę Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS 
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunswjck 8624 \
DR. A. J. GUSSEN / 
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sakmadioniai* nasrai susitarim*

jvairųb Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Re*. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGA1 
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 
vaVpo pietų ir mio 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. diena 

Phone Midvvay 2880

Įvairus gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS - 

Gerai lietuviams žinomas per 25 
. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
is ir akušeris
Gydo shiigas ir chroniškas ligas 

yru, moterų ir vaikų pagal naujau- 
us metodus X-Ray ir kitokiai 
ektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
125 W. 18th Sta netoli Morgan SI 
Valandos: nuo 10—12 pietą ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks. lai lauk
Sho<» ZSiMH Hand<>1x>b 0X0.

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 
laptai ligas vyrų ir moterų 
enas žaizdas, ligas rectal

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO. ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

Dr. J. W. Beaudette

Universal Restaurant
Musų varškiečiai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, sav

Graboriai

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

VIRŠUJ ASHLAND STATE 
BANKO

00 S. Ashland Avė
VALANDOS:

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

valandai po pietų.

Telefonas Canal 0464
Akių Gydytojai

MOTIEJUS KUCEVIČIUS
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 
nubudime 4 dukterys — Malvi
na Bendigaitienė, Sofija. Julia 
ir Ona, viena sūnų Juozapa, pus
brolį Juozą Ascila, švogerius — 
Andriejų Jančauską ir Juozapa 
Jančauską ir Domininką Vens- 
kutonį ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 722 W. 17 St.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
vasario 14 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namų j Apveizdos Dievo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i 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, Sūnus, Pusbrolis, 
Švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Radžius.

Tel. Victory G279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

Phone Armltage Z822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ‘ki 2 ir G iki 8 P. lt 

Senuos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Advokatai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

po

ir

i

?

ek- 
va-

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 iki 1 po pietų.

METINĖS SUKAKTUVES 
PRANCIŠKUS' ŠUKOLAS

Mišios su 
ketverge 
ryte Nekalto 

Panelės švenčiau-

PO TĖVAIS MATULEVICAITĖ

Nuliūdę liekame,

Chicago

įvyks pėtnyčioj, 
8 valanda ryte

Phone Boulevard 7314

O VEI KIS

draugijos
energingi 

ji jau 
penkio-

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

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

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

3265 So. Halsted St. 
-------O—r- \

----- o-----
Pastaba: Mano ofisas dabar randa 

si naujoj vietoj

DDR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

127

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn Su, Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

South Chicagoje yra ir dau
giau lietuvių draugysčių, kaip 
pavyzdžiui, Šv. Juozapo Drau
gystė, priklausanti parapijai. 
Bet veikimu ji nepasižymi. 'Tik 
susirinkimuose nariai sumoka 
duokles, ir viskas. Yra dar vy
čių kuopa. Kaip vyčių, ji, su
prantama, priklauso parapijinių 
draugysčių grupei. Ale išrodo, 
kad su vietiniu klebonu jie yra 
susipykę, susirinkimus laiko

ADOLFAS SAUNOKAS
ūsų mylimas sūnūs persis

kyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
20 metu amžiaus, vasario 12 d., 
4:45 valanda ryte. Paėjo iš 
Pakapės miestelio, Pašiaušio 
valsčiaus, Šiaulių ap. Ameri
koj išgyveno 8 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
mediną Antaniną, seserį Oną 
Bagdonienę, jos sūnų Albertą, 
švogerį Viktorą Bagdoną, dėdę 
Juozapa Strimą, dėdienę Kot
ryna Strimienę, tris pusbrolius
— Benediktą, Tarną ir Adolfą 
Strimus, o Lietuvoj dvi cioces
— Uršulę Palubinskienę, Joha
ną Zakarienę ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 3515 Lowe 
Avė.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
vasario 16, 8 valandą ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel
vartas liekame.

Motina, Sesuo, švogeris. 
Jų Sūnūs, Dėdė, Dėdienė, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Radžius, Telefonas 
Victory 4088.

Bire vasario 15, 1928 m, o pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se vasario 20 d. Buvo sulau
kęs 62 metų amžiaus, kilęs iš 
Rudžių k., Gaurės par., Taura
gės ap. Paliko seserį Marijoną 
Gajauskas, seserietę A n na. Ga
jauskas, seserėną Juozapą šiau- 
lį, brolėnus — Pranciškų 
Juozapą šukolus.

Atmintinės šv. 
zekvijomis įvyks 
sario 14, 8 vai. 
Prasidėjimo 
sios parapijos bažnyčioj.

