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Lietuvos Valdžiai Parupo
NukentėjĮDe[Nederliaus
Ministerių kabinetas svarsto, kaip surink

ti reikiamų pinigų n u ken tėjusiems pa
dėti. Šelpimo komitetas nesugebėjo 
beveik nieko padaryti

KAI NAS, kovo 6. [Chicago rinkti pakankamai pinigų nepa- 
Tribune Press Service]. — Ka-' vyko.
daugi dėl nederliaus, ypačiai | Vyriausybe apskaičiuoja, kad 
šiaurinėj Lietuvoj, gyventojai tam reikalui reikės bent Lt. 1,- 
kenčia dideli vargą, vyriausy- 300,000 ($130,000), tuo tarpu 
be pagaliau pamatė, kad reikia kai šelpimo komitetas, dirbęs 
kas nors daryti. j visą mėnesi, vos sugebėjo su-

Ministeris pirmininkas, pro f. rinkti Lt. 40,000.
Augustinas Voldemaras, sušau-; Proponuoja, kad per aleinan- (Atlantic and Pacific Photo]

kė kabineto milingą pasitarti,1 
kaip surinkti pinigų nukentė-| 
jėliams padėti, juo kad tam1 
tikram šelpimo komitetui su-l

Federalinė Meksikos Hoover visai rimtai
kariuomenė muša rengiasi padaryti 

sukilėlių jėgas kraštą “sausutėlį”

Romos papa — dide- 
liausias fašistas

Taip sako biografas Ludwig, tu
rėjęs su šventuoju tėvu pasi
kalbėjimą

Monterey ir Corbodos miestai 
atimti iš1’ maištininkų; tikimos 
veikiai atgauti Verą Cruzą

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
6. Oficialis pranešimas sako, 
kad gen. Gonzalo Escabar, su
kilėlių vadas Cohuiloj, tapo fe
deralinės kariuomenė apmuš
ta a.

Vera Cruze kilo kova tarp p«- 
čiii sukilėliu. Dalis sukilėlių c C v
vado, gen. .lesus Maria Aguirre, 
kariuomenės sukilo prieš jį pa
ti. Valdžia tikisi, kad netrukus 
fcderalai vėl paims Vera Crnz 
miestą.

Iš Monterey sukilėliai jau 
tapo išvyti ir m testas vėl fede- 
ralų rankose. Cordobos miestas 
taipjau valdžios kariuomenės 
paimtas.

Banditai apiplėšė ban
kų ir nusigabeno ban

kininkus
EVANSVILLE, III., kovo 6. 

— Trys ginkluoti banditai puo
lė Evansville State banką. Su
sinėrę $4,000, jie suėmė dar 
banko kasininką ir jo asisten
tą, įsisodino juos i laukusį ties 
banko durimis automobilį ir 
nudūmė. Gerą galą pavažaivę 

✓jie abudu bankininku paleido.

Du prohibicijos agentai 
suimti už kyšių ėmimą

MILWAUKEE, Wis., kovo 6.
Čia tapo suimti ir į teismo 

rankas atiduoti du prohibicijos 
agentai, kaltinami dėl kyšių 
ėmimo iš butlegerių ir smukli
ninkų.

Airešt uotieji yra Henry 
Stra\vn ir Benį am i n Pinke. Iš 
abiejų pareikalauta po $4,000 
kaucijos.

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

Didumoj debesiuota ir daug 
šalčiau; stiprus, daugiausiai žie
mių vakarų vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 38° ir 58° F.

Šiandie saulė teka 6:17, lei
džiasi 5:46. Mėnuo teka 4:42 
ryto. 

v

čius tris mėnesius valstybės tar
nautojai viena savo algų nuo
šimti aukotų nukentėjėlių nau
dai.

Žada visą prohibicijos vykdy
mo aparatą perorganizuoti ir 
pavesti ji justicijos departa
mentui

\VAS11ING 1 (>.\AS, kovo 6. - 
Naujasis prezidentas Hoover 

I rimtai mano imti “sausinti” 
kraštų i>r prohibiciją padaryti 

, tikra prohi'bicija - jeigu pa- 
; jėgs.

Hoover nori reorganizuoti vi- 
' są prohibicijos vykdymo apara- 
; tą, pašalinti visus netinkamus 
; agentus, išplėsti pro h iib: ei jos vyk 
• domasias jėgas ir tuo būdu 
! stengtis sustabdyti svaigių jų 
gėrimų šmugelį iš užsienio ir 

' neteisėtą gaminimą jų namie, 
i Tam, žinoma, reikės daugiau 
pinigų.

Be to, Hoover mano visą pro- 
| hibicijos vykdymo aparatą at- 
! imti iš iždo departamento ir pa
vesti jį teisingumo departamen
tui.

Anti-Saloon lyga džiaugiasi
Anti-Saloon lyga labai paten

kinta prezidento Hoovero pa
reikštu inauguracinėj kalboj 
nusistatymu prohibicijos vyk
dymo klausimu. Tos lygos vyk
domasis komitetas vakar savo 
pusmetinėje konferencijoj pri
ėmė rezoliuciją, kuria jis 
džiaugsmingai aprobuoja prezi
dento užimtą poziciją ir pasi
žada duoti jam “lojalios ir nuo
širdžios” Anti-;Saloon lygos pa
ramos.

Už receptų degtinei pa
sidaryti 30 dienų 

kalėjimo
ROKOMO, Ind., kovo 6. — 

Vietos gyventojas Elza Frye, 
50 metų amžiaus, buvo atitemp
tas i teismą, kaltinamas dėl 
prohibicijos laužymo.

Frye gynėsi. Policininkai 
apieškojo jį ir jo kišenėj rado 
receptą, parodantį, kaip galima 
urnai pasidaryti degtinės, ėmus 
tam tikrą dalį gryno alkoholio, 
lietaus vandens, glicerino, rau
donųjų pipirų, acto rūgšties, 
gruzdinto cukraus ir druskos.

Teismas už tai nubaudė Frye 
$100 pinigais ir mėnesiu ka- 
Jfįjimo.

Buick mirė

DETROIT, Mich., mirė David 
D. Buick, Buick automobilių 
kompanijos įsteįgėjas.

$2,000,000 gaisras auto- ; 
mobilių parodoj

LOS ANGELES, Gal., kovoj 
6. Didelėj Čia automobilių Į 
parodoj vakar kilo gaisras, pa-j 
daręs, kaip apskaičiuoja, 2 mi-1 
licnn dolerių nustclių.

Daugiau kaip 300 parodoj iš
statytu automobiliu buvo su
naikinti, be to dar keletas aero
planų, sunkiųjų vežimų ir mo
toriniu laiveliu.V t

Patvirtina žinias a- 
pie kovą tarp Stalino 

ir dešiniųjų
Ma.kvcš Kcmsomolskaja Prav- 

da paskelbia komunistų kau
lei racijos rezoliuciją

l)r. Hermai) Bundesen, Cook pavieto koroneris, kuris gavo 
nuo gengsterių grasinančių laiškų.

BERLYNAS, kovo 6. — Gau
tas čia paskiausias Maskvos 
laikraščio Komsomolskaja Prav- 
da numeris paduoda pranešimą 
apie ką tik įvykusią Maskvos 
komunistų organizacijos konfe
renciją. Tas pranešimas pa
tvirtina žinias apie tai, kad tarp 
sovietų vadų, tarp Stalino ir 
dešiniųjų draugų — Bykovo, 
Bucharino, Tomskio eina 
aitri kova. Tat ypač aišku iš 
rezoliucijos, kuri buvo konfe
rencijos priimta. Rezoliucijoj, 
būtent, sakoma, kad “partija 
nežiūrės, kad tas ar kitas drau
gas užima svarbią vietą, arba 
kad to ar kito nuopelnai pra
eity laibai dideli yra. Kiekvie
nas, kuris bandys kompromi
tuoti partiją, arba silpnins par
tijos discipliną, susilauks nusi-; pelnytos bausmės.”

Labai charakteringas yra šis 
i pareiškimas rezoliucijoje:

“Prcfsojuzų vadų [menama 
Tomskis ir jo draugai] elgesy 
pastaruoju laiku pastebiama 
keista veidmanybė. Tie vyriau
sieji profesinių sąjungų judėji
mo vadai darbininkų susirinki
muose kalba apie discipliną, ra
gina mases laikytis disciplinos, 
o tuo pačiu kartu patys griau- 
ja partijos discipliną.”

Rezoliucija baigiama šitokiu 
įspėjimu:

“Partija reikalauja, kad vi
si jos nariai, nors jie užima ir 
aukščiausias vietas, be jokių 
pretenzijų pasiduotų geležinei 
bolševikiškai disciplinai.”

Areštuotas armijos ka
pitonas pasirodė 

moteriškė
LONDONAS, kovo 6. — At

sitiko nepaprastas dalykas. Lon
dono policija areštavo armijos 
kapitoną — kapitoną Losite 
Barker, — kaltinamą dėl ne
klausymo teismo įsakymo ryšy 
su byla dėl bankiro>t avimo. Ir 
čia pasirodė, kad kaip. Barker 
buvo ne vyras, bet moteriškė. 
Pasirodė, kad ji ne tik visą lai
ką pozavo kaip vyras, bet vie
ną kartą buvo dagi anglų faši
stų vadas Londone.

Areštai airių jaunuo
menės Dubline

DUBLINAS1, Laisvoji Airių 
Valstybe, kovo 6. — Dubline 
vakar buvo areštuoti 40 jau
nuolių, kaip “įtariamų asme
nų.” Kuo jie. įtariami, policija 
nesako.

Gandhi, indų nacionali
stų vadas, suimtas

BOMBĖJUS, Indija, kovo 6. 
— Praneša, kad Kalkutoje ta
pęs areštuotas Mahatma Gan
dhi, žinomas indų nacionalistų 
vadas.

ROMA, Italija, kovo 6.
Emil Lud\vig, žinomas garsių
jų žmonių biografas, turėjo au
dienciją pas papą Pijų XI. Lud- 
wig sako, kad tame privatinia
me pasikalbėjime su katalikų 
bažnyčios galva jis įsitikinęs, 
jegei papa Pijus esąs didžiau
sias atsistos, ir dabar jau su
prantąs, dėl.ko jis padaręs tai
ką su Mussolinio fašistų val
džia.

Ludwig yra parašęs taipjau 
Jėzaus Kristaus gyvenimo kny
gą, pavardytą ' “Žmogaus sū
nūs.” Ta knyga yra katalikų 
bažnyčios pasmerkta kaip be
dieviška. Tas vienok nepaken
kė Lud\vigui gauti audienciją 
pas šventąjį tėvą.

Nežmoniškos sąly
gos Illinois proto 
ligonių įstaigose

SPR'INGFIELD, III., kovo (i. 
— Valstijos atstovų buto narys 
Jcseph Rategan, clncagietis, va
kar pasiūlė rezoliuciją, kad bu
tų paskirta tam tikra komisija 
valstijos įstaigų proto ligo
niams ir silpnapročiams padė
čiai ištirti.

Atstovas Rategan pareiškė, 
kad jo žiniomis tose įstaigose 
laikomų proto ligonių būklė 
esanti nežmoniška. Elgino ir 
Dumi ingo įstaigos esą perpil
dytos ir nelaimingieji priversti 
gulėti ant grindų.

Atstovų butas betgi, po ait
rių ginčų, rezoliuciją dauguma 
balsų atmetė.

Danijos karalius įšalo 
Baltijos juroj

KOPENHAGEN, Danija, ko
vo 6. Baltijos juros leduose 
įšalo geležinkelio pervažas Den- 
niar'k, kuriame buvo ir kara
lius Kristijonas, karalienė Alek- 
sandrina ir karalaitis Knudas. 
Jie keliavo namo iš Rivieros.

De Valera paleistas
BELFASTAS, šiaurės Airija, 

kovo 6- — Earnon de Valera, 
airių resipublikininkų vadas, ku
ris prieš mėnesį laiko buvo 
areštuotas už neleistą atvykimą 
j Ulsterį, šiandie tapo iš kalė
jimo paleistas.

Pilsudskiui gresia 
byla už šmeižtus

Buvę karo niinisteriai, jo kalti
nami dėl grafto, žada traukti 
diktatorių teisman 

t-

VARŠUVA, kovo 6. — Kad 
kokia, maršalas Pilsudskis, ku
ris andai viešai kaltino buvu
sius kai o ministerius dėl nau
dojimo valstybės pinigų gir
toms puotoms, gali atsidurti 
teisme už šmeižimą.

Tiek radikalų tiek naciona
listų opoziciniu kai reikalauja, 
kad Pilsudskis pasakytų var
dus kaltininkų, o oratoriai sei
me reiškia nuostabos, dėl ko 
Pilsudskis, jeigu jis tai tikrai 
žinąs, neimąs kaltininkų nagan.

Tuo tarpu gen. šeptyckis, bu
vęs karo ministeris, parašė at
virą laišką generolams Sosn- 
kovskiui, Želigovskiui ir Si- 
korskiui, taipjau buvusiems ka
ro ministeriams, klausdamas, 

' ką jie maną daryti. Pats jis 
žada skųsti Pilsudskį dėl gar
bės nuplėšimo.

SOUTH BENĮ), Ind., kovo 6. 
— Vietos gyventojas F rauk 
William, 33, nušovė savo tre
jų metų dukterį, paskui pats 
nusižudė. Williamso žmona bu
vo jį pametus, 

t
Nugriuvęs ,kalnas už

mušė 13 žmonių 
Armėnijoj

MASKVA, kovo 6. — Prane
ša, kad Armėnijoje nusunkusios 
nuo kalno žemės ir uolos su
naikino Zangezuro kaimą. Try
lika žmonių žuvo.

Papa atideda konsisto
rijos sušaukimą

ROM A, kovo 6. — Papa Pi
jus nutarė konsistorijos sušau
kimą atidėti į gegužės mėnesį, 
tikėdamas, kad iki to laiko su
tartis tarp Vatikano ir Italijos 
valdžios bus ratifikuota.

Naramus graikų darbi
ninkų streikas

ATĖNAI, Graikija, kovo 6.— 
Susikirtime tarp streikuojančių 
darbininkų ir policijos čia bu
vo du streikininkai užmušti iir 
penki sužeisti.

Du aviatoriai užsimušė
LAWIRENCE, Kas., kovo 6.— 

Jų aeroplanui nukritus žemėn 
užsimušė aviacijos mokiniai 
Wm. Walker ir Glenn Southen.

