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Vokietija Negali Mokėti, 
Kiek Aliantai Nori

Vokiečių delegacijos galva atmetė repa
racijų ekspertų pasiūlymą; vis dėl to 
tikimos, kad netrukus bus prieita prie 
sutarimo

PARYŽIUS, bal. 16. — lljąl- 
mar Schacht, Vokiečių reielis- 
banko direktorius ir delegaci
jos pirmininkas reparacijų eks
pertų komisijoje, šiandie tai 
komisijai pranešė, kad santarvi
ninkų reikalaujamos kas me
tai mokėtinos reparacijų su
mos prašoka Vokietijos pajė
gumų moke i i.

Tuo būdu dabar vėl prasidės 
derybos. Santarvininkai, vei
kiausiai, bus priversti dar nu
sileisti ir savo reikalaujamas 
kas metai mokėtinų reparacijų 
sumas apkarpyti.

Šiaip ar taip, ekspertų sferose 
yra vilties, kad netrukus bus 
prieita prie susitarimo su vo
kiečiais.

Gen. Almazanas žy
giuoja iSonora su 
5000 kariuomenės

Federalinių armijų vadas tikis, 
kad su tiek kareiviu pavyks 
sunaikinti sukilėliai

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
16. — Gen. Plutarco Cailcs, 
vyriausias federalinių armijų 
vadas, Įsakė gen. Almazanui ke
liauti iš Chibuahua su 5,000 ka- Į 
reivių j Sonora ir,x perėjus per 
Pulpito kalnus, atakuoti vaka
rų pajūrio sukilėlių armiją iš 
užpakalio.

Savo pranešime prezidentui i 
GiLiui, gen. Calles sako, kad su 
5,000 kariuomenės gen. Alma- 
zan sugebės sunaikinti likusias 
sukilėlių jėgas Sonoros valsti
joj-
Sukilėliai sušaudė amerikietį, 

įtartą kaip šnipą
NOGALES, Arizi, bal. 16. —į 

čia gauta žinių, kad Meksikos | 
sukilėliai suėmė ir sušaudė vie- | 
na amerikieti, .Jos Ebensorge-1 
nų, kuri jie Įtarė kaip tedera-! 
linės Meksikos kariuomenės 
šnipų.

Suėmė penkias gimdy
mų kontrolės dar

buotojas
NEW YORKAS, bal. 16. — 

Policijos būrys puolė čia gim
dymų kontrolės klinikų, kurios 
galva yra pagarsėjusi gimdymų 
kontroliavimo prop a g u ot o j a ■ 
M. Sanger, ir suėmė penkias I 
daktares ir tris slauges. Kiek- j 
viena jų buvo paleista tik už-1 
sistačius po $300 kaucijos.

Pati Margarct Sanger nebu-' 
v o areštuota, nors ji taip pat 1 
klinikoj buvo.

žemės drebėjimai Italijoj

BOLO, Italija, bal. 16. — 
Vaknr ir šiandie čia buvo jau
sti žemės supurtymai. Žalos ne
padaryta.

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

Nenusistojęs oras; kartais 
gali būti lietaus; vėsu; daugiau
siai vidutiniai mainųsis vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
taip 10° ir 18° F.

Šiandie saulė teka 5*08, lei
džiasi 6:32. Mėnuo leidžiasi 
2:22 ryto.

Kaina 3c.

Išgelbėjo du kasyklose 
užbertus darbininkus
VVALLACE, įdubo, bal. 16.— 

Senose Erisco kasyklose, netoli 
nuo čia, užvakar buvo nugriu- 

, vusių iš viršaus uolų ir žemių 
uždaryti urve du darbininkai, 
Oscar Johnson ii1 .lobu Amon- 
son. Po dviejų dienų nepaliau- į 
jamo darbo jie pagaliau buvę 
atkasti, abudu sveiki. 

■ ~ “■*
Sovietų ambasada 
ekstravagantiškumu

prašoka kitus :
BEBLYNAS, bal. 16. — šie

met diplomatiniai pietus sovie
tų ambasadoj Berlyne buvo to
ki puikus, su tokia puikiausių 
vynų ir prašmatniausių valgių 
gausa, kad prašoko visų kitų 
ambasadų keltus diplomatams i 
pietus.