Visi giminės, draugai, pažįs
tami ir kaimynai maloniai pra
šomi atsilankyti į minėtas pa
maldas ir pasimelsti už A. A. 
Pranciškaus sielą.

Nuliudusi,
Anną Gajauskas.

JUSTINAS JAKUTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sulaukęs 33 metu amžiaus, va
sario J1 dieną, 1929 m., 10 va
landą ryte. Paėjo iš Ežerėnų 
apskr., Dūkštų parap., Kalviš- 
kio kaimo. Amerikoje išgyve
no 20 metų.

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

Laidotuvės 
vasario 15d., 
iš koplyčios į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Justino Jakutis 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį patar
navimą.

Nubudę ir pilni gilios šiol- 
vartos liekame,

Draugai ir Pažįstami.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

JULIJA NAURECKA1TĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 14 diena, 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 į 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.

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

KVIETKININKAS
NUSKINTOS KVIETKOS

Pristatome į Visas Miesto Dalis
Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams

Vainikai
3316 S. Halsted St

J. Lulevich
Lietuvis graboriu> 
ir balsamuotoja*

Automobilių patama
vimas teikiams vi 
šokiems reikalams 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St. 

ChicaRO, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAV1CZ

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

Lietuvis Graborius D 
Balaamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu 
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at 
sišaukti, o mano dar 
bu busite užganėdin 
ti.
Roosevelt 2515-251 b

J. F. RADŽIUS
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:

8238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

PRANCIŠKA MISEVIČIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 10 d., 3 vai. ryte, 
1929 m., sulaukus 48 metų amžiau, gimus Kauno red., Kau
no apskr.x Grinkiškio parapijos, Podžių kaimo. Paliko 
dideliame nuliudime 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 gimin.es. 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 giminėj, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Vyras, dukterys, sunai, žentas, pusbroliai, 
anūkas ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jof 
veikimą. Didelė daugybe akių auga 
tinta pigiais irtinta pigiais ir prastai pritaikintais 
ikiniais. Bukite daug atsargesni, ka
la siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
mainos, arba pedleriai siūlo akinius 
aikčiodami iš namų i namus. Prak 
ikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 

20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.
Jei

Dr.

4649

abejoji apie savo akis, eik pas
A. R.\ BLUMENTHAL

OP’foMETRIST
Phone Boulevard 6487

S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St
Phone Kenwood 1752

25 Mėty Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių aki| 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukite*.

/ Pastebekit mano iškaba* 
y&lahdos nuo 9:80 ryto iki 8:80 va
tam. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. * Room. 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

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

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

Phone Boulevard 8488
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas

JOHN B. BORDEN
(Jonan Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
IO5 Weat Adamn St., Room 2117

- Telephone Randolph 6727
vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-1 

VsKrirois
9241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedėllo ij 

Pėtnyčios

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

t Tel. Franklin 4177
* Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

Albin A. Peteris
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. WhippleSt 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Ai
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 24G0
Leonas S. Mikelonis

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

3315 So. Halsted Street

gimin.es


T

SEWING MACHINES

Tarp Chicagos
Lietuvių

WM. ROCHE 
4251 Cottage Grove 

Oakland 1367 
Senos ir naujos siuvamos mašinos; 

jūsų priimamos mainui.

SIGNS

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

ateinančiu penktadieniu gros 
Guy Lombardo ir jo Karališko
ji Orkestrą, apie kurios muziką 
kalbama, kad ji esanti “saldžiau
sia šioje dangaus pusėje”; ki
tokie numeriai.

McVickcr teatre — pradedant 
ateinančiu piunadieniu bus 
domas paveikslas “Jimmy 
lentine”, kuris vaizduoja 
minalistų gyvenimą; kitokie 
meriai.

Roosevelt teatre — pradedant 
ateinančiu penktadieniu bus 
rodomas kalbantysis paveiks
las “Barker;” kitokie nume
riai.

Oriental teatre — Brooke 
Johns ir jo orkestras duos pas
kutinį numerį šeštadienyje, va
sario 16 d.; kitokie numeriai.

ro- 
Va- 
kri- 
nu-;

AVERS SIGN SERVICE 
1338 Roosevelt Rd.

Monroe 3829
Visokios rųšies iškabos. Abelnas 

iškabų kontraktorius.

STATIONARY
MERCHANTS ASS’N INC. 

3610 So. Hoyne Avė.
Virginia 2074

Visokios rųšies rašomieji daiktai. 
Biznio kortos $2.95 už tūkstanti. 
Sempeliai.

T I R E S
hai^s™Ttireshop
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas.