' Baptistai nesigaili 
išleidę $60,000 Hoo- 

veriui išrinkti
j OMAHA, Ncb., kovo 6. — 
Kabėdamas čia apygardos bap
tistų kunigų mitinge, jų organi
zacijos sekretorius I)r. Bowler 
pasakė, kad šiaurės baptistų 
bažnyčia paaukojus Hoovero 
rinkimų kampanijai $60,0(10, ir 
dabar nesigailinti; tos sumos 
Hooveris lengvai esąs vertas.

Latvija ratifikavo 
Kelloggo taikos 
pakto protokolą

RYGA, kovo 6. Latvijos 
ministeris Maskvai, p. Ozols, 
Įteikė sovietų užsienio reikalų 
komisaro pavaduotojui, Maksi- 
mui Litvinovui, notą, kuria

i pranešama, kad Latvijos sei
mas ratifikavo pasirašytą su 
sovietų Rusija Kelloggo taikos 
vykdymo protokolą.

Kaip žinia, tą protokolą yra 
; pasirašiusios su sovietų Rusija 
dar Lenkija, Estija ir Rumani- 
ja, kurios tačiau dar nėra jo 
ratifikavusios. Pirmoji patvir
tino Latvija.

Rašomoji mašinėle 
išdavė rusų doku
mentų padirbėją

BERLYNAS, kovo 6. — Ru
sų emigrantą Vladimirą Orlo
vą, kuris andai kartu su Mi
chailu Sumarokovu buvo areš
tuotas dėl padirbinėjimo taria
mų- slaptų sovietų dokumentų, 
išdavė rašomoji mašinėlė.

Areštuotas Orio v iš karto 
griežtai gynėsi, bet kai policija 
surado jo bute mašinėlę, kuria 
tie dokumentai buvo rašyti, jis 
iš dalies prisipažino.

Pasak vieno laikraščio, Su- 
marokovo-Orlovo dokumentai 
nieko bendra neturį su taria
mu papirkimu senatorių Bo
rai) ir Norris, bet jie turėję rei
kalo su garsiuoju Zinovjevo 
laišku, dėl kurio 1923 metais 
krito Darbo partijos valdžia 
Anglijoje.

SumarOkov neseniai gyrėsi, 
kad jis gavęs iš Orlovo $7,000 
kaip savo dalį už pardavimą 
kai kurių dokumentų Ameriko
je.

LEWISTON, Minu., kovo 6. 
— Farmoj, netoli nuo čia, įsiu
tęs bulius mirtinai subadė sa
vo šeimininką, farmerį Wiii. 
Prigge, 52 metų amžiaus.

u : .... -............

Velykų Šventė 
Lietuvoj

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
Nesusipratimai Meno 

mokykloj
KAUNAS. — Meno mokykloj 

naujam semestrui prasidėjus 
nuo paišybos dėstymo aukšta
jam skyriui Pedagogų darybos 

t nutarimu buvo pašalinti daili
ninkai Varnas ir Vienožinskis, 

|ir jų vieton sudaryta žemųjų 
semestrų pedagogų grupė.

Tuo aukštojo skyriaus klau
sytojai labai nepatenkinti, pa
davė Pedagogų Tarybai protes
tą ir prašę jiems grąžinti se
nuosius pedagogus arba suda
ryti grupė iš aukštojo skyriaus 

i pedagogų.

Nebus popierinių vien- 
ličių ir dviličių

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas priėmė monetų įstaty
mo 14 paragrafo pakeitimą. 

|Tuo pakeitimu numatoma iš
imti iš apyvartos banknotus po 
vieną litą ir po du litu, kuriuos 
pakeičia sidabrinės monetos.

Nušovė 5 pūdų vilką
Kauno apskr., Vaišvidavos 

miške, vietos ūkininkas Pap
lauskas Juozas iš Patamulšėlio 
kaimo nušovė seną vilką 5 pū
dų svorio. Pardavęs vilko kailį 
gavo 50 litų ir 25 litus iš me
džiotojų draugijos už vilko nu
šovimą.

GAILISI NEPADARĘ

Kupiškio valsčiuje 1193 ūki
ninkai, nukentėjusieji nuo ne
derliaus, užsirašė pašalpai gau
ti. Daugelis neužsirašiusių su
sirūpinę, kad savu laiku to pat 
nesusiprato padaryti.

MIRTINAI NUGARAVO

KAUNAS. Šiomis dieno
mis Sabaliauskų kaime Turžė
nų valsč. grįžęs iš provincijos 
namo pil. Pijušas Zuida rado 
uždarytas savo buto duris ir 
negalėdamas įeiti pranešė apie 
tai policijai. Zuida paaiškino, 
kad jis išvykęs iš namų prieš 
3 dienas palikdamas saugoti na
mus tarnaitę Bronę Buzaitę.

Policijos pastangomis išlau
žtos durys ir už pečiaus rastas 
Bužaitės lavonas. Išaiškinta, 
kad Bužaitė iškūrenusi pečių 
anglimis atsigulė ir nuo dujų 
mirė.
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KORESPONDENCIJOS

Hart, Midi.
Vasario 23 d. Hart ligoninėj 

po operacijos pasimirė Juozas 
Juškevičius, sulaukęs 47 m. am
žiaus. Velionis išgyveno Ame
rikoje 24 metus. Per pastaruo
sius 6 metus gyveno Hart apie- 
linkėj, kur turėjo savo ūkį.

Laidotuvės buvo vasario 26 d. 
Kadangi velionis priklausė prie 
Susivienijimo Lietuvių Ūkinin
kų, tai draugija suteikė ir pas
kutinį patarnavimą. Buvo ne
mažai giminių ir draugų iš Chi- 
cagos atvykusių. Tik chicagie- 
čiai apsigavo, kad neatsivežė 
kailinių ir ilgų batų, tad reikėjo 
biskutį pakęsti šalčio ir pabrai
dyti po gilų sniegų.

Velionis buvo laisvas, tad ir 
liko laisvai palaidotas ūkininkų 
kapinėse. Buvo ir poras kalbė
tojų—anglų ir lietuvių. Lietu
viškai kalbėjo Juozapas Chesna, 
kuris gražiai apibudino velionio 
gyvenimą. Velionis paliko tris 
jau paaugusius sūnūs— 20 m., 
17 m. ir 15 m. Vyresnis sūnūs 
jau yra užbaigęs vidurinę mo
kyklą ir buvo išvykęs į Chicago 
mokintis advokatūros. Jei mo
tinai tarnaus sveikata, tai vis 
galės manytis, nes ūkį turi ne 
visai mažą—110 akrų, tad vai
kai gal ir nebus nuskriausti.

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė.—P. Karneckas.

Scottville, Mich.
Iš ūkininkų gyveninio

gas tyrame ore.
Divorsai ukninkų tarpe yra 

retenybė. Jeigu ir atsibasto 
kokis apsinešiojęs senbernis ir 
prisišlieja prie kokios moterėlės, 
tai tokis vargšas dirba veltui, 
kad vardą įgavus.

Musų apielinkės lietuvių ūki
ninkų mėgiamiausi laikraščiai 
yra “Keleivis” ir “Naujienos”.

žiemos laiku ūkininkai gyve
na gerai.—Mažai būna darbo— 
vien triustis apie gyvulius. Vie
nas kitas veža žvirą ant kelių, 
arba dėl savęs. Oras mažai ką 
skiriasi nuo Chicago. Tik žie
mos laiku sniego turim dau
giau. Šiemet kaip kitur, taip ir 
pas mus sniego yra gana daug, 
—lygumose apie dvi ir pusės 
pėdų. \

Ūkininkai dabar laukia pava
sario. Jau pasirodė varnos ir 
strazdai — pirmieji pavasario 
pranašai.—Ūkininkas.

ji,— kol ateis gražesnės dienos 
sustos snigti, tai aš jau kelis 

naujus narius turėsiu prirašius 
prieš šios didžiausios lietuvių 
organizacijos.

Tai yra ypatinga moteris. 
Nors metais K. Uvikienė yra 
sena—turi apie 66 metus am
žiaus, bet visuomeninį darbą 
dirba su didesne energija ir už
sidegimu, negu jaunosios. To- 
kiiį enrginškų ir visuomnės rei
kalams atsidavusių moterų re
tai kur galima rasti ir ji todėl 
užsitarnauja didžiausios visų 
pagarbos.

Pas mus skerdyklose jau ne- 
bekaip eina darbai. Jei kuris 
darbininkas lieka atleistas iš 
darbo, tai tam jau sunku su- 
gryšti. Naujiems gi darbinin
kams yra dar sunkiau darbą su
sirasti. Blogi lakai, kad darbo 
nėra, bet dar blogesni, kai ir 
mėsos ir duonos nebėra.

ko vasario 26 d., Lietuvių Tau
tiškose kapinėse.

Velionis paliko moterį Lietu
voj, taipjau, kaip girdėti, du 
sūnūs ir vieną dukterį. Dagi 
tą pačią dieną, kai jį ištiko ne
laimė, jis buvo gavęs laišką iš 
Lietuvos nuo savo žmonos.

—J. Jocius.

Iš Lietuvos Konsulato 
Chicagoj
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Sugrįžo Chicagon bu
vęs vice-prezidentas
Charles Gatės Dawes, buvęs 

Suvienytų Valstijų vice-prezi- 
dentas, vakar atvyko iš Wash- 
ingtono Chicagon.

ĮRODYMAS DAZYLŲ
yra pačiame dažyme!

Čia gyvuoja Lietuvių Ūkinin
kų žemdirbių Draugija. Bet 
kaip miestų draugijos, taip ir 
ji jaučia, kad ir jai su laiku 
gręsia susilpnėjimas, nes kas 
kart mažėja nariais, kadangi se
nieji nariai sensta, o naujų na
rių nepribuna. Tai ir stato dr- 
ją i keblią padėtį. Todėl. rin> 
tesni draugijos nariai, numaty
dami tokią dr-jos ateiti, buvo 
pasiūlę vienam susirinkimui, 
kad draugija prisidėtų prie 
SLA. Tas pasiūlymas liko pri
imtas ir tapo išrinkta komisi
ja sužinoti su SLA. centru. Ne
senai gauta iš centro ir nuro
dymus, kų draugija šiame rei
kale turi daryti. Tečiaus per
eitam susirinkime, laikytam va
sario 24 d., plačiai apsvarsčius 
minėta klausimą ir SLA. centro 
nurodymus, pasirodė, kad drau
gijoje yra daug narių, kurie 
delei savo amžiaus, nebegali į- 
stoti į SLA. Delei to klausimų 
apie draugijos prisidėjimą prie 
SLA. prisiėjo atidėti į šalį.

Draugija, kaip tarp ūkininkų, 
yra gerame stovyje. Narių 
randasi apie 70, o pinigų ižde 
yra arti tūkstančio dolerių. 
Draugijoj yra veiklių narių, ku
rie darbuojasi dėl draugijos la
bo. Bet yra ir tokių susnudu- 
sių, kurie užsimoka tris dolerius 
i metus ir miega sau ramiai na
mie.

Pereitą vasarą draugija su
rengė kelis piknikus, kurie da
vę gerokai pelno. Pašelpos li
goj pereitais metais išmokėta 
keli desėtkai dolerių. Taipjau 
sušelpta drg. Juodką, jo šeimoj 
ištikus nelaimei.

Draugija, įstatuose, turi užsi
brėžus platų švietimo darbą, 
bet kad ūkininkai gyvena toli 
nuo didmiesčių ir jiems yra 
sunku gauti kalbėtojų, o savo 
tarpe inteligentinių pajėgų ne
turi, tai švietimo srity nieko ne
veikiama.

Draugija yra nutarus rengti 
balių balandžio 13 d., Custer, 
Mich. Bus gera muzika, tad se
ni ir jauni galės smagiai pasi
linksminti po žiemos pūgų.

So. Omaha, Nebr.
įvairios žinios

SLA. 37 kp. savo mėnesinia
me susirinkime nutarė organi
zuoti jaunuolius. Bet kartu iš
kilo klausimas, ir kas tą apžė
lusį dirvonų pradės arti. Bet 
štai atsiranda musų tarpe jau
nas, energingas vaikinas, kuris 
be jokio prašymo tą sunkų dar
bą apsiima dirbti. Tai jaunas 
Juozapas Bulatas.

Juozas Bulatas pradėjo dirbti. 
Tečiaus aplankęs vieną kitą lie
tuvių šeimyną pamate, kad dar
bas yra nepaprastai sunkus. 
Tad jis tuoj aus atsikreipė prie 
Jono Papikopkad jam pagelbėtų 
ta darbą dirbti. Dabar J. Bula
tas jaučiasi tvirtas, nes yiri su 
savim suaugusį, raudoną ir tvir
tą vyrą, Joną Papiką. O dviese 
vis drąsiau yra lankyti namus 
ir kalbinti jaunuolius į SLA. 
Mat, ir daina sako: “kur du 
stos, vis daugiau padarys”. Mat, 
Papika su senesniais žmonėmis 
pasišneka, o Bulatis su jaunes
niais,-—ir, žiūrėk, naujas narys 
SLA. ir yra. Girdėjau, kad taip 
abu dirbdami, jau kelis jaunuo
lius į SLA. įrašė.

Išgirdo apie tai kun. Mikuls
kis, kad jaunasis J. Bulatas or- 
ganiluoja jaunuolius ir tuojaus 
per pamokslą jaunąjį organiza
torių iškoliojo tauriausiais žo
džiais. Tokis to kunigo išsišo
kimas ir koliojimas pažangiųjų 
žmonių jau ne pirmas yra. Jis 
veik per kiek vi ną pamokslą 
šlykščiausią kolioja tai pažan
giąsias draugijas, tai pavienius 
žmones. Kaip matyt, jei jis 
pats neįstengia suvaldyti savo 
palaidą liežuvį, tai priseis jį 
suvaldyti teismo pagelba.

Turbut Omahos lietuviai yra 
duosnųs, kad net Chicagos ko
lektoriai neužmiršta mus aplan
kyti, jei ne asmeniškai, tai nors 
laiškais, štai nesenai mus ap
lankė bolševikiški laiškai, ku
riuose buvo prašoma paaukoti 
dienos uždarbį sulaužyti nugar
kaulį socialedmokratams, taip
jau kokiems ten kaliniams, 
“darbininkų” spaudai ir 1.1. O 
už tą buvo žadama auktojams 
visokių gerybių ir komunistiš
kų “atpuskų”.

Šiomis dienomis vėl gavome 
laiškus. Šį kartą nuo broliukų 
marijonų. Jie irgi prašo paau
koti dienos uždarbį kokiai tai 
marijonų mokyklai Chicagoj. 0 
už tą auką jie irgi duoda savų 
“atpuskų” prižadus. Jie sako: 
‘Tamstai 'gausiai Aukščiausias 

atlygins. Tėvai Marijonai jus 
atsimins savo maldose”.