Socialdemokratų spauda dėl 
to sarkastiškai lygina tų pokylį 
su bolševikų puolimais “kapita
listinių kraštų“ piniguočių už j 
jų ekstravagantiškumą.

Wisconsin atmetė pro- 
hibiciją 153,935 bal

sų daugunia
MADIiSON, Wiš., bal. 16. — 

Galutinis balsų suskaitymas 
parodo, kad per pastaruosius 
rinkimus \Visconsino valstijoj 
350,337 balsai buvo paduoti už 
panaikinimą valsti jos prohibi- į 
ei jos įstatymo, o 196,402 balsai 
prieš. Vadinas, “slapieji* turė
jo 153,935 balsus daugiau, no 
“sausieji.“

Policininkas teisme nu
šovė teisėją ir pats 

nusižudė
MANDALAY, Burma, bal- 

16. — Teisine čia tapo nušau
tas burmiečių teisėjas Upoku. 
Nušovė jį policijos inspekto
rius Thadin, irgi burmietis, ku
ris po to pats nusišovė.

Manoma, kad šeši ber
naičiai žuvo ežere

DETROIT, Mieli., bal. 16. — 
Manoma, kad Erie ežere prigė
rė šeši bernaičiai, amžiaus nuo 
10 iki 19 metų. Jie buvo val
tele išplaukę Į ežerų, kur buvo 
užklupti stiprios audros, ir dau
giau nebegrįžo.

Pavogė $35,000 deimantų
SANTA BARBARA, Cal., bal.

16. — Henry Friund, vienos 
New Yorko graznų firmos at
stovas, pranešė vietos policijai, 
kad jam pavogę valizai tę su 
$35,000 vertės deimantų.
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Forest Lake, Minu. Paveikslas parodo siautusio ten tornado pasekmes — sugriautus trobesius

Kongrese vėl puola
mi prohibicijos vyk

dymo metodai
įnešta daugybė hilių ir rezoliu

cijų prieš Volsteadizmą, bet 
jie šioj sesijoj negaus pro- 
gGS

---------------------------—y

WASHINiGTONAS, bal. 16. 
— Specialei kongreso sesijai at
sidarius, “slapieji“ kongreso 
nariai įnešė atstovų butan vi
są virtynę bilių ir rezoliucijų 
prieš prohibiciją ir jos vykdy
mo budus.

Kongrcsmanas Sabatli, cliica- 
gielis, savo rezoliucijoj ypač 
aštriais žodžiais pasmerkia ne
teisėtumus, vartojamus prohi
bicijos įstatymą vykdant, nuoš- 
mumus ir smurto žygius probi- 
bisijos įstatymą vykdant, nuož- 
ucliai gina visagalinčioji Anti- 
Saloon lyga.

Nemaža panašių bilių ir re
zoliucijų įnešta taipjau sena
tai!, tačiau šioje specialei kon
greso sesijoj valgiai bau bus 
progos jucs svarstyti.

Anglija panaikina 
akcizę arbatai

LONDONAS, bal. 16. — Par
lamentas panaikino akcizės mo
kesnius arbatžolėms, — mokes
nius, kurie Anglijoj viešpatavo 
per keturis šimtus metų.

Besiartinant rinkimams, kon
servatorių valdžia, matyt, nori 
tuo pasigerinti žmonėms, ypa
čiai neturtingiems sluogsniams, 
kuriuose arbata sudaro vienų 
svarbiausių reikmenų.

Nugina pranešimus 
apie sukilimą 

Gruzijoj
MASKVA, bal. 16. — Sovie

tų vyriausyibė nugina Europos 
ir Jungtinių Valstybių spaudoj 
paskelbtus pranešimus, busiu 
Gruzijoj kilo maištas prieš so
vietų valdžią.

Del prohibicijos du 
asmens nušauti

MONiBOE, Mich., bal. 16. — 
Policijai puolus čia daryti kra
tų vienoj, slaptoj smuklėj, Įvy
ko kautynės. Vienas deputy 
šerifas, Ed. Kinsey, ir smukles 
savininkas Walter Hoffman bu
vo nušauti. ,

RKGINA, Saskatchewan, bal 
16. — šiandie čia buvo pakar
tas japonietis Imhimatsu Toku- 
mato, mirties bausmei pasmerk
tas už užmušimą vienos mote
riškės, taip pat japonietės.

|12 pasažierių susižeidė 
tramvajui apvirtus

1 -----------
MILVVAUKEE, Wis., bal. 16. 