PRANEŠIMAS

Trečiadienis, va s. 13, 1929

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Radios

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliaįs kaštais. 2 metai išmokė
jimui. , v

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

Lafayette 7150

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3H0 Wentworth Avė.

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

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Kas norit greito ir teisingo patar-BIZNIO
Rodyklė

F. G. LUCAS & CO., 
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107.

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

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

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

IETKIEWIOZ&
CONTRACTORS

GENERALIS KONTKAHTORIUS IR 
RFAL ESTETE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

?hone Republic 7869

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northvvest Town Radio 
3812 % W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

EXTRA MAINAI

Paskolos suteikiama; 
j vien$ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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.

1 Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
i Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
1 Yards ir M:chigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS Bargerys dirbti 

vakarais, 4222 Archer Avė.
-------O-------

Automobiles
SPECIĄLIS BARGENAS

’28 Studebaker Dict. sėd. geram 
stovy ...................................... $595

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

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

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

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

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

bargenas ...............................
50 kitu karų pasirinkimui.

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

$95

Misccilaneous for Sale

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

Tel. Boulevard 1036

IŠSIMAINO puikus bizniavus kam
pinis muro namas, namo paranka
mai vėliausios mados, parduosiu pi
giai, arba mainysiu ant didelio 
apartinent namo, bungalow, biznia- 
vų lotų, fumiture storo, 
Storo, arba kas ką turit.

IŠSIMAINO kampinis 
funiiso šiluma, parduosiu 
arba mainysiu ant seno namo senoj 
apielinkėj, arba ant lotų, nepaisant 
vietos, arba prinisiu bučemę 
po pirmą jmokėjimą.

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

IŠSIMAINO 2jų flatų 
mas, 4 ir 5 kambariai 
namo kaina nužeminta, priimsiu lo- 

; tus, bučemę, restaurantą, automo
bilių kaipo pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO 
mas Brighton 
bizniavo namo 
apielinkės.

IŠSIMAINO

hardwarc

bungalow, 
už $8,500

kai-

biz-
na-

toliaus nuo 
myliu.
puikus na
šu garažų,

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

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

arba $300, imame legali nuošimti.1 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

1 valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St-

I ORLAIVININKYSTĖ, 'didelių pi- 
nigų darbai, vyrai mokinami kiek
vienoj šakoj orlaivių darbe. Gali 
pradėti bile laiku dieną ar vakarais. 
Ateik arba rašyk.

AVIATION SERVICE AND 
TRANSPORT, Ine.

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

M R. ZOMOTNY, Mgr.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Mes neriam su mašinomis grynai vii- ar bungalow.

4rių flatų naujas 
muro namas su 4 karų garažu, 
cago Lawn, namo kaina labai 
žeminta, mainysiu ant nedidelio 
niavo namo su bizniu, arba 2jų

Chi- 
nu- 
biz- 
fla-

VYRAI dėl abelno darbo mau
dynėse, taip vyras reikalingas 

i už pečkurį. Ant vietos miegoj i- 
■ mui kambariai, gnsas dėl virimo 

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 valgio dykai. Kreipkitės. Paulina
i pavimo, važiuokit oas Lutas, arba už nuošimčio ir lengvais išmo-i Bath House, 1115 S. Paulina St. 
telefonuokit. kėlimais. Paskolas suteikiam i 24 -

JEIGU trūksta anglių arba
I troko reikia, visada meldžiu pa-1

valandas. Be jokio komišo.
S. OSGOOD, 

2231 West Division St., “upstalrs’ 
Tel. Armitage 1199

»>. Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Jūsų patogumui, žemiau tel- šaukti Republic 3713. Kaipo lie
pa vardai ir adresai firmų, ku- j tuvis lietuviams visada patar- 
rios suteiks jums gerą patar- na u si u kuogeriausiai.
uavimą. J. VVELIČKA,

ACCOUNTANTS

ACCORDIONS
Augštos rųšies visokio išdirbimo 

armonikos.
R. CARBONARY AND SONS

760 Taylor St.
Monroe 6977

6725 S. Rockwell Street

-------O-------
SUTAISOM ir sujungiam gaso pe

čius taipgi apartmentinių budinkų 
katilus, fornisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose. Visi orderiai atlieka
mi kuogreičiausia. šauk

H. GADEKE, Kedzie 1393.
----- o------

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA 

, LJf
Skolina pinigus ant lengvų 

išmokėjimų
BEN. J. KAŽANAUSKAS, 

Raštininkas
2242 W. 23rd Place 

Phone Roosevelt 8887

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

REIKALINGA mergaitė arba mo
teris, prižiūrėti 2 metų vaiką trum- 

! pai. Užmokėsiu gerai. P. R., 6408 
S. Francisco Avė., Tel. Republic 6444.