Dabar aišku, kad tarp bolše
vikų ir klerikalų nėra didelio 
skirtumo, nes ir vieni ir antri 
iš biednų darbininkų traukia 
skatikus kaip įmanydami ir tik 
savo atpuskus siūlo.

Scottvilles apjelinkėj yra 
daug pasiturinčių lituvių ūki

Aną dieną gatvėje susitinku 
K. Uvikienę. Oras kuobiauriau-

ninkų. Tai turbut yra didžiau- Mas—pusto ir šąla. Klausiu, kur
šia lietuvių ūkininkų kolonija 
visoje Amerikoje. Į šią apie- 
linkę kas vasarą taipjau apsi
lanko dideli būriai chicagiečių ■ 
atostogininkų praleisti alsio

ji tokiame ore vaikšto. Atsako, 
kad einanti pas tulus žmones 
prirašyti juos prie SLA. 87 kp. 
Sakau: ar negalima palaukti 
gražesnės dienos? Ne,—atsako

L.L.P. Draugija pereitame 
mėnesiniame susirinkime nuta
rė pavasary surengti gražų va
karą su vaidinimu. Tam darbui 
tapo išrinkta M. Puškienė, kuri 
daugiausia šioje srityje dar
buojasi. Aš pilnai tikiu, kad 
M. Puškienei pasiseks parinkti 
gražų veikalą ir tiek pat gerai 
jį pastatyti, tuo ne tik žiūrėto
jams suteikiant pasitenkinimo, 
bet ir draugijai materialūs nau
dos atnešant, štai ir tame pa
čiame susirinkime ji raportavo, 
kad dr-jos surengtas maskara
das gerai pasisekė ir davė drau
gijai $100 pelno. Visas susirin
kimas karštai dėkojo P. Puškie
nei ir jos pagelbininkams už jų 
darbštumą.

Be darbščios M. Puškienės 
mes galime pasigirti ir keliom 
kitom musų žvaigždėmis. Štai 
kad ir T. Akromienė, kuri ne
tik gerai vaidina, bet išplatina 
ir apie 60 tikietų į dr-jos pa
rengimą. Reikia paminėti ir 
kitas: M. Akromienė, O. Palins- 
kienė, O. Papeikienė, M. Pauli- 
kienė, Z. Rimkienė, T. Kirdau- 
kienė ir daug kitų. Visos jos 
yra energiškos ir visuomet pri
sirengusios dirbti visuomeninį 
darbą. Bet joms reikia tvarky
tojo, o tvarkytoją jos galės su
sirasti savo tarpe. Jų darbštu
mas gal paskatins daugiau 
veikti ir sutingusius vyrus.

Kelios dienos atgal pas mus' 
tiek prisnigo, kad ir automobi
liai tik su dideliu vargu gali va
žinėti miesto gatvėmis.

—Proletaras.

šie asmenys, gyvena Ameri
koje, yra ieškomi:

Sadauskas, Juozas, Gyv. 327 
Washington Avė., Oklahoma Ci
ty, Oklahoma.

Statkovskis, Igną, iš Ežerėnų 
apskr., 12060 Stigal St., Ham- 
tramek, Michigan.

Sankutė, Marijona, prieš karą 
gyveno Brooklyn, New York.

Senionienė, Jadvyga. Gyv. 
Chicagoj e.

štenderis, Karolis (Charles 
Shtender) gyv. Waukegan, III.

Stankaitis, Pranas, iš Sintau
tų par., šakių aps. Gyv. Seattle, 
Washington.

Strakanavičienė, Julija. Gyv. 
Chicagoj e.

Tomkevičius, Walter. Gyv. 
Chicagoj e.

Vaitkevičius, Antanas. Paeina 
iš Telšių aps., Reitavo vai. Gyv. 
New York.

Vaitkevičius, Julijonas. Iš 
Vaitkaičių k., Laukuvos vai., 
Tauragės apsk.

Vainauskiene - Liautukienė, 
Stanislova. Gyv. Chicagoje.

Vaitekūnas, Stasys. Paeina iš 
Raseinių aps. Gyv. Detroit, 
Mich.

Vencauskas, Pranas, iš Gadu- 
navos vai., Telšių aps. Gyv. 
Chicagoj e.

Vilčinskas, Domininkas, iš 
Kauno miesto. Gyv. Chicagoje.

Virbickienė-Moteikiutė, Marė 
Gyv. St. Louis, Missouri.

Zelbai, Ipolitas ir Jonas. Gyv. 
Chicagoj e.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti, ir kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yra prašomi suteikti ži
nių. Bet koki žinia bus bran
giai įvertinama.'

Lietuvos Konsulatas, Room 
1232, 608 So. ' Dearborn St., 
Chicago, 111.

L. Gaižaite, Sekretorius.

Rockefelleris tikisi len
gvai nugalėti Stewartą

Del kontrolės Indiana Stan
dard Oil kompanijos, kurios 
turtas siekiąs netoli miliardo 
dolerių, Rockefellerio atstovai 
pranašauja, kad jie turėsią leng
vą laimėjimą kompanijos šėri- 
ninkų suvažiavime, Whitinge, 
Indiana, kuris prasidės šiandie.

Galvažudžiai Chicagoj
Pasak valstijos padėjėjo 

Stansbury, penki galvažudžiai, 
kurie nudaigojo septynis Mora- 
no gengės vyrus, slapstosi Chi
cagoj e. Valstybės gynėjas sako
si žinąs ir tų gengsterių vardus.

Dovanų suma už nurodymus, 
kurie pagelbėtų areštuoti ir ap
kaltinti galvažudžius, jau pasie
kusi $41,500.

Silpni Nervai?
Mrs. H. L. Ilarris, Faber. Va.. Bako, 

“Kuomet aš pradėjau vartoti Nuga-Tone aš 
buvau visai nervuota. Aš taipgi buvau 
nusilpusi, visada jaučiausi nuvargusi, ne
turėjau energijos, turėjau prastą kraują, ma
žai svėriau ir vos tik galėdavau atgauti 
kvapą. Aš vartojau Nuga-Tone tik per 20 
dienų ir galiu teisingai pasakyti, kad jau
čiuosi geriau, negu pirmiau per mėnesių 
mėnesius.”

Per .35 metus Nuga-Tone atlieka puikiau
sią užduoti nuraminant ir sustiprinant silp
nus. norvuotus žmones, sustiprinant kraują 
suteikiant daugiau jėgos ir energijos vi
siems kūno organams ir raumenims. Nuga- 
Tone taipgi pagerina apetitą ir pagelbsti vir
škinimui, prašalina svaiguli, galvos skau
dėjimu, gasus iš skilvio arba žarnų ir už
kietėjimą. Prašalina inkstų ir pūsles nevei
kimą ir silpniems žmonėms. Vartokit jas 
keletą dienų ir pahtebėkit dideli pasitaisy
mą. Nuga-Tone pardavinėjamos vaistinėse, 
jos tini pagelbėti AibA pinigai gražinami, 
žiūrėkit garantijos ant kiekvieno pakelio.

Westville, III.
Vasario 19 d., St. Elizabeth 

ligoninėj, Danville, pasimirė Fe
likso Puleikio žmona, 22 m. am
žiaus. Ji buvo svetimtautė. Jos 
vyras irgi yra čia gimęs ir au
gęs. Paliko nubudime vyrą ir 
dvi dukteris, vieną 5 m., o ant
rą 4 metų. Laidotuvės buvo 
vasario 24 d., j bažnyčią, o iš 
ten į Georgetovvn kapines. Lai
dotuvės buvo didelės ir į kapus 
lydėjo apie 90 automobilių.

Naktį iš 19 į 20 vasario toj 
pačioj St. Elizabeth ligoninėj, 
Danville, po operacijos pasimirė 
jaunas lietuvis Jonas Grimaila, 
sulaukęs vos 25 m. amžiaus. Pa
liko nuliudime jauną moterį, ku
rią buvo vedęs apie du metus 
atgal, taipjau seną motiną. Jis 
buvo gimęs Amerikoje. Laidotu
vės buvo vasario 24 d., į slo
vakų bažnyčią, o iš ten į West- 
ville kapines. Į kapines lydėjo 
apie 40 automobilių.

Vasario 24 d., apie 6:30 v. 
vak., Danville gatvekaris West- 
villėj suvažinėjo ir užmušė Juo
zapą Janusą, 58 m. amžiaus. 
Velionis paėjo iš Baisiogalos 
parapijos. Jokių giminių čia 
neturėjo, tad laidotuvėmis rūpi
nosi šv. Kazimiero draugija, 
prie kurios velionis priklausė. 
Buvo laidojamas su bažnytinė
mis apeigomis iš tautiškos baž
nyčios, kur pamaldas atlaikė 
ir gražu pamokslą pasakė kun. 
F. Mikalauskis. Palaidotas li

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

“BAYER ASPIRIN” 
YRA SAUGUS

imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Specialistas gydymo chroniškų lr naujų U- 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ry’p iki 1 po pietų.

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis.

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojamo paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus“ 
ant pakelio ar ant plyskelSs, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos, Skausmo Skausmo.

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

..-a.. ,,
DRESIŲ DEZAININIMAS

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

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

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake 

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

St.

Universal Restanrant
Musų vir t i e n i a i, djF 
dešros ir kopūstai \ - TV F 
primena mamytės 1 - r 'k 

valgius
A. A. NORKUS.

750 West T

Diamond Dyes turi nuo trijų iki penkių 
kartų daugiau anilino, negu visi kiti da- 
žylai. Štai kodėl jie priduoda spalvai tokį 
skaistumą; tokį gilumą ir spalvos neblu- 
kimą; nepriduoda tos perdažymo išvaiz
dos; nepadaro bruožų ar dėmių.
Kitą kartą kai jus dažysite — pabandy
kite Diamond Dyes. Tada palyginkite pa
sekmes. Pamatykite kokios švelnios, skais

čios ir naujos spalvos yra. Pastebėkite kaip jos išlaikys savo 
skaistumą dėvint ar skalbiant. Jūsų pardavėjas sugrąžins jums 
pinigus, jei jus nesutiksite, kad Diamond Dyes yra geresni da- 
žylai.
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali “visiems tikslams” 
dažylai dėl bile kokio audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spal
vas šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio kito au
deklo. Mėlinas pakelis yra speciali dažylai vien dėl šilko ar vil
nono. Su jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš šilko 
ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionaliniam 
darbui. Kada perkate — atsiminkite tai. Mėlinas pakelis nudažo 
tik šilką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną audeklą, 
taipjau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius.

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE.

DIENĄ IR NAKTĮ
Automobilistams Patarnavimas
TAISOM ĮVAIRIUS AUTUS; VULCANIZUOJAM 
TAJERUS, ČARDŽINAM IR TAISOM BATTERIES.

Darbą Garantuojame.
MIDLAND GARAGE
4138 Archer Avė. (užpakalyj)

(važiavimas nuo Richmond St.
Tel. Lafayette 8157 arba Virginia 0915

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGIC1AMS

- ' Bm

Eighteenth Bond & Mortgage Organization I
1618 West 18-ta Gatve I

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd. I
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Naujienų Ekskursija
Lietuvon

šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau
ti į Lietuvą aplankymui savo giminių ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekskursiją

7 afiUR

Gegužio 22 d., 1929
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U. S. Lines Laivu

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

von ir norite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuo
jaus į “Naujienas77 ir paveskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumenįų. Sekite toles
nius musų pranešimus.

1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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GAR8INKITĖS “NAUJIENOSE”



Ketvirtadienis, kovo 7, 1929 NAUJIENOS, Chieago, III

Tarp Chicagos 
Lietuviu

Town of Lake
Parama Mutual Benefit 

Association

“Naujienose” jau buvo pora 
kartu minėta, kad šioje apie- 
linkėje draugijų darbuotojai su
manė tverti didžiulę organiza
ciją, kuri užtikrintų pašalpą na
riams, priklausantiems jai, ir 
kurioj rastų prieglaudos lietuvių 
draugijos, gyvenančios sunkius 
laikus.

Tai . organizacijai nutarta 
duoti vardas “Parama Mutual 
Benefit Association”. Ji bus į- 
korporuota sulyg Illinois vals
tijos įstatymais. Jau gauta iš 

Springfieldo ir leidimas tokiai 
organicazijai tverti (jgaliavimas 
tilpsta žemiau).

Laikinieji organizacijos trus- 
tisai yra: Anton Kareiva, J. P. 
Parkauskas, Pranas Puleikis, 
Edvardas Kareiva, John J. Zolp. 
Jie eis šiais pareigas kol surinks 
200 narių. Kai sutrauks tiek 
narių, tuomet bus sušauktas vi
suotinas narių susirinkimas ir 
taps išrinkti pastovus direkto
riai—viso, regis, septyni. Nuo 
tos dienos organizacija pradės

Nuo Šalčio - Alkali- 
nizuokit Savo Si

stemą .
Daktarai visur prirašinėja šį 

naują gydymą nuo šalčių; ir jis 
tūkstančiams suteikia smagu
mo savo greita pagelba, jei var
tojamas tiksliai.

Pradėkit kai jus jaučiate be
siartinantį šalti. Paimkit šauk
štuką Phillips Alilk of Magnesia 
stikle vandens, ryte, dieną ir 
vakare, pirmą dieną. Padarykit 
tą patį ir antrą dieną. Paskui 
imkit tik vakarais.

Šalčiai sumažina alkalinumąj 
jūsų sistemoje. Štai kodėl jus 
jaučiatės skaudus, karščiuojan
tis, silpnas, pusiau ligonis nuo 
jų. Phillips Milk of Magnesia 
yra alkali nekenksmingoj, skys
toj formoj. Jis pašalina šalčio 
simptomus sugrąžinant alkali- 
numą jūsų, sistemai.

Per penkias dešimt metų šis į 
malonus alkalinas buvo garsus! 
kaipo prieš-rugštinis vaistas. I 
Daktarai prirašinėja Phillips 
Milk of Magnesia; ligoninės j j 
vartoja; milionai žino, kaip jis 
pašalina surugusius vidurius, 
gasus, nevirškinimą ir kitus 
perdaug rūgščių simptomus. Vi
sos aptiekos jį rekomenduoja. 
25c ir 50c bonkos su pilnais nu-1 
rodymais platiems jo vartoji-i 
mams.

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

mokėti ir pomirtinę.
Pomirtinės, kaip teko patirti, 

j bus mokama tiek: pirmus še- 
| sius mėnesius po $300, tiek lai
ko sukakus, pomirtinės suma 
kils aukštyn po $100 kiekvieną 
mėnesį kol pasieks $1,000.