— Pasisukime iš vienos gat
vės i kitą apvirto greitai ėjęs 
tramvajus. Dvylika pasažierių 
buvo sužeisti, bet nepavojingai.
•___________

Wells Įspėja pasauli 
nuo naujo milži

niško karo
ŠAUKIA DIRBTI TAIKAI

BERLYNAS, bal. 16. Tuo 
tarpu kai įvairių valstybių at
stovai susirinko Genevoje dis- 
kusuoti nusiginklavimo klausi
mus, garsus Anglijos rašytojas 
II. G. Wells, kalbėdamas Vo
kiečių reichstagui, įspėjo, kad 
“musų pasaulis ritasi į naują 
karą, i kuri jis vėl stačia galva 
nusiris, kaip kad 1914 metais, 
jeigu mes iš tikro nepradėsime 
sistema trakai dirbti dėl taikos.“

Svarbiausias karo pavojus, 
pasak Wells’o, esąs susijęs su 
Rusija. Tasai kraštas, buda- 

i mas izoliuotas nuo pasaulio, pa
tampąs koncentruoto patriotiz
mo kraštu', patriotizmo, ku
ris privesiąs prie milžiniškos 
kovos tarp Rusijos ir vakarų 
valstybių. Rusai vadinsią ją 
keva prieš vakarų kapitalizmų, 
bet ji turėsianti didesnės, ne 
tokios, reikšmės. Karo gaisras 
galėsiąs kilti Azijoj ar kur ki
tur, bet jis išsi'plėsiąs po visą 
pasaulį ir virsiąs milžinišku, 
pragaištingu ir bergždžių ka-

Bandė sudaužyti Indi
jos vicekaraliaus 

traukinį
LONDONAS, bal. 16. — Iš 

Indijos praneša, kad ten bu
vęs padarytas pasikėsinimas su- 
dauyžti traukinį, kuriuo Indi
jos vicekaralius, lordas Irwin, 
keliavo iš Delhi į Dehra Dun. 
Pasikėsinimas betgi nepavyko.

Meksikos sukilėliai pa
leido du jankių “šnipu”

NOGALES, Ariz., bal. 16. — 
Praneša, kad Meksikos sukilė
liai šiandie paleido du Jungti
nių Valstybių piliečius, kuriuos 
jie praeitą sekmadienį buvo su
ėmę Nogales mieste, Sonoroj, 
įtarę, kad juodu esą federali
nės Meksikos kariuomenės šni
pai. Tie amerikiečiai yra: Joe 
Ehensorgen, naftos kompanijos 
tarnautojas ir Rafael Berejara- 
no, pieninės savininkas.

Pirmesni pranešimai skelbė, 
kad Ehensorgen tapęs sušaudy
tas.

Prašo Hooverį Įsi
maišyti į tekstilės 
darbininku streiką
ELIZABETHTON, Tonu., bal. 

16. William C. Kelly, Ameri
kos Tcjctilfis Darbininkų uni
jos nacionalinis vicepirminin
kas, pasiuntė Jungi. Valstybių 
prezidentui Hooveriui aprašy
mą sdreiko padėties vietos Ame- 

Irican Bemberg ir American 
Glanzstoff tekstilės Įmonėse. 
Kelley prašo, kad prezidentas, 
susipažinęs arčiau su situacija, 
darytų intervencijų.

Siūlo apdėti federa- 
liniais taksais au

tus ir gazą
PAJAMOS EITŲ KELIAMS

VVASHINGTGNAS, bal. 16. - 
Kongresmanas Wm. P. Holar- 
day (rep., III.) Įnešė bilių ap
dėti federaliniais mokesniais 
automobilių “laisnius“ ir gazo
liną, kad federalinė vyriausybė 
galėtų finansuoti įsteigimą kie
tųjų kelių tinklo visose Jungti
nėse Valstybėse. Tas darbas 
turėtų būt padarytas per pen
kerius metus ir pareitų 5 bilio- 
nus dolerių.

Bulgarijoj vėl įvyko 
stiprus žemės dre

bėjimai
SOFIJA, Bulgarija, bal. 16.— 

Šiandie vėl atsikartojo stiprus 
žemės supurtymai, ir išsigan
dę žmonės bėgo laukan iš savo 
namų.

iSJupurtymai buvo jausti Cir- 
pane, Staro j, Zagoroj, Skobe- 
love ir kitur.