CLASSIF1E0 ADS
KLOOSTER AND COMPANY 

100 North La Šalie St.
State 6397

Auditing, Dalj laiko, Knygvedystė 
Income Tax.

Educational
Mokyklos

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.

REIKALINGA moteris mazgoti
Lincoln

State Bank, 9 E. 31 St. Matykit Mr.
Leibranet.

BUSINESS BROKERS
UNITED BROKERAGE CO., 

145 North Clark St.
Dearborn 3840

Parduos, išmainys jūsų biznį, grei
tai; partneriai parūpinami.

I MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 

| BARBER COLLEGE. 672 W. Madison 
-------O------ -

KRIAUčIšKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi
nimas yn ‘^rantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

ELECTRICAL CONTRACTORS' I
COMMERCIAL LIGHTING WKS.,: 

Incorporated 
3524 Roosevelt Rd.

Nevada 6566
Elektix>s ir fixturių kontraktoriai. 

traktoriai.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

AUTOMOBILIŲ DIRBTUVĖ
Geriausia mechaniškų darbų ; 

kimui, už pigias kainas.
MORGAN STREET 

AUTO REPAIR SHOP
3407 So. Morgan St., 
Tel. Boulevard 9421

atli-

PADVIGUBINKIT SAVO UŽDARBĮ grindų^ ofisuose' ir banke
Išmokite kaip padvigubinti savo " 

uždarbį iš bonų, šįirų ir pirmų mor- 
gičių, kuriuos jus turite. Dalyvau
kite visos šalies biznio oganizacijos 
pelnuose ir tuo pačiu laiku semkite 
pelną iš savo bonų ir Šerų.

Musų pienas yia po valstijos ir le-, ■pTKrTr’AT 'ptt'pka n ARr’P'NTTT^: gale prižiūra ir yra užgirtas Director PIN.ĮGAI BARGENUS
of Trade and Coinmercial of Illinois, j v Nauji sampehniai rakandai, gra- 
žymus Chicagos bankas ir trusto zu® seklyčios setas $67.00. Riešuto 
kompanijo veikia kaipo globėjai. j valgomojo kambario setas $57. Rie-

Kad susipažinti su faktais, paduo- mie8ruimio setas 3 kavalkų
kitę savo vardą, adresą ir telefono j Bargenai šimtuose kavalkų. At-

- - Išmesk 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

Fumiture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

FURNITURE
COHEN 

1401—9 So.
Canal

Visokeriopi namų 
parduodame

BROS.
Halsted St.
0300 
rakandai; 
pigiausia.

PATENT ATTORNEYS
B. PELECHOWICZ 

2300 W. Chicago Avė. 
Brunswick 7187 

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

— GREITAI IR PIGIAI
; IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystčs, stenografijos, ir kitų 

mes mokslo šakų. Musų mokyklos nauja
I sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

PHONOGRAPHS
KOZLOWSKI MUSIC SHOP 

914 Milvvaukee Avė. 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

Amerikos Lietuvių
, ' Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III

k

R A D I O MibcellaneoiiB
(vairus

numerj. Rašykite i “Naujienas”, Box 
10G0. x

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.

Dearborn 4020

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

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 springs ai s, 5 kavalkų 
pusryčių setas, sidabriniai, sudynai, 
veidrodžiai, verčios $3000. Galiu pri
statyti atskirais kavalkais, jauniems 
gera proga. Winner, 8228 Maryland 
Avė., 1 apt., Stewart 1875.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Furnished Rooms

BOB’S RADIO SHOP
1539 So. Cravvford Avė.

Rockwell 9460
Fried Eisemann, visokio išdirbimo, 

radio aptarnavimas
IR

REAL ESTATE
J. H. SCHAFFER and CO.
8008 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

ROOFING
CONSUMERS ROOFING WKS. 

4345—50 Harrison Street 
Tel. Kedzie 5111

Visokios rųšies stogų dengimas 
liekamas nebrangiai.

at-

SASH AND DOORS
ALBERT J. ANTHONY 

8129 W. 39th Place 
Lafayette 4789

Durys, storm, sash, garažiai, siete
liai, etc.

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei įcokių knygų .lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčiu cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietu 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

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

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

RENDON 2 kambariai vyrams ar
ba ženotai porai, su valgiu arba be 
valgio Tel. Boulevard 8984.

Personai
Asmenų Ieško

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. Western 
Avė., Chicago III. Hemiock 914°.