Nariais bus priimami visi 
amžiuje nuo vienų iki 70 metų. 
Nuo vienų iki 15 metų bus pri
imami apdraudai $200, nuo 6 
iki 9 metų—-apdraudai $500, nuo 
10 iki 55 metų — apdraudai 
$1,000, nuo 56 iki 65 metų — 
apdraudai $800, nuo 66 iki 70 
metų- apdraudai $500.

Parama Mutual Benefit Asso
ciation bus Illinois valstijos 
pirkly bos departamento, ap- 
draudos skyriaus, priežiūroje ir 
kontrolėje.

Įgaliavimas tverti kalbamą 
organizaciją

žemiau talpiname kopiją įga- 
lavimo tverti kalbamą organiza- 
ei :

Department of Trade and 
Commerce,

Division of Insurance, 
State of Illinois, 
F-ebruary 13, 1929.
Kadangi Anton J. Kareiva, 

John P. Parkauskas, Frank T. 
Puleikis, John J. Zolp ir Ed- 
vvard A. Kareiva, visi gyvenan
tys Chicagoje, Illinois, įteikė 
Pirklybos ir Komercijos Direk
toriui pareiškimą, kad jie nori 
suorganizuoti savitarpinės para
mos asociaciją, sulyg reikalavi
mais “Akto inkorporuoti savi
tarpinės paramos asociacijas, 
remiantis assesmentų pianu, 
idant teikti naudos našlėms, 
našlaičiams, paveldėtojams ir 
nurodytiems testamentuose as
menims, o taipgi nariams, ku
rie ilgam laikui neteko galios 
dirbti, ir tikslu užtikrinti ir re
guliuoti kontrolę tokių asociaci
jų ir skirti bausmę už nusižen
gimą nurodytų Akte įsakymų, 
kurie įėjo galion liepos 1, 1927; 
—asociacija, žinomą kaip “Pa
rama” Mutual Benefit Associa
tion, su buveine Chicagoje, 
Illinois valstijoj.

Taigi dabar aš, žemiau pasira
šęs Pirklybos ir Komercijos Di-• 
rektorius Illinois valstijoj, išek-i 
zamenavęs kalbamą pareiškimą 
ir radęs, kad esmė ir siekiai pa
siūlytos asociacijos pilnai ir ti
ksliai yra išdėstyti ir atsako 
Aktui, kuris tvarko inkorpora
vimą tokių asociacijų, pasirem
damas autoritetu, kurį man su
teikia įstatymai, šiuo suteikiu 
leidimą minėtiems aukščiau as
menims rinkti aplikacijas na
rystei šiai siūlomai asociacijai 
laiku vienų metų nuo davimo šio 
leidimo arba iki ankstybesnio 
laiko, jei butų užbaigtas orga
nizavimas, prisilaikant nusaky, 
mų, išdėstytų aukščiau pažymė
tame Akte.

Paliudyti šį leidimą, aš pade
du savo vardą ir pridedu ant
spaudą mano ofiso Springfielde 
tą di”eną ir tais metais, kurie 
yra nurodyti aukščiau.

Pasirašo: Leo H. Lowe, Pirk
lybos ir Komercijos direktorius.

Pasirašo: George Huskinson, 
Apdraudos superintendentas.

—Reporteris.

Vyrai ir Moterys
Jus galite būti išgydyti!
Jeigu jus turite krau

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas 
ar nervų ligas, kokj silp
numą, puslčs, privatines 
ar ilaplmosi ligas, atei
kite pas Dr. Ross liuo- 
sam pasikalbėjimui apie 
jūsų ligą. Jeigu jus tu
rite sifilį, ateikite pas 
Dr. Ross i.isigydyti. Pa
liaukite bandę su ne
moksliniais gydymais. Ne
palaimas tankiai priveda prie aklumo, 
paraližiaus. ar prie sirgimo visą savo 
amžių.

Silpni vyrai!
In-Mo-Ray ir specialia gydymas su- 

grųžino tvirtumą ir vyriškumą tūkstan
čiams pacientų. Dr. Ross gydymas bu
vo sėkmingas per viri 30 metų. Ką jo gy
dymas padarč tūkstančiams kitų, tai pada- 

de) jus. Geriausias gydymas. — 
kainos. — Ateikite šiandie.

rys ir
Žemos
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DR. B. M. ROSS
S. Dearborn St.» kampas 
Monroe St„ Chieago

Tris 
elevatorių 
tam bary s 
cambarys.

IŠTIKIMAS SPECIALISTAS
deAimt meti) Siame namo. Imkit 

iki penkto augAto. Priėmimo 
vyrams 506, moterims -— 508

Valandos: Kasdie 10 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų. Nedaliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų. Panedėliais. Seredo- 
mis ir Subatomis nuo, 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.

Redakcijos atsakymas
Viską Mačiusiam. — Tamsta 

nepaduodi savo vardo, pavardes 
ir adreso. Netilps.

Cicero
------------------ -

Cicero Liet. Vakarines žvaig
ždės Pašalpos kliul/o susirinki
mas' Įvyko sekmadienyje, vasa
rio 3 dieną, Liuosybėts svetai
nėje. 'Susirinkimą atidarė pir
mininkas Kl. Laudanskis. Kliu- 
bo raštininko, K. P. Deveikio 
nelbuvo. Jisai savo vietai at
siuntė su nutarimų knyga J. 
A rėčka.

Skaitytas protokolas pereito 
susirinkimo. Priimtas vienu 
balsu. Sekė įvairių komisijų 
raportai. Išduotas raportas ko
miteto, kuris buvo skirtas su
rengti vakarą. Pasirodė, kad 
vakaras, kuriame vaidinta ko
medija “Užburtas kunigaikštis,” 
buvo sėkmingas visais atžvil
giais. Nors biletai parduota lik 
po 50c vienas, tečiaus- vakaras 
davė kliubui pelno daugiau 
kaip $100. Raportas priimtas 
vienu l>£ilsu.

Paklausta, ar neturi kas pan 
tėmijimų. Vienas valdybos iup 
rys paėmė balsą ir aiškino, kad 
vaidinimo vedėjas suvilęs pub
liką. Girdi, apgarsinimuose bu
vo paskelbti vardai vienų ypa
tų, o vaidinę kiti. Esą, Keme
šio nesiklausę, įdėję jo vardą 
į apgarsinimus. J tuos užmeti
mus palikta patiems vaidinto
jams atsakyti. Vaidinimo vi
sai nekrilikuota; sakė, kad ge
rai vaidinta. į tą jo kalbą nie
kas atidos nekreipė. Tuo ir už
seka igė pa tėm i j ima i.

Nutaria sekantiems metams 
vėl svetainę paimli, šis ik H ubas 
kelis pereitus metus paeiliu ren
gė pirmos eiles vaidinimus, ir 
vis daugiau publikos sutraukia 
į tuos parengimus, nes jie pa
tenkina atsilankiusius.

Tolinus- buvo išduotas rapor
tas komisijos, kuriai pavesta 
rūpintis pastatyti paminklą ant 
kapo mirusio kliubo draugo, 
Viktoro Survilo. Velionis netu
rėjo čia. giminių. Jisai priklau
sė kelioms organizacijoms. Jos 
palaidojo nabašninką ir pasta
te paminklą, kuris kaštavo apie 
porą šimtų dolerių. Tam dar
bui vadovavo Vakarinės žvaigž
dės kliubas". Komisija paaiški
no, kad jau paminklas pasta
tytas ir visų prisidėjusių pa
statymui draugysčių vardai įdė
li paminklam Gegužės 30 die
ną paminklas bus atidengtas. 
Raportas priimtas vienu balsu.

Buvo skaitytas" laiškas iš Lie
tuvos, kurį rašo mirusio drau
go, Petro Šiaulio, motina. Jai 
yra siunčiama sunaus pomirti
nė dalimis. Pirmas siuntinis 
— $100 —jau priimtas. O da
bar bus pasiųsta $300 su vir
šum. Gražus palikimas senai 
motinai. Siuntimo reikalu rū
pintis yra įgaliotas drg. Stalio- 
raitis.

Kliubas turi porą keistų ligo
nių. Vienam jau turėjo savo 
daktarą pasiųsti, nutarė ir ant
ram pasiųsti savo daktarą, šiaip 
gi viskas yra geroj tvarkoj.

Šiame susirinkime mokesčių 
surinkta $250. Kliubas turtin
gas. Turi $4,000 su viršum pi
nigų ir 165 narius. Kliubui pri
klauso taip vyrai, kaip moterys 
lygiomis teisėmis. Kam patin
ka toki organizacija, galite pri
klausyti jai. Susisirinkiinai y- 
ra laikomi pirmą sekmadienį 
kiekvieno mčn. Liuosybės sve
tainėje, 1-mą valandą po pietų.

Narys.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Daylight saving time 
pirma sekmadieni 

balandžio
Miesto taryboje yra įnešimas 

įvesti Chicagoje daylight saving 
patvarkymą pirmą sekmadienį 
balandžio mėnesio vietoj pasku
tinio, kaip daryta seniau.

Gavo vėjo sausieji 
agentai

Federalis teisėjas VVilkerson 
pareiškė; “Federaliai agentai, 
dedantys pastangas taikyti gy
venimui įstatymus, privalo patys 
įstatymus pildyti”. Tokį pa- 
piokslą pasakė agentams teisė
jas todėl, kad Thomas Murray 
ir jo žmona prašė jį, teisėją, 
išduoti warantą areštui trijų 
prohibicijos agentų. Anot Mur
ray, agentai įėję j jų, Murray’jų 
namus, ieškodami degtinės, be 
varanto.

Peoples Symphony 
Orchestra

Chicagos Simfonijos orkest
ras, vadovaujamas P. Marinus 
Paulseno, duos koncertą sek
madienį, kovo 10-tą, 2:45 valan
dą po pietų lEiipht Street teat
re, 741 So. Walbash Avė. Bile- 
tų kainos nuo 50c iki $1.50.

Programas bus toks: solistai 
Sara Moshiek, soprano; Ar- 

thur Ahhnan, smuikininkas. 
Dainuos De Paul universiteto 
choras, kuriam vadovautai Ar- 
Ihur C. Bedker.

Pats Liaudies Simfonijos or
kestras išpildys šių kompozito
rių kurinius: Goldmark, Guo
li o d, Paulsen, Saint-Saens Schu- 
elky, čaikovski, Bor t j a n s k i, 
Bruch, Rubinstein.

V

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

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

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

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

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

CREOMULSION

IŠPILDOME 
Income Tax Blankas

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

Kas privalo pildyti blankas?
Kiekvienas nevedęs asmuo, 

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

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

Viešos vakarinės
Chicagos mo-

kyklos
Viešosios vakarinės mokyklos, 

kurios yra po Chicagos Miesto 
A pš vietos Tarybos priežiūra, 
esti atidarytos keturis vakarus 
savaitėje -— pirmadienį, antra
dienį, trečiadienį ir ketvirtadie
nį — dviem valandoms, prade
dant 7 vai. vakaro.

Tose mokyklose yra mokina
mi vyrai ir moterys skaityti, 
rašyti ir kalbėti angliškai. Taip
gi yra pradiniai skyriai tiems, 
kurie nė kiek nemoka angliškai, 
ir kiti skyriai tiems, kurie mo
kinasi toliau.

Yra taipjau specialiai skyriai 
kiekvienoje mokykloje tiems, 
kurie padavė prašymą pilieti
nėms popieroms gauti; jie čia 
prirengiami kvotimams teisme. 
Mokslas ir patarimai dykai.

Dr. Ona Dolly Oaks
LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

3159 Southport Avė.
Tel. Buckingham 4899

Dienos Per Vandenyną

I EI MI S EUROPA

XI II CERAAAN
CYD

130 W. Randolph S’t Chieago,

ar kuriuo kitu populiariu šios linijos laivu.
Tik 7 Dienos į Lietuvą

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

su kiekviena Europos dalimi.
Reguliariai Išplaukimai

Del sugryžimo certifikatų ir kilų informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu, ar su

1 ir iš
LIETUVOS 
per Cherbourg ar Bremeną didžiausiais ir Kreikiančiais Vokietijos laivais

PAIN-EXPELLER
REGUS.

Trinkite iki Oda 
Pradės Raudonuoti!

Du ar trys išsitrynimai su PAIN- 
EXPELLERIU savaitėje —^ypatingai 
blogam orui siaučiant — stačiai stebė- i 
tinus dalykus jums atliks. Šitas pa-, 
prastas, lengvas apsisaugojimo būdas 
pagelbės jums išsisaugoti pavojaus In- , 
fluenzos, Kosulių ir Peršalimų.

INFLUENZA Nekibs Prie Jus
jei jus palaikysite savo kraują tinkamai cirkuliuojančiu. Tačiau saugo-1 
kitės sušlapimo kojų. Nestovėkite oratraukyje. Kuomet jaučiatės ; 
pailsusiu, peršalusiu, geliančiais sąnariais, tai išsitrinkite su PAIN- 
EXPELLERIU. Trinkite iki oda pradės raudonuoti. Jokiu kitu budu 
negalite pilnai atgauti palengvinančio ir malonaus jausmo.

PAIN-EXPELLERIS yra tokiu vaistu, kuriuo 
galite pasitikėti kaipo apsauga prieš Influenzą, 
Galvos ir Krutinės Peršalimus, Kosulius, Papras
tus Gerklės Skaudėjimus ir Muskulų Skaudėjimus. 
Taipgi nėra jam lygaus vaisto nuo Strėndieglio, 
Reumatiškų Skausmų, Neuralgijos, Galvos Skau
dėjimų, Išsinarinimų ir Nusimušimų, Sustingusio 
Sprando ir t. t.
Dvejopo Populiarių Kainų Didumo Bonkutėse: 

35 ir 70 centų.
Parsiduoda visose Vaistinėse, 

arba jei norite rašykite stačiai i

BERRY AND SOUTH Fl FTH ST5. 
BROOKLYN, N.V

TRY A PAIN-EXPELLER RUB TODA^

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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VARGAS LIETUVOS ŠIAURIUOSE

slaptą komitetą “Revkomu”. Tai žodis, paimtas iš' Ru
sijos bolševikų žargono, ir reiškia “Revoliucionny Ko- 
mitet”. Kodėl tas smetonininkų advokatas pasiskolino 
iš bolševikų terminą, norėdamas apibudinti svarbiau
siąją politinę jėgą tautinės “eros” chaose? Kodėl jisai 
nebandė susirasti atatinkamą žo.dį kokiuose senuose 
Lietuvos raštuose arba paimti kokį palyginimą iš Lietu
vos valstybinio gyvenimo didžiųjų kunigaikščių laikais?