Prof. Rentelen busiąs 
Austrų kanclerius z

VIEiNA, Austrija, bal. 16.— 
Nauju Austrijos kanclerium bu
siąs paskirtas prof. Anton Ren- 
telen, Styri jos provincijos gen.- 
guibernatoriiis, krikščionių so
cialų partijos narys.

Chaplin atmetė siūlomą 
milioną dolerių

HOLLYWOOD, Cal., bal. 16. 
— Garsus filmų komedininkas 
Charley Chaplin atmetė kont
raktų, kuriuo filmų direktbrius 
James Cruze siūlė jam $1,000,- 
000 už dalyvavimą aktorium 
vienai kalibamali-krultamai fil
mai.

Prez. Hooverio pra 
nešimas Kongresui

Prašo vykinti duotus per rinki- 
kimus pažadus dėl fantui rė
mimo ir tarifo revizijos

WASHilNGTONAS, bal. 16.
— Šiandie buvo perskaitytas 
prezidento lloovero pranešimas 
kongresui.

Savo pranešime prezidentas 
prašo, kad kongresas pasirūpin
tų įvykinti tuos farmerių para
mos ir tarifo revizijos pažadus, 
kurie buvo duoti per praeitus 
rinkimus. Reikalauja, kad bu
tų sukurta tam tikra federalinė 
farmų komisija, kuri turėtų ga
lios ir priemonių t iri net i žemės 
ūkio rėmimo reikalą, bei butų 
taip aprėkta, kad nepalaplų biu
rokratiška ir netrukdytų far
merių iniciatyvos.

Vokietija užgynė “Cor- 
ned beef” importavimą

VVASUINiGTONAS, bal. 16.
— Jungtinių Valstybių preky
bos komisaras Hamburge, J. T. 
Scott, kabeliu pranešė, kad Vo
kietijos vyriausybė užgynė 
“corned beef“ (sūdytos jautie
nos) importavimų iš Amerikos.

Geneva svarsto so
vietų nusiginklavi

mo planą
GENEVA, Šveicarija, bal. 16.

— Paruošiamoji nusiginklavi
mo komisija šiandie suliko 
svarstyti sovietų Rusijos dele
gato, Maksimo Lilvinovo, pa
teiktą projektą, kuriuo siūloma 
ėsamą ginkluotę sumažinti 50 
nuošimčių.

BELGRADAS, Jugosla v i j a, 
bal. 16. Karalius Aleksan
dras pasirašė tarptautinę kon
vencijų, kuria užginama varto
ti nuodingąsias dujas kaip ka
riavimo priemonę.

Amerikiečiai taisys ge
ležinkelius sovietams
'MASKVA, bal. 16. — Sovietų 

geležinkelių komisariatas pasi
rašė kontraktą su Amerikos s I
Bakhvin Locomdtive kompani
ja sovietijos geležinkelių tarny
bai pagerinti.

Vaikas nušovė vaiką, i
Papilėje 11 metų amžiaus Lc- 

vinsikas iš montelkristo nušovė 
J. Domeikų 15 metų, kuris tucj 
mirė.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti j 5 a/ 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

No. 91

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuvoj “deržimordos” 

vis dar negaišta
ŠIAULIAI. Kovo 20 d. pu

sėj pirmos naktį Šiaulių stoty
je buvo tokis atsitikimas.

Išlipęs iš traukinio keleivis 
paiklausė greta stovinčio depo 
budėtojo Vitkausko, ar greit 
išeis traukinys. Vitkauskas se
no auklėjimo žmogus, laikyda
mas rarikas kišenėse, manda
giai atsakė, kad traukinys iš
eis tuojau. Keleivis tuo lyg už
sigavo, suriko, kotlel geležin
kelio tarnautojas jo nepažįstus. 
Jis tuoj is^įtė “išimt rankas iš 
kišenių!”, “ramiai!”, “kas 
esi?“ ir nuvedė pas budėtoją 
rašlinėn, kad išaiškintų Vit
kausko asmenybę.