\lFinancial
Finansai-Paskolos

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

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

PLAYER PIANAS — vertas daug 
daugiau, negu prašome. Šie pia
nai parsidavinėjo po $800. Mes par
duosime atsakomingam žmogui už 
$110, įskaitant 50 muzikos rolių, ro
lių kabinetą, suolelį ir grindų lempą 
Išmokėjimais po $2 į savaitę.

P. A. STRACK PIANO CO., 
228 So. Wabash Avė. .

Radios

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS, partneris, vyras 
ar moteris i restauranto biznį, mies
te, abelnai suprantanti biznį. Ge
ras biznis, pigi renda, ilgas lysas. 
Kaina $1500 už pusę.

Pullman 8433
po 8 vai. vakare kasdieną.

RADIOS, STALAI IR CONSOLES 
PILNAI — $25 ir ausčiau

Ateikite dėl nemokamos demons
tracijos ant naujo Allelec D. C. 
Howard, Zenith ir Brunswick. Atsi
nešk šį apgarsinimą, jis vertas jums 
$5.00. Lengvi išmokėjimai,

10 E. Oak St., 
Sup. 8741

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

1618 West 18th Street 
J. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, išd.

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

JANOVSKY & CO., 
1824 Wy 47th St

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 dirbtuvės garantija. Tai 
kainais viso $39.50.

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

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

ar Midway 6312

nonius “sWeaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonius gijas neri- Į Illinois, 50x155, mainysiu ant auto- 
niams. Kaina: uncija matkos 38c, 40c mobilio.
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidaro dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

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

IŠSIMAINO puikus lotas Aurora.

PROGA farmeriams, įsigyti pui
kią farmą, 
valstijoj, 
arba lotus

Su 
kitės

virš 
pas

40 akerių Wisconsino 
priimsiu nedideli namą 
kaipo pirmą imokėjimą.
minėtais reikalais kreip-

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

LUCAS
AR ŽINOTE, 

kad automobilių dabar biznis yra 
geriausias iš visų biznių, 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

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

kvie-

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

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, parduosiu ir pusę biznio, mano 
partneris pasitraukia. Priimsiu ir 
nemokanti to biznio. Atsišaukit ypa- 
tiškai arba rašykit laiškų, 3210 So. 
Halsted St., Box 8.

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 Sb. Westem Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102
PARDUODU restauranta labai pi

giai, iš priežasties dviejų biznių. Ge
ra vieta dėl gero biznio, 3828 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
pirmos klasės, ant biznio gatvės, 
netoli dirbtuvių. 4432 S. Western 
avė.

PARSIDUODA grosernė. Geras 
biznis, parduosiu pigiai. Priežastis 
— persunku vienam apsidirbti. 4434 
So. Fairfield avė.

PARDAVIMUI Lunch Ruimis, 5 
pagyvenimui kambariai užpakalyje, 
8 karų garažas; renda $65, lysas 3 
metams. Del informacijų šauk Ca- 
nal 2206.

PARSIDUODA didelis, 70 karų ga- 
radžius. Pigi renda. Lysas ant 4% 
metųj. Tarpe didelių apartmentų. 
Prie garadžiaus yra paint shop. Lea 
Garage, 2719-23 N. Califomia Avė.

KAS NORI pradėti pigiai bizni? 
Geroje vietoje Soft Drinks Parlor, 
3352 So. Morgan St. Tel. Boulevard 
3841.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė — “cash” biznis — renda pigi. 
Penki kambariai pagyvenimui, 2901 
So. Emerald Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

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

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

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

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir

įtaisyta tajp ir kitos farmos

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-----
NORTH Central Park, arti North 

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

ŠTORAS 1 aukšto mūrinis, šiltu 
vandeniu apšildomas, 3 metų ly
sas. Kedzie avė., arti L stoties. 
$12/>00, $1,500 įmokėti Berkshire 
7290 arba Palaside 0364.

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

Long Beach 8875

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

TURIU parduot 2 flatų me
dinį namą su 2 karų garažu, arba 
mainysiu ant nuosavybes $10,500. 
Nuolaida už cash. Savininkas Pa- 
lisade 8214.

SAVININKAS turi parduoti tuoj 
puikų modernišką 6 ruimų bunga- 
low lietuviškoj kolonijoj. Naudokis 
proga iŠ to—matyk vietą. Pigi kai
na.

Savininkas
• 5742 Whipple Street 

Tel. Republic 8768

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

PARDUOSIU
su $4,800 nuostolių dviejų augštų 
mūrinį namą, po 4 ir 4 kambarius. 
1-mas morgičius $3,000. Priimsiu 
mažą jmokėjimą, arba mainysiu ant 
e<juity, 16,01 So. Washtenaw Avė., 
Chicago,

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

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