Labai aišku, kodėl. Visi žino, ir Kemėšis ne blogiau 
už kitus, kad tautininkų diktatūra yra Rusijos bolševiz
mo pamėgdžiojimas. Tiesa, Lietuvos leitenantai, kaip ir 
jų pastumdėliai “tautos vadai”, kurie viešai daro ir kal
ba tą, ką jiems padiktuoja slaptasis “Revkomas”, ne tie
siog ėmė kopiją iš Maskvos diktatorių tvarkos. Jie dau
giau kopijavo ir tebekopijuoja Italijos fašizmą, bet fa
šizmas juk yra bolševizmo atspindys ir imitacija. Be 
bolševikiškos diktatūros Rusijoje butų visai neįmanoma 
fašistiška diktatūra Italijoje. Kemėšis labai klysta, kuo
met jišai mano, kad Italijos diktatūra tai Mussolini. Se-

Šiaurinėje Lietuvos dalyje pernai metais šalti orai 
ir lietus sunaikino javus ir gyvulių pašarą, todėl gyven
tojai tenai dabar kenčia didelį vargą. Telegrama iš Kau
no praneša, kad komisija, kuri buvo susidariusi po val
džios globa, iki šiol sukėlė tik $4,000 tiems gyventojams 
šelpti, ir dabar ministerių kabinetas svarsto, kur gauti 
daugiau pinigų. Jisai ketina versti valstybės tarnauto
jus, kad jie tam reikalui aukotų po vieną nuošimtį nuo 
savo algų per ateinančius tris mėnesius.

Nuostabu, kad valdžiai tenka griebtis tokių priemo
nių. Jeigu didesnioji dalis Lietuvos nėra nukentėjusi dėl 
nederliaus, tai reikėtų tikėtis, kad surasti pagelbos šiau
rinėms apskritims negali būt sunku. Bet valdžia, matyt, 
nesugebėjo sukelti žmonyse tinkamo sentimento. Net 
šelpimo reikale ji nemoka apsieiti be prievartos.

BERGERIS NEBE KONGRESMANAS

niai yra žinoma, kad jei fašistams nebūtų apsiėmęs va
dovauti Mussolini, tai Italijos armijos karininkai ir tos 
“patriotiškos” bandos, su kuriomis jie veikė iš vieno, 
butų pastatę kitą “tautos vadą”: gal būt, poetą d’Anun- 
zio arba kokį nors ambitišką kunigaikštį.

Visų pokarinio laiko diktatūrų prototypas ir moky
tojas yra Rusijos bolševizmas. Kemėšis randa da ir ki
tą panašumą tarpe bolševikiško “rojaus” Rusijoje ir 
tautiško “chaoso” Lietuvoje. Jisai sako, kad Sleževičius 
Lietuvoje vaidinęs tokią pat rolę prieš gruodžio 17 d. 
perversmą, kokią Rusijos Kerenskis vaidino prieš bol
ševikų sukilimą. Abiejose atsitikimuose ginkluoti są
mokslininkai nuvertė demokratinę vyriausybę, ir abie
juose atsitikimuose todėl tikroji valdžia po perversmo 
pateko į “revkomų” rankas.

Vadinasi, Lietuvoje po priedanga kovos su bolše
vizmu perversmininkai įvedė bolševizmą — tiktai nuda
žytą ne raudona, bet juoda (ar juodai-mėlyna) spalva.

iraciiiu anM AUauuc Photo J

Dr. E. P. T. Osbaldeston, Kri- 
mo karo veteranas, vasario 18 
d. nusižudė netoli nuo Asbury 
Park, N. J. Jis buvo 97 metų 
amžiaus.

TRUPUČIAI
Kas yra inteligentas?

Aš vis manydavau, kad inte
ligentas yra tas, kuris yra pa
siekęs augštesnio mokslo, abel- 
nai yra augšto išsilavinimo 
žmogus (nebūtinai su diplo
mą).

Bet Vairomanis visus mano 
leistrus sumaišė. Jis autorite
tingai tvirtina, kad tik tas yra 
inteligentas, kuris moka gražiai 
pavaišinti, paklausia, kurie 
“priims po truputį” ir paskui 
bonką “mandagiai pašalina” — 
kad kito stiklelio neįsipiltų.

skirtumas tarp provokatorių ir 
komunistų ir tarp provokatorių 
— šnipų darbo ir komunistų 
darbo ?

Aš nematau jokio, nes abie
jų tikslai vienodi ir darbai vie 
nodi. — Lapsi—Tapsi.

~ ĮVAIRENYBES
PREKYBA SU MARSO 

GYVENTOJAIS

Šiam Vairomanio inteligentų 
apibudinimui geriausia atitinka 
vieni tik saliunininkai. Jie, jei 
turi pinigų, geriausia tave pa
vaišins; įėjus saliunan visuo
met mandagiai paklausia, ar 
“priimsi po truputį” ir paskui 
bonką tiek pat “mandagiai pa
šalina”, kad kito stiklelio neįsi
piltum — iki nebus užmokėta už 
pirmąjį.

Prieš pat Kalėdas į Bielgrado 
telegrafo įstaigą atėjo stambus 
vietos antikvaras (senų daiktų 
prekiauto jas) Vlaiko Ignatovič 
ir įteikė telegramą tokio turi
nio* “Marsas. Marso gyventojai, 
ar turite senų daiktų parduoti? 
Atsakymas apmokėtas. Vlaiko 
Ignatovič”.

Per pusvalandį radio telegra
ma buvo pasiųsta į Marsą. Ig- 
natovič užmokėjo už ją 2.U0J 
dinarų. Nežinia ar gavo mar- 
siečiai antikvaro radio telegra
mą, bet visa Pietųslavija iš 
laikraščių sužinojo gudraus an
tikvaro antrašą.

Naujam jam Jungtinių Valstijų kongrese jau nebė
ra nė vieno socialisto. Viktoras Bergeris, kuris per še
šerius metus atstovavo kongrese vienam Milwaukee’s 
distriktui, gavo pereito rudens rinkimuose keletu šim
tų balsų mažiau, negu jo oponentas republikonas, ir tuo 
budu kovo m. 4 d. jo darbas federalėje įstatymų leidimo 
įstaigoje pasibaigė.

Prieš išsiskirstysiant senam j am kongresui New 
Yorko kongresmanas La Gardia pasakė atstovų rūmuo
se gražią atsisveikinimo kalbą Bergeriui. Jisai įvertino 
Mihvaukee’s darbininkų atstovo rolę, kaipo pionierio — 
kaipo skelbėjo naujų idėjų, kurios randa vis daugiau

Kun. Kemėšis naiviai įsivaizduoja, kad Kauno “rev- 
£omas” tiktai dėl to dar laiko savo rankose valdžią už 
dvejų su viršum metų po perversmo, kad dar nėra 
“harmonijos tarpe didžiųjų srovių ir partijų”. Jo nuo
mone, jeigu harmonija susidarytų, tai slaptasis leite
nantų komitetas savo noru perduotų vąldžią kam kitam 
ir pasitrauktų į šalį. Bet šitokių stebuklų dar niekur 
pasaulyje nebuvo. Ginkluota diktatūra visuomet laikosi 
tol, kol neatsiranda jėga, kuri išmuša jai ginklą iš ran
kų.

Taigi ir Kauno “revkoriio” viešpatavimas vargiai 
galės pasibaigti kitokiu budu.

ir daugiau pritarėjų pasaulyje. Kongresmanas La 
Gardia nurodė, kad ne viena Bergerio idėja šiandie yra 
daugumos žmonių priimta ir įvykinta gyvenime net ir 
Jungtinėse Valstijose, nežiūrint to, kad čia į kongresą 
niekuomet nebuvo patekę daugiau, kaip vienas socialis
tas.

Kad La Gardia pasakė tiesą, galima matyti iš to, 
jogei net “energingojo individualizmo” apaštalas, nau
jasis prezidentas Herbert Hoover, pripažįsta, kad rū
pintis gyventojų sveikata ir švietimu yra valstybės rei
kalas.

Kaip naujų idėjų skelbėjui, Bergeriui teko pakelti 
ant savo pečių daug didesnė našta, negu tenka papras
tiems jo sąlygose esantiems žmonėms. Jisai žinojo iš 
anksto, kad kongrese jisai negali pravesti nė vieno savo 
sumanymo, kuriam yra priešingos senosios partijos; ir 
jisai neturėjo progos todėl parodyti savo rinkikams jo
kių “praktiškų” savo darbo vaisių. O betgi jisai dirbo, 
rankų nenuleisdamas; kritikavo republikonus ir demo
kratus ir gamino įstatymų projektus, kurie jo suprati
mu pataisytų darbininkų būklę ir viso krašto tvarką.

Kai Ameriką buvo apėmusi karo isteriką, Bergeris 
buvo apkaltintas dėl priešinimosi karui ir nuteistas 
dviem dešimtim metų į kalėjimą; aukštesniuose teis
muose tas nuosprendis paskui buvo panaikintas. Del 
Bergerio nusistatymo karo klausimu du kartu jisai bu
vo neįsileistas į kongresą, nors piliečiai buvo jį išrinkę. 
Tečiaus tos visos kliūtys nenugąsdino jo ir nesusilpnino 
jo dvasios. Bergeris dabar jau turi 66 metus amžiaus, 
ir gal būt, kad daugiaus jam neteks darbuotis Washing- 
tone. Bet jisai tarnaus tai pačiai idėjai, redaguodamas 
laikraštį (Milvvaukee Leader) ir veikdamas socialistų 
partijoje, kurioje jisai užima pirmininko vietą.

Kol Jungtinėse Valstijose viešpatauja volsteadizmo 
gadynė, žymesnio socialio progreso sunku yra tikėtis. 
Bet amžinai kęsti “dorininkų” diktatūrą nusibos ir 
amerikiečiams.

PARODĖ IŠTIKIMYBĘ

“Vienybė” praneša, kad jos 
bendrovės šėrininkų suvažiavi
mas pasiuntė sveikinimą Sme
tonai, linkėdamas jam “jungti 
mys tautą bendrai! tautos ku- 
nan ir Vilnių iš Lenkų atgauti”. 
Vienybininkai taip pat sveikino 
Juozą Širvydą ir Lietuvos šau
lius.

ŽIOPLA PASAKA

KAUNO “REVKOMAS”

“Laisvė” įdėjo kokio ten savo 
neva korespondento pasaką, kad 
Naujienų Bendrovės susirinki
me buvę pranešta, jogei į per
eitų metų Bendrovės pelną bu
vę įskaityta ir tie su viršum 
keturiolika tūkstančių dolerių, 
kurie įplaukė už Šerų pardavi
mą. Šitą melagingą pasaką 
Brooklyno komunistų šlamštelis 
dabar skelbia antru kartu.

Bendrovės susirinkime buvo 
pranešta kaip tik priešingai. 
Prezidentas, išduodamas savo 
raportą šėrininkų susirinkimui, 
paaiškino, kad pinigai, įplau
kiantys už serų pardavimą, yra 
įskaitomi į “debitą” (skolą, at
sakomybę), o ne į “kreditą” 
(pelną). To reikalauja papras 
čiausios knygvedystės taisyklės.

Tas bolševikiškas korespon
dentas arba yra tamsuolis, ku
ris nežino ką rašąs, arba są
moningas melagis.

Vis dažniau ima sakyti tiesą apie “naujosios eros” 
palaimą Lietuvoje ir tie, kurie pradžioje tą “erą” pasi
tiko labai entuziastiškai. Šituo atžvilgiu yra įdomus 
Fabijono Kemėšio straipsnis, tilpęs vienam amerikiečių 
laikraštyje (žiur. Apžvalgą).

Jisai pripažįsta, kad šiandie Lietuvą faktinai valdo 
slaptas jaunų karininkų komitetas. Taigi tiesą turėjo 
tie, kurie sakydavo, kad dabartinė Lietuvos valdžia yra 
tikrumoje “leitenantų diktatūra”.

“GENIJAUS” SMURTO ŽYGIS 
IR PASEKMĖS

Labai charakteringa, kad kun. Kemėšis vadina tą1 tų.”

Kun. F. Kemėšis So. Bostono 
“Darbininke” gėrisi ir negali 
atsigėrėti 1926 m. gruodžio 17 
d. perversmu, kurį, girdi, “geni- 
jaliai” suorganizavo kariškiai ir 
“sumaišė visus planus ir Mask
vos komisarų ir musų socijalis-

Apie tuos “planus” buv. Ame
rikos klerikalų lyderis pasakoja 
gana ilgą pasaką, bet j i yra gry
nas jo fantazijos produktas ir 
turi labai mažąi bendro su tik
rais faktais. Jisai rašo, pav. 
apie socialdemokratų ministerių 
pasiryžimą “nuosekliai ir siste- 
matingai griauti bažnyčią”, apie 
“komunistų vedamas profesines 
sąjungas”, kurios 1926 m. pa
virtusios “didžiausia ir lemiama 
pajėga Lietuvoje”; apie “pakė
lusius galvą endekus dvarinin
kus”, ir apie pavojų atsidurti 
Lietuvos katalikams “Meksikos 
katalikų” padėtyje.

Visa tai yra absurdai, kuriais 
šiandie nebetiki ne vienas svei
ko proto žhogus. Jei Kemėšis 
nebūtų toks siauraprotis kleri
kalas, koks jisai yra, tai jisai 
turėtų pripažinti, kad dirvą 
“meksikoniškoms” sąlygoms 
Lietuvoje rengia kaip tik dabar
tinis tautininkų režimas, kuris 
sustiprino (o ne susilpnino!) 
bolševizmą Lietuvoje, bando at
gaivinti dvarininkų 'luomą, tei
kia nepakenčiamų privilegijų 
bažnyčiai ir griauja valstybėje 
teisėtumo pagrindus. Pas Ke
mėšis sako apie “naujos eros” 
tvarką ve ką:

“Turime tat Lietuvoje pu
sėtiną chaosą su griežtai do
minuojančia kariškių valia.” 
Ar tai daug skiriasi nuo Mek

sikos? Meksikoje juk taip pat 
yra chaosas ir “dominuojanti” 
kariškių valia. Tik kariškių va
lia Meksikoje yra atkreipta 
šiandie prieš katalikų bažnyčią, 
o Lietuvoje ji yra atkreipta 
prieš radikalus. Bet kas bus, 
kuomet Lietuvos kariškių tarpe 
įgis daugiau įtakos priešingieji 
bažnyčiai elementai ?

Bažnyčia Meksikoje kitąsyk 
irgi buvo visagalinti. Bet dėl to, 
kad ji buvo visagalinti ir neno
rėjo gerumu atsižadėt savo pri
vilegijų, tai ji susilaukė to, kad 
šiandie valdžia ją turi už gerk
lės.

“Genijalis” kariškių pervers
mas, matyt, ir is viso nedavė

tų rezultatų, kurių tikėjosi su
silaukti kun. Kemėšis ir jo “bro
liai Kristuje”. Štai kaip jisai 
charakterizuoja dabartinę poli
tinę būklę Lietuvoje:

“Turiu atvirai pasakyti, 
kad dabartinė Lietuvos būkle 
ir josios tvarka nepatenkina 
ir Lietuvos mąstančių ir kil
nesnių žmonių. Visų pirma, 
čia niekas nežino kokia ištik
imųjų Lietuvoje tvarka, yra. 
Diktatūra?.. Bet kur gi dikta
torius? Jo nėra. Mes netu- I
rime savojo Mussolini (bet 
yra Mussoliniukas, Voldema
ras! “N.” Red.). Seimo nėra.

• Valstybės Taryba krapštosi 
su įstatymų tvarkymo pro
jektais kol kas nežymiai. Kas 
gi kraštą valdo? Oficialiai 
valdo ministerių kabinetas su 
vienu kitu tikrai stipriu žmo
gumi savo narių tarpe. Ta- 
čiaus mes, piliečiai, dažnai 
pajuntame, kaip tas Ministe
rių Kabinetas i kartais svyruo
ja ir blaškosi ir klaidų pri
daro.

“Neturi nei jis tikros lais
ves. Be jo yra dar Revko
mas (! “N.” Red.)—slaptas 
jaunų karininkų komitetas, su 
kurio nutarimais negali nei 
pats p. Voldemaras nesiskai
tyti. Kariškiai, porą metų 
atgal pasiėmę sau atsakomy
bę už krašto likimą, savo ran
kų nepaleidžia. Ir negali pa
leisti, kada jie vis dar nema
to harmonijos tarpe didžiųjų 
srovių ir partijų, kada Jų pa
čių pastatytieji cenzoriai ne
žino kurią mintį galima leisti 
į li-ethviškąjį pasaulį, o ku
rią reikia braukti — ir tenka 
paskui tuos klausimus rišti 
generalio štabo viršininkui; 
kada net oficiozų redaktoriai, 
norėdami pakenkti partiniams 
priešininkams— laikraščiams, 
dažnai šaukiasi kariškių pa
galbos, ir tos pagalbos ši&rioj 
ar tokioj formoj tikrai susi
laukia.”
Puikus vaizdas, ar ne?
Ministerių kabinetas valdo 

Lietuvą, bet tam kabinetui dik
tuoja slaptas jaunų karininkų 
komitetas, “Revkomas”! Tas 
slaptas komitetas stato cenzo
rius, kurie patys nežino, ką laik
raščiuose praleisti, o ką braukti. 
Tas komitetas eina pagelbon ir 
valdžios laikraščių. redakto
riams, kuomet šie nori pakenk
ti kitiems laikraščiams!

Tiesą sako kun. Kemėšis, kad 
tai yra chaosas, anarchija, ku
riame viešpatauja ginkluotų ka
rininkų smurtas. Kyla klausi
mas, kas gali iš šitos “tautiškos 
košelienos” išeiti ?

Tai, mat, kokios šiandie yra 
to “geni j alio” perversmo pa
sekmės.

Kaip pas Krylovą.
Tūlas Šalna pradėjo rašyti 

pamokas daktarams. Tai labai 
primena Krylovo pasaką apie 
tai kaip šaučius ėmė kepti pi- 
ragus. Tik čia šalna ėmė mo
kinti daktarus kaip reikia žmo
nes gydyti...

/ --------------
Pas tulus žmones, kaip ma

tyt, yra didelis pameginimas 
rašyti apie tai ko nenusimano 
ir kitus mokinti to, ko pats ne
supranta.

Vairomanis nežinodamas nė 
ką reiškia žodis inteligentas už
simanė mokinti inteligentus 
“inteligentiškumo”.

Tokis pat šalna rašo pamo
kas daktarams.

širvydukas gi sumanė sukri- į 
tikuoti socializmą, apie kurį jis 
pats nieko nežino.

Lygiai taip, kaip vodevily: 
komikas perskaito beprasmę iš
trauką iš biblijos ir pareiškia: 
“jus nesuprantate ką tai reiš
kia, aš irgi nesuprantu, niekas 
nesupranta, tad aš jums dabar 
išaiškinsiu.”

Vėl linksniuoja.
Komunistai ikišiol visaip lin

ksniavę Gugį, dabar įgavo nau
ją žaislą — visaip linksniuoti 
SLA. organizatorių Žuką. Jei 
jie sumanytų, tai Žuką šaukš
te vandens paskandintų. O tai 
todėl, kad jis dirba organizaci
jos darbą.

Komunistams nėra baisesnio 
ir pavojingesnio žmogaus, kaip 
tas-, kuris dirba kokį kultūri
nį, organizacinį, ar šiaip kokį 
visuomeninį darbą, nes tokis 
darbas naikina jų dizorganiza- 
tyvį darbą, taigi silpnina pa
čius komunistus.

Komunistai ten yra stiprus 
ir sugabųs, kur reikia atlikti 
griovimo darbą. Prie rimto, kū
rybinio darbo jie niekam ne
tinka.

Kame skirtumas?
Pasakykite man, kokis yra

PARAL1ŽUOTOS ŽUVYTĖS

Labai įdomus reiškinys tenka 
pastebėti tolimuosiuose rytuose, 
ties Vladivostoku. Jau kuris lai
kas, kaip Japonų jūrių bangos 
priskalauja labai daug žuvyčių 
Petro Didžiojo įlankom žuvy
tės gyvos, bet pluduriuoja be 
jokio judesio vandens paviršiu
je kaip skiedros, žvejams ta
tai tikra rugiapiutė. Jie skuba 
žvejoti, ir viena valkšna ištrau
kia 400,000 ir daugiau žuvyčių. 
O žuvytės brangios, jos yra la
bai riebios ir daugiau vartoja
mos kilkėms, arba parduodamos 
konservuotose skardinėlėse kil- 
kių vardu, žuvininkai specia
listai, ištyrę šį keistą žuvyčių 
paralyžiaus reiškinį, išaiškino, 
kad tai įvyksta dėl skirtingos 
vandens Šilumos. Patekusios žu
vytes šalton vandens sroven 
nustoja judrumo ir galios val
dytis. Tas pats butų ir su kiek
vienu gyviu, patekus tokiosna 
sąlygose, kuriose nei sušalti, nei 
atšilti gali. Jų buitis vadinama 
ambiozu. Sudarius pirmykštes 
gyviui gyvenimo sąlygas, jo am- 
biozas pranyksta.

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

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosr.'dt 8500

Phone V irgi ni a 2 0 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KO N TRAK TORIUS

558 S. Washteuav» Avė. Cliicuv.o, III

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.

£ Paskyrimui globėjo tur
tui.

; Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau

jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

' NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chjcago, III.

a......- ■ a

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

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

G —-—- - - - ■ < ji

' NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo - Skyrius at
daras kasdic nuo' 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Chicagos socialistų 
vakaras

Parengimų sezono pabaiga 
visuomet būva “prisigrūdusi”: 
ruošia juos vieni, tarp jų paren
gimų grūdasi kiti, nori užbaig
ti savo “darbuotę” treti.

Ir štai šitokiame parengimų 
susigrūdime tenka diena Chica
gos lietuvių socialistų vakarui, 
kovo 21, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.

: Klebonas užsispyrė, kad jauno
ji eitų prie šliubo be veliono. 
Vyriškis reikalauja, kad jo mo
teris (jaunoji) turi turėti ve- 
lionų. Besiginčijant dėl to, 
klebonas pamato, kad vyriškis 
galįs vėl eiti laukan. Tuomet 
jisai pareiškia: ‘Jei duosi pen
kis dolerius ekstra, tai mote- 
ris turės teisės eiti prie šliu
bo su velionu, o kitaip ne.” Esą, 
jus gyvenote jau kaip vyras ir 
moteris be bažnyčios šliubo.

Jaunasis primokėjo penkinę 
ir gavo šliubą, kokio norėjo.

Pasaulio Vergas išklausęs šią 
pasaką pareiškė moteriškei, kad 
jo manymu, tikybos šiandien y- 

. ra biznis, kurį daroma iš tikin
čiųjų žmonių.

Pasaulio Vergas.

cialistų tikėtą ir ekonominėj 
dirvoj — organizuotis į unijas.

Pasaulio Vergas.

Jau bus keletas melų, kaip 
socialistai nerengė savo vaka
ro. Taigi, kitų parengimų tarpe, 
jiems tikrai priklauso ta diena.

Jie yra sudarę programą, ku
ris bus vienas geriausių visa
me sezone. Taipgi, kitų paren
gimų tarpe, jų vakaras žada 
daugiau malonumo ir smagu
mo publikai, negu kiti.

Chicagos lietuviai socialistai, 
kartu su visais kitais vietos 
lietuviais, dirbo, veikė, tobuli
nosi, dažniausia stovėdami pir
mose darbuotojų eilėse-

Del suminėtų čia ir kitokių] 
priežasčių, Chicagos lietuviai] 
prašomi atminti, kad kovo 24 
dieną, Lietuvių Auditorijoj yra 
rengiamas socialistų vakaras, 
ir pasižymėti tą dieną, idant ' 
galėjus būti vakare.

Reporteris.!

Ką nugirdo Pasau
lio Vergas

Aną dieną lietuvė moteris pa-1 
pasaokjo tokią istoriją. Išėjusi' 
už vyro jos draugė be kunigo I 
patarnavimo. Jaunoji gyvenusi 
su savo vyru, kaip ženočių po
ni, sulig laisniu, gautu teisme- 
Bet jos motina troškusi, kad po
ra paimtų šliubą bažnyčioje.

Ką darysi — reikia išpildy
ti motinos troškimas ir prašy
mas. Nuėjo vyriškis į kleboni
ją ir pradėjo derėtis su kuni
gu dėl šliubo. Kunigas, pri
klausąs Rvmo kataliku Dažny- 
čiai. Jisai ėmė barti vyriški, 
kad šis nepriklausąs parapijai 
ir gyvenęs tiek laiko be bažny
čios šliubo.

Vyriškis, nepakentęs barnio, 
apleido kleboniją. Sutarties ne
padaryta.

Jaunosios motina vėliau eina 
pati į kleboniją ir kalba su kle
bonu apie šliubą žentui ir duk- 
terei bažnyčioje. Klebonas ba
ra motiną ir sako, kad blogi 
esantys tie vaikai, kurie ne
priklauso parapijai, ir kad to
kie vaikai negalintys gauti šliu
bo bažnyčioje.

Motinai taipjau Įgriso kuni
go barnis. Ji tarė jam: “Jei
gu taip, lai išeities nėra, ir 
mano dukrelė galės gyventi be 
bažnyčios šliubo.” Moteris jau | 
rengėsi eiti namo.

Klebonas, matydamas, kad ’ 
biznis gali išeiti kartu, sulai-; 
k'ū moterį. -Jisai pareiškė: 
“Duok penkis dolerius šiandie 
ir tegul jaunavedžiai ateina; jie 
gaus šliubą.”

Atsilankė jaunieji šliubui.

Tikrai išbadėjęs
Kovo 4-tą, tai yra, tą pačią 

dieną, kuomet Washingtone, 
I). C., p. Herbert Hoover užėmė 
prezidento vietą ir kuomet taip 
daug pranašauta “prosperity”, 

; štai kas man pasitaikė:
Einu Halsted gatve. Prie 20 

I gt. sutinku juodveidį. Jisai pra- 
i šo dešimtuko duonai nusipirkti.

Pažvelgiau į elgetą. Jaunas 
vyras, kokių 25 metų amžiaus. 
Skundžiasi jis, kad jau antrą 
dieną nevalgęs.

Matau, ašaros rieda per Vei
dą. Daviau dešimti centų, žiū
riu, ką jis darys, kur eis.

O jisai priėjo pirmą krautu
vę — A. & P. Įėjo vidun. Ne
trukus išėjo su džiovimų (kre- 
kesų) dėžute. Išėjęs, vėl priėjo 
prie manęs ir klausia: “Ar tu 
davei man 10 centų?”

Atsakiau, kad aš. Jisai dar 
kartą dėkoja man.

O aš manau sau vienas: tai 
tikrai K išbadėjęs žmogus. Ir 
kaip nejauku: šalis pilna mais
to, bet dėl netikusios kapitaliz
mo sistemos šiandien yra milio- 
nai tokių žmonių, kurie negau
na darbo ir kurių daug, daug 
turi gyventi labdarių aukomis 

gyventi pusbadžiai.
Kaip darbo žmonės, taip visa 

visuomenė, turėtų kovoti su šiuo 
netikusiu surėdymu. Kovoti rei
kia politikoj — balsuoti už so

Daina apie Vanagą
Kas kas, bet jau žvirbliai 

meiles Vanagui nejaučia. Vie
nok pasirodo kai kada išminčių, 
kaip liudija talpinama žemiau 
dainele :

Atskrend’ Vanagėlis
Su savo dainelėm
Suramini- širdeles.
Jisai nė balandžių,
Nė žvirblių negaudo,
Ba iš šių paukštelių
Maža butų nauda.
Gal lekiodamas
Nutvėrė vištukę,
Kuri jam patiko —
Tai turėjo porcijukę.
Bet žvirblis nujaučia
Meilę Vanagėlio,

, Supranta jį mylint 
Labiau lakštingėles.

Del Lakštutės meilės 
širdis sirguliuoja, 
Taigi čionai skrendąs, 
Pas jas atvažiuojąs.
Jau visas paukšteles

* Jaučiuos persergėjęs,
Apie Vanagėlio meilę
Jas visas perspėjęs.

Taigi jus, lakštutės,
Meilės neskupuokt,
Vanagą Chicagoj
Saldžiai nubučiuokit.'
Visi susirinkit
Paskirtą dienelę
Ir pasiklausykit
Vanago dainelių.

Įsako žvirblis.

Vieta švariai užlaikoma, ra
mi. Valgis gaminamas toks, ku
ris lietuviams yra priprastas. 
Staltiesės baltos. Patarnavimas 
mandagus. Ir patarnauja ne
brangiai. —Reporteris.

tymu 32 metų gyvavimo balandžio 
7 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Dalyvaus geriausi Chicagos lietuvių 
dainininkai ir bus kitokių pam>fgi- 
nimų. —Rengėjai.

PRANEŠIMAI

Augščiausio Perkūno Vakarienė 
įvyksta kovo 7 d., saulei nusileidus. 
Seni ir jauni vaidylos renkasi ry
tuose paskirtu laiku. Sargas.

Vanago šokių vakarui, kuris 
įvyks kovo 9 d. Lietuvių .Audi
torijoj, rezervuoti bilietai par
siduoda Naujienų ir Margučio 
raštinėse. Kurie norite dalyvau
ti, būtinai įsigykite bilietus iš 
kalno, kad nereikėtų nugara 
sienas zulinti. Kainos labai po- 
puliariškos.

Draugija Teisybės Mylėtojų ren
gia jubiliejų ir koncertą su persta- 
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Marųuette Park
Atsidarė lietuvių valgykla

Šioje apielinkėje iki šiol buvo 
stoka švarios lietuviškos val
gyklos.

Dabar, kai pp. Mureikai ati
darė valgyklą 69-toj gatvėje, 
adresu 2512 West 69th Street, 
lietuviai turės geresnę vietą pa
valgyti.

A t A
JUOZAPAS YOCIS

Persiskyrė su šiuo pasau
liu kovo 4 dieną, 11:45 valan
dą vakare, 1929 m., sulaukęs 
46 metų amžiaus, gimęs Tau
ragės apskr., Kaltinėnų parap., 
Bertasiškių sodžiuj, Amerikoj 
išgyveno 26 metus. Paliko di
deliame nuliudime broli Petrą, 
5 pusbrolius — Juozapą, Alek
sandrą, Kazimierą ir Jurgi 
Krenčiai ir Jokūbą Razbadaus- 
kį, 5 puseseres — Juzefą, Pau
liną, Oną, Johaną ir Marijoną 
Krenčaites, o Lietuvoj 2 sese
ris — Oną ir Jievą ir pamotę 
Marijoną. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4600?So. Wood St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 9 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A.'Juozapo Yocio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Pusbroliai 
Puseseres ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Ežerskis, Tel. Boule
vard 9277.

Graboriai

Town of Lake. — Dr-stė Lietuvos 
Didvyrių No. 1 laikė extra susirin
kimą vasario 27 d. apkalbėjimui 
dėl prisidėjimo prie kitos draugys
tės. Po ilgų svarstymų nutarta su
sivienyti su SLA. 122 kuopa. Dide
lė dalis nariu jau išpildė aplikaci
jas. Kurie nebuvo ant pereito susi
rinkimo, kviečiami esate pribūti 
kovo 9 d. į paprastą susirinkimą ir 
išpildyti aplikacijas. —Valdyba

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, kocertą ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d., Spaulding svetainėj, 
prie Spaulding ir North Avė.

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti, kad nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas.

Keistučio Kliubo Dramos Sky
riaus repeticija veikalo “Gadynės 
Žaizdos” atsibus ketvergo vakare, 
7:30, kovo 7 dieną, 1929 m. Mc- 
Kinley Park svetainėj, 39 gatvės 
prie Western Avė. Visi dramos 
skyriaus nariai bukite laiku.

— Valdyba.

Lietuvių kriaučių Skyrius 269 A. 
C. W. of A. laikys susiurinkimą ko
vo 8 d., Amalgamated Clothing na
me, pradžia 7:30 vai. vakare. Prie 
to bus geras kalbėtojas. Nariai 
dalyvaukite. K. šemaška, sekr.

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO. ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
lau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

Akių Gydytojai 
Tel. Victory 6279 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefoikas Canal 0464

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 Avenue

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

K. GUG1S
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomi? nuo 9 iki 12 ryto

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe7 
reitus 40 metu; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti virimi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIME

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

JULIJONAS GORČINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 5 dieną, 6:15 valandą ry
te, 1929 m., sulaukęs 15 m. 
amžiaus, gimęs Rockforde, 111. 
Paliko dideliame nuliudime tė
vą Edvardą ir motiną Oną, 2 
broliu — Antaną ir Edvardą 
ir visus gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3158 South 
Union Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 9 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas 
j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Julijono Gorčin- 
skio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Broliai ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius Kadžius, Tel. Victory 
4088.
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Ona Lang,
po tėvais Jurgenaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 5 dieną, 8:30 valandą vaka
ro, 1929 m., sulaukus 43 metų umžiuus, irimus Užlensinių kaime, 
Naumiesčio parapijoj, Tauragės apskričio. Patiko dideliame nu
budime vyrą Andrcw Lang, švogerį John Stukas, seserį Uršulę 
Stukienę ir brolį Kazimierą, Lietuvoj seną motinėlę, dvi seseris 
— Petronėlę ir 'Barborą ir brolį Stanislovą. Kūnas pašarvotas, 
randasi Eudeikio koplyčioj, 3201 Auburn Avc.

Laidotuvės įvyks subatoj, kovo 9 dieną, 1:30 vai. po pietų iš 
Eudeikio koplyčios bus nulydėta į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Onos Lang giminės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, s
VYRAS, SESERYS, ŠVOGERIS, BROLIS IR GIMINĖS.

Laidotuvine patarnauja graborius J^iideilut;, Tel. Yurdu 1741.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiame vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balajunuotojas
2314 W. 23rd PI. 

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

8201

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

f Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 Š. Maplewood Avc 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Y cik H TRIS
3241 South Halsted Street

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

Pėtnyčios.

ŽMOGAUS 
AKIS

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

A. A. 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

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tol. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

A. MONTVID, M. D.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. S1IERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street
Kampas 18th St

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

' Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

1579 Miliuke. Avenue, Room 299 g ia|islas moterišku. vyriškų, 
Kampas North Avė. ir Robey St. vaikų jr vjSŲ chroniškų ligų 

Vai.: 1 iki 3 po piet” 6 iki 8 vak. ofisas; 3102 S. Halsted St., Chicago
Tel. Brunswkk 4983 arti 31 st Street

Namu telefonas Brunssvick 0597 Valandos: 1 3 po pietų, 7-- 8 yah. 
Ultravioletinė šviesa ir diathcnnia Nedėliomis ir šventad, 1U dieną

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin.2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avc.
Pullinap b9b0
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

rastu, bet kambariuose, kurie 
yra prie krautuvės, buvo už
tikta keletas svečių ir konka 
naminės. Rezultatas toks, kad 
agentai išsivežė su savim par- 
lorio savininką. Reporteris.

su Cicero Boosters.
Pradžioj sezono ciceriečiai lai

mėjo iš atari eč iii. Todėl dabar 
stariečiai bandys
Pėtnyčios ir nedėlios 
įvyks 
esate 
25 ir

CLASSIFIĖD ADVERTISEMENTS

Vanagaičio Pro 
grama

Mirė Ona Lang

Strumilo 
kviečiami 
15 centu.

Julius

atsilyginti, 
lošimai 

svetainėj. Visi 
atvykti. Įžanga

Dapkus, Mgr.

Visi teiraujasi ką darys Va
nagaitis 9 kovo. Niekas neži
nome, bet spėjama, kad bus kas 
nors, ko mums, chicagieičarns, 
neteko girdėti.

Atvažiuos žydai iš kitų krftš-i 
tų su “ciceliais”, pagros su ar
monika Šemetų šeimynos sū
nelis. Tiek žinome, tiek ir pra
nešame. Rodos- ir Kastas Sabo
nis dalyvaus kartu su Vana
gaičiu. Jie du dainuos dainas.

Vanagaitis duos visai negir
dėtą programą ir tarkuos nuga
ras visų musų redaktorių.

Juozavitas nerimsta visuose 
pirštuose. Jis gros viską, o Va
nagaitis šoks “Margarita ”

Marąuette Park
Garniai jau atskrido

la i ko, bu te n lPirm savaitės 
vasario 24 dieną, garnis aplan
kė pp. McHenry, kurie gyvena 
prie 69-tos ir So. Campbell Avė., 
ir padavonojo gražią dukterį. 
P-nia McHenry yra duktė p. 
Petraitienės, turinčios Beauty 
Parlor taipjau šioje apielinkė- 
je. Rep.

Audra Giedroje

ant

vie-
lie-

Ateinantį sekmadienį, kovo 
10 dieną, Meldažio svetainėje, 
Dramatiškas Ratelis rengia va
karą su perstatymu komedijos 
“Audra giedroje.” Pelnas iš va
karo eis pastatyti paminklą 
nabašnin’ko Šimkūno kapo.

Kadangi iS’ankunas buvo 
nas gabiausių lošėjų musų
tuvių chicagiečių tarpe ir dirbo 
atsidavęs meno srytyje; dirbo, 
kad mus pripratinus, kad mums 
davus aiškesnio supratimo apie 
gražius vaidinimus, ir kadangi 
jam tai puikiai sekdavosi, tai 
daugybę kartų mes jo puikių 
vaidinimu buvome sužavėti. O 
ką gi mes jam už tai davėme?

Taigi dabar turėsime progos 
šiek liek atsilyginti. Kovo 10 
dieną bukime visi Meldažio sve
tainėje, nusipirkime po biletą ir 
pamatysime gražų vaidinimą, 
padainuos mums* p. Stogis, bus 
muzika ir šokiai. O kiek iš va
karo turėsime pelno, tai už tuos 
pinigus greitai bus pastatytas 
Jonui Sankunui paminklas

Marąuette Park
_________ L

Dar vienas lietuvis pateko 
bėdon

Antradienio pavakarį, tarp 5 
agentaiir 6 valandos, sausieji 

užklupo lietuvio “soft drinks 
parlor”, kuris randasi • 69-toj 
gatvėje. Krautuvėje nieko ne

Ar Jūsų “Visi Šeši
Oilinderiiii Veikia”?

Kepenys — Pilvas — Viduriai 
— Nervai — Smegenys — Šir
dis — Ar jie visi veikia 100%?

Žmogaus kūnas yra kaip geras au
tomobilius — viskas jame turi būti 
tinkamoj tvarkoj, jeigu jus norite, 
kad jis veiktų kuogeriausia.

Jus negalite tikėtis jaustis 100%, 
jeigu jūsų kepenys yra pakrikę, jūsų 
pilvas ne tvarkoj, jūsų nervai pairę 
ar viduriai užsikimšę. Jus turite su
tvirtinti savo gaiviąsias jėgas ir jus, 
silpni, pavargę, nusiminę vyrai ir mo
terys, kurie ilgą laiką gydotės, ban
dydami atgauti jaunesnių metų gy
vumą ir patvarumą, jus liksite nuste
binti ir patenkinti pamatę kaip grei
tai spėka, energija ir gyvumas su- 
gryš vartojant Tanlac.

Nueikite pas savo aptiekininką da
bar ir gaukite bonką Tanlac. Miliū
nai žmonių sugryžo ant kelio į jau
nystę, sveikatą ir laimę nuo šio gar
saus toniko ir nėra priežasties ko
dėl ir jus negalėtumėt pradėti šian
die atbudavojimą jūsų nusidėvėjusių 
kūno audmenų ir atgaivinimą visos 
jūsų sistemos.

Pinigai bus sugrąžinti, jeigu jums 
greitai nepagelbės tikras pabandymas 
šių visame pasaulyje garsių vaistų.

Tanlac
52 MILIŪNAI BONKŲ SUNAUDOTA

Antradienį, kovo 5-tą dieną, 
8:30 vai. vakare mirė sanatori
joj p-ia Ana Lang, 42 metų am
žiaus moteriškė.

Paliko nubudęs jo^ vyras, 
Andrew Lang, sesuo ir kiti gi
minės.

Amerikoj Ona Lang išgyveno 
23 m. Paėjo iš Užtenėnų kaimo, 
Naumiesčio parapijos, Tauragės 
apskričio, Kauno vedybos.

P-ia Lang sirgo jau keletą 
metų. Pirm poros metų ją išti
ko skaudi nelaimė. Gegužės 5 
diena 1927 m. automobilis už
gavo jos dukterį Mortą Am
brose. Delei to duktė mirė. Mo
tiną skaudžiai atjautė nuostolį. 
Dabar ir ji pati persiskyrė su 
šiuo pasauliu.

Kūnas pašarvotas pp. Eudei- 
kių koplyčioj, 3201 S. Auburn 
avė. Laidotuvės bus šeštadienį, 
kovo 9-tą dieną, į lietuvių tau
tišką bažnyčią (35-ta gatvė ir 
Union avė.) 1:30 valandą po 
pietų, o iš ten į Lietuvių tautiš
kas

Įclassified APS
Educational 
Mokyklos

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

Miscellaneous

IR

kapines. —Reporteris.

Justice, III
Pereitą sekmadienį Justice 

darže, kuris priklauso gerai ži
nomam chicagiečiams realestati- 
ninkui ir autų pardavinėtojui, 
p. Kazimierui Suromskiui, buvo 
surengtas šaunus bankietas jo 
varduvėms paminėti.

Bankietą rengė p-ia Pocius, 
6631 S. Rockwell Street, ir p. 
Stakas. O ir bankietui šeiminin
kavo p-ia Pocius, p. Stakas ir 
pats p. Suromskis.

Svečių susirinko daug. Link
smintasi iki pat ryto. Svečiai 
jautėsi labai smagiai. Apleido 
bankietą visi pilnai patenkinti.

Buvo muzika ir šokiai. P-ui 
Suromskiui duota dovana, kokių 
retai teįstengiama duoti, būtent 
septyniems pasažieriams važiuo
ti Peerless automobilius, kaštuo
jąs $2460.

P-as Suromskis, svečiams 
skirtantis, reiškė jiems padėkos 
už atsilankymą, draugingumą 
ir gražią dovaną. —Svetys.

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

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

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

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th St., Lafayette 7150

West Side
9 d. jau visai netoli, 
dienos laukiame, o la- 

jaunimas. Jisai, jauni-

irKovo 
visi tos 
biausia 
mas, taiso kojas, ba tą vakarą
bus linksmi šokiai, kuriuos ren
gia Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje jaunuolių 109 ir 353 kuo
pos.

Taigi pamatysime, kaip West- 
sidėje jaunimas pasirodys. O 
žada pasirodyti puikiai.

Kiek teko patirti, tai muzika 
pasamdyta kuo puikiausia. O 
jaunimui to tik ir reikia. Gi se
niams bus paruoštų puikių už
kandžių ir skanaus gėrimo. Tai
gi, kurie nešoka, galės užkąsti, 
pasisvečiuoti, su draugais pasi
kalbėti *lr, abelnai, smagiai lai
ką praleisti.

Laikas visiems parankus. Ko- 
vo 9 d. pripuola šeštadieniui. Ir 
vieta taipjau gera yra Melda- 
žio svetainėje, 2242 W. 23rd 
place. P-as Meldažis pasižadėjo 
naujai išdekoruoti svetainę, taip 
kad jos nebus galima nė pažin
ti. Atsilankykit kovo 9 d. 7:30 
vai. vakaro. Įžanga prieinama.

Be šokių dar bus ir kitokių 
pamarginimų. Kas bus, tikrai 
neteko sužinoti, bet būt tai tik
rai bus. —A. K

SPORTAS
Golden Star

Golden Star basketbolo abu- 
♦du jauktai los su Lincoln A.-C. 
kovo 7 d. svetainėje prie 138 ir 
Layden. Pirmas jauktas pradės 
lošti 7:30 vai. vakaro.

Pėtnyčioj abudu jauktai los 
su Chicago Heights, o nedėlioj

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynes įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

Abbott Construction 
Company

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

Bridgeport Painting 
and Hardware Co. 

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANčIONIS. Sar.

Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaliavosim jūsų karą, 
pemikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visų. motorą, clutch, 
differential ir uždėsinie naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — atsineškit 
ši apgarsinimą. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų 
skaitliuoti jūsų darbą.

šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

dykai

1210 
AVĖ.

ap-

JUSTICE ELECTRIC
. LIETUVIAI KONTRAKTORIAI 

Vedame elektriką j naujus ir se
nus namus, pigiau negu kiti. Pigiai 
parduodame fixterius ir imame 

nūs mainais.
4104 Archer Avė.

Lafayette 3533

se-

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Cohtractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus. 1
Padirbant pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

t Tel. Hemlock 5967

Business Service
______ Biznio Patarnavimas

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Beinančiai
Finansai-Paskolos

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 ’ 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street 
-------o-------

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 21 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

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

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

Tel. Armitage 1199

MES SKOLĮNAM NUO $100 
ir daugiau, savininkams namų, už
mokėjimui taxų, assemontų, nuošim
čių, apmokėjimui, pataisimui, kont
raktams ir tt. Nuo 6 mėnesių iki 
24 mėnsių išmokėti. Taipgi darom 
2rus ir 3čius morgičius.

NATIONAL FINANCE CO. 
155 N. Clark St.

Room 605, Central 5534

ANT nejudinamos nuosavybės pir
mi ir antri morgičiai, padarom už 
mažiausi atlyginimų; 24 valandų pa
tarnavimas, be raudono šniūro.

Schwartz, Stern and Co. 
Room 549-38 So. Dearborn St.

State 4785

Paskolos suteikiama 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai v 
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

Personai
Asmenų leiko

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 būvi. Del 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 I

Help Wanted—Female

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo ir 2 vaikučius prižiūrėti. 
JAMES MAČIULIS, 2005 Canalport 
Avenue.

REIKALINGA 4 moterys sortavi- 
mui skudurų, Harry Dryer, 1447 
Blue Island Avė.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301 

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

PATYRĘ vyrai reikalingi prie be- 
lavimo presso. Apex Iron & Metai 
Co., 4000 Wentworth Avė.

For Rent

IŠSIRENDUOJA storas, tinkamą 
vieta dėl restauranto, arba kito biz
nio. Čia randasi rakandų dėl lunč- 
ruimio, arti dirbtuvių, renda pigi. 
1800 So. Peoria St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
tą skelbimą—tai vertas $5.00.
VICTŲR FIRE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jio netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ino., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 914°.

< __ nu
X i

----- o-----
GROJIKLIS PIANAS kaip naujas 

$800, turiu parduot, kaina $150. 
Mokant ant syk, arba $25, dabar ir 
$10 per mėnesi. Matyk Adolph 
Shultz, 6136 So. Halsted St. 1-mas 
floras.

Radios
TIK pamislyk apie tai: $2.00 

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

4184 Elston Avė.
Independ. 0329

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

MES TURIM ANT RANKŲ
1

Keletą naujų vėliausių modelių 
“Standard” padarytų Radio setų. 
Pilnai įrengti su A nužeminta kai
na. «

HEDSTROM MFG. CO. 
4647 W. Lake St.

Austin 7838

Automobiles
•J3R HudHoti Brougrham—cuBtom 
'27 Ohandler coach ................     $3S)A
'28 5 pasažierių Buick .. ____________ $111)5
’2« Eb8(>x coupe ................................... $350
’28 Pontiac Landau scd., mažai var

totas ..............   ,_____ $605
'28 Kbrcx sėd., kaip naujas ........................ $505
’27 Hud8on Brougham, geram stovy $405 
'27 Dodge sėd., velouru iAnniStas .... $325 

MeDERMOTT MOTOR SALES CO.
ę»13(J So. Halsted St., Triangle 0330

Miscellaneous foi* Sale 
Įvairus Pardavimai

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50.

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311 
-------0-------

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

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

PARDUOSIU šunj, German Police 
veislės, 1 metų senumo, labai geras 
namų sargas, 5447 N. Austin Avė. 
Te!.. Pencicola 1255.

NORTH Central Park, arti North 
— 4 flatų mūrinis, 3 metų se

numo; 4 furnasai jbiidavoti. šauk

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 1 
pertaisyti katilai ir'furnisai, grotos Avė. 
—vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. savininką Chesterfiėld 0155.

Tel. Victory 9634 ’ -----------------------------------------
-------------------------------------------------- NAUJAS

NORIU pirkti South Sidėj deli- Oak Forest. __ ____
cattesen grosernę, kendžių krautu- baigtas. Viršus su grindimis, 7% 
vę, už cash, arba mainysiu i auto- Pėdų konkryto beismentas. 
mobilių. Te). Prospect 2931. I byklos, furnasu šildoma, arti R. I.
-------------------------j. --------------  | R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 

nADnAVT»HTT i i i 4------ u.- karo garažas, 1 % akerio (150x302)I AKDAVIMUI delikatessen, kam- ant cementuoto kelio, $9,000 V. 
pims Storas, su pagyvenimu kamba-; Henflrickson 10308 S. Western avė. 
nais, toj vietoj jau 18 metų. Priei
nama kaina greitam pardavimui. ~ '
7132 So. Racine Avė. GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu

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

PARDAVIMUI delikatessen krau
tuvė, gera vieta, geras biznis. Par
siduoda pigiai, 5956 So. Racine Av.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė arba paieškau partnerio, gera 
vieta ir geras biznis — atsišaukę 
negailėsite. Priežastį patirsite vie
toj. 4463 Archer Avė. Tel. Lafayette 
3746.

5 kamb. namas, arti 
Phimbingas yra už-

Skal-

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

PARDUODU grosernę geroje vie
toje, 4312 So. Ashland Avė. Tel. 
Yards 3131.

Mes turime ant ranku keletu pa- 
rinktinių Wilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių. Mes pagel- 
bėsime jums pasistatyti namą. Taip
jau farmos ir North Shore akrai. 

I Susižinokite su mumis šiandie —
PARSIDUODA bučernės ir gro- į VVilmette galima pasidaryti užtekti- 

sernės “fixturiai” — šėpos, kante- nai pinigų. Pasimatykit su mumis 
riai, 3 skėlos, registeris, 2 kaladės ” 
ir kitkas — galima čia pat varyti 
biznis arba keltis kitur. Pigiai. į 
3337 So. Auburn Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN

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

MR. SHUIRMANN
MERTON R. FISH AND 

4119 Broadway, 
Bittersvveet 6180

nai pin
I šiandie.

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

Wilmette
Tel. Wilmette 364

ir arti 
jtaisy- 
ir tt.

$250 Cash, likusius po $35 j me
nesi nupirks dviejų augštų murini 
namą su šešiais kambariais, prie 18 
PI., arti Leavitt St. Kaina tik 
$3500.

Kaina
Mėnesinės rendos $55.

co.

CUMBERLAND COUNTY
318% akrų apdirbamos ant dide- 

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

KAINA $55 UŽ AKERI. 
Su $4,000 gali nupirkti.

A. J. PARKS, 
2915 Irving Park

$500 
nupirks
30x125,
63 gt.

Cash, likusieji išmokėjimais, 
5 kambarių namą, 
prie S. Kildare Avė., 
Kaina $4500.

lotas
arti

Cash, likusius mažais mė- 
gra-

$200
nesiniais išmokėjimais, nupirks 
žia penkių kambariu bungalovv. 
lotas 60X150, prie Maple, arti 44 
gt., Stickney. Kaina tik $4600.

FRANK J. PETRU
1443 W. 18th St.

Tel. Canal 0806
120 AKRŲ produktyviška pieni

ninkystės farma Woodstock, III. Iš- 
renduosiu, parduosiu arba mainysiuj .. .
geroj vietoj miesto nuosavybės su galow, lietuvių apiclinkėj.
1 morgičių. Savininkas Stev/art 2148 j $10,200; verta daug (langiau.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

2 FLATŲ — su anglišku beise- 
mentu, 6-5-3 kambarių, lotas 37 !4x- 
125, garažas, turiu parduot iš 
žasties mirties.

Savininkas
2616 W. 55th St.

TURIU PARDUOT TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambarių Inin- 

‘ Kaina
I >piv,<.vv, VVIIU uai>n I’ar-
, duosiu arba mainysiu North Sidėj 
i į bungalow ar 2 flatų. Lotas 26% X 
I 125 pėdų; 2 karų garažas. Matyk ši
tą tuojaus. Savininkas

5742 So. Whipple St.
arba telefonuok Republic 8768

prie-

Didelis Išpardavimas
Namų 5 muro namai, visi namai 
yra po 2 flatu 4 ir 4 kambarius, 
imas floras apšildomas karštu van
deniu, antras pečium 
beisenientas ir augštas stogas, 
bos yra paremtos geležimis, 
tik 9000, $1000 
kaip rendą. Visi 
įrengimais, arti 
Avė. gatvekarių.
$12,500, dabar bankas parduoda už 
morgičius ir tik $9000.

Turi būt išparduoti i trumpą lai
ką. Atsišaukite

J. N. ZEWERT CO. 
4377 Archer Avė.
Lafayette 5313

UŽ $5,000
Trijų pagyvenimų muro namas ir 
dviejų karų garažas; rendos neša 
$75.00 j mėnesi. Tai yra didelis bar- 
genas! Randasi ant 23rd PI. ir Lea
vitt 
Kas

St. Turi būti parduotas greit, 
pasiskubins, tas laimės.
S. L. FABIAN & CO.

809 W. 35th Street

apšildomas, 
Lu- 

Kaina 
įmokėti, likusius 
namai geriausiais 
Kedzie ir Archer 

Namai kainavo

MODERNIŠKAS 2 flatų, 6722 S. 
Maplevvood Avė. 6 ir 6 kambariai. 
Karštu vandeniu šildomi. 1A stovyj. 
Naujai dekoruota. įdėtas linoleum 
virtuvėj ir pantry. Naujas karjietas 
ant laiptų. Labai žema kaina. Gali
ma matyti nedėldieniais arba tele- 
fonuok savininkui.

Tel. Fairfax 7449

EXTRA PROGA
2 aukštų muro namas, krautuvė ir 
4 kambariai ir 6 kambarių moder
niškas flatas viršuj. Garu šildomas, 
geroj apielinkėj, parduosiu auna mai
nysiu ant lotų, privatiško namo, 
farmos ar ką turite. Agentams ko-
II11S3S

Tel. Lafayette 4294
BARGENAS 6 FLATAI

Mūrinis 5542 So. Aberdeen St., 2 i 
po 5 kamb., 4 po 6 kamb., pečiais1 
ir furnisu apšildomi: 50 per 125 pė
dų lotas. Visi išrenduoti, 2 karų, BIZNIAVI lotai išsimaino ant 
garažas, $4,000 jmokėti, arba mai- prapertės biznio arba farmos. Agen- 
nysiu ant Cottage arba 2 flatų na- tams komisas. Lafayette 6036. 
mo. Kaina $22,000 Savininkas 

5314 So. May St. TURIU parduot tuojaus bunpjalow 
5 kambarių, 30 p6<ių lotas, apleidžiu 

, mano dalis 
$4,500. Savininkas Hemlock 3643.

NAMAS HARVEY, ILL. : miestą, garu šildoma, 
Bargenas nuo $3500 iki $14,500—------- " ’ ' ’

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
ienKvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą jmokėjimą. Imk 
Illinois Central truki iki 154tos gat
vės. Dirbk ir gyvenk Harvey. Fa
brikai dirba dieną ir naktį. Patele
fonuok, mes sutiksim ant stoties 
mašina. .

C. R. CRAIG Jr., 
159th St. and Marshfield Avė.

Tel. Harvey 1130

su

PARSIDUODA 2 flatų namas po 
6 kambarius kiekvienas, 3 karų ga
ražas, kainavo $20,000, greitu lai
ku parduosiu už $19,000, 5512 N. 
Sawyer Avė.' Juniper 7027.

NAUJAS OCTAGON PRIEŠAKIS
Muro bungalovv, moderniškas, 5 

kambarių, garu apšildomas — ver- 
čios $10,000 už $7750, priimsiu lo
ta kaipo jmokėjimą arba pabudavo- 
siu ant jūsų loto, kokio norėsite sti
liaus. ar flatų bildingą, su mažu 
įmok ėjimu. Kambarys 1161

53 W. Jackson BĮ v.

PARSIDUODA bizniavas lotas, 
geras dėl bučernės, grosemės ar 
geležinio. Vertas $3,000, už $1,000 
45th ir Western. Kreipkitės pas 
JOE LILE1KA, 3818 So. 1 
mento Avė.

PIGIAI parduosiu dėl greito par
davimo — 63čios gat. biznio kam
pas, 49x135 j rytus nuo Western 
Avė. Pribrendęs dėl budavojimo. 
$12,500. Lengvos sąlygos, Gehre, 
7917 So. Bishop St.

PARDAVIMUI dviejų augštų mū
rinis bizniavęs namas, kartu su 
bizniu — bučernė ir grosernė. Sena 
išdirbta vieta, cash. Greitam par
davimui, nebrangiai, išvažiuoju Lie
tuvon. Box 1063, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mo
derniškas namas, po 4 kambarius 
arba mainysiu ant lotų, 2555 W. 45 
St., 2 lubos

KAMPINIS bizniavas namas par
davimui arba parendavojimui. Ge
riausia vieta dėl bučernės arba ke
pyklos, 6 pagyvenimui kambariai, 
garu šildomi, 2 karų garadžius. Sa
vininkas ant vietos. A. Kasputis, 
5701 S. Carpenter St.

PARDUODU pigiai 6 kambarių 
namą 3410 So. Auburn Avė., stiklo 

... porčiai, beismantas, maudynė, 2 karu 
Sacra-1 garadžius, išvažiuoju ant ūkės. Ast

rauskas, 3400 S. Auburn Avė.