Budėtojas buvo užimtas te
legramos ir kelio laidos davi
mu ir nepakėlęs galvos paprašė 
atėjusių palaukti, i'ada kelei
vis tuoj įsake “atsistok!“ ir iš
metinėjo, kad geležinkeliečiai 
nenori jo žinoti, pagrasė juos 
išvaryti, o Vitkauskui su špitz- 
rulu kirto per veidą ir sužeidė 
lupų. Keleivis išėjo. Policijos, 
kuri padarytų tvaiką, nesura
do. Dabar yra daromas tardy
mas.

Mokytojai Lietuvoj tar
naus kariuojnerifje

KAUNAS. — Ministerių ka
bineto priimtame karinės prie
volės Įstatymo pakeitimo pro
jekte numatyta, kad mokytojai 
turės atlikti aktyvią karo tar
nybą. I'kišiol jie būdavo atlei
džiami.

Darbui tinkamų vyrų am
žius iki šiol buvo skaitomas 55 
melų, dabar nustatyta 60 me
tų. Vadinas, jei tėvui dar ne
suėjo 60 metų amžiaus, sunūs 
turės atlikti karinę prievolę.

Įstatymas patiekiamas pa
tvirtinti prezidentui.

Pakruojuj susekė ne
tikrų pinigų fabriką
PAKRUOJIS. — Pakruojaus 

stoty kriminalinė policija su
ėmė K. Blaviešciuną ir pas jį 
rado 117 netikrų monetų po 
50 centų. Namuose rastos dar 
kelios monetos ir monetoms 
dirbti medžiagos. Suimtas ir 
jo sūnūs Jonas.

Iš klebono paėmė šautuvą

ŠĖTA. — Vasario 19 d. Šėtos 
policija paėmė iš Šėtos klebono 
šautuvų, kurį klebonas laikęs 
be leklimo,
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KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa

Philadelphijos Lietuvių Tautiš
ka parapija. — Laidotuvės 
Onos Stankaitės - Polzbergie- 
nės. — “Naujienų” Reporterio 
klaida. — Atitaisymas. — Su
kaktuvės. — Taut. parapijos 
margučių balius.

Philadelphijos Lietuvių Tau
tiška parapija yra viena iš jau
niausių tarpe senųjų, t. y. iš 
tarpo Scrantono, Lawrenco ir 
Chicagos. Jaunesnė bus bene 
tik viena Pittsburgho. O ta- 

jinai yra viena iš veik- 
ir stipriausiai suorgani- 
palyginus su 
turtu.

Tautiška

josios am-

Bažnyčia 
kun. vysk, 
d. 1925 m.

čiaus 
liausiu 
zuotų, 
žiu ir 

Vietos
įkurta pastangomis 
Žukausko spalių 4 

Tai yra dar nepilnai 4 metai 
atgal.

Kaipo pavyzdį josios (Taut. 
Baž.) įtakos tarpe vietos lietu
vių teko išvysti ir liudininku 
bei dalyviu būti, tai ą. a. Onos 
Stankaitės laidotuvės. Įvyko jos 
balandžio 6 d., dalyvaujant 
vysk. Žukauskui.

Velionė Ona Stankaitė (po j 
vyru Polzbergienė). mirė iš: 
priežasties nelaimingo gimdy
mo, vos tik 21 metus teeidama. 
Paliko dideliame nuliūdime sa
vo tėvelius, vvra, brolius ir se-- c ,| 
sutes. Kaipo pavyzdingi Tautiš
kos parapijos nariai, gedulingas 
laidotuves darė su visomis baž
nyčios apeigomis, kurias atliko,1 
patsai vysk. Žukauskas, asistuo
jant kitam svetimtaučiui 
gui.

Philadelphijos lietuvių 
tiškos Kapinės randasi 
14—15 angliškų mylių

kuni-

Tau- 
apie 

atstu 
nuo miesto, šiaurės link. Tai be
galo graži vietelė amžiniems na
mams bei atsilsiui. Guli jos ant 
kalnelio, kaip ir visos musų j 
liaudies dainose apdainuotos.

Kapinės, tiesa, neperdidžiau- 
sios. Susideda jos tik iš 5 ake
lių žemės. Tačiaus gražiai ap
tvertos geležine tvorele, su dai
lia bromą bei vartais įvažiavi
mui. Jose jau ilsisi apie 15—16 
musų brolių ir sesučių lietuvių, 
kurie dauginus nebegrįš 
senojon tėvynėn.

Šalę kapinyno randasi ir 
žus gojus, Vytauto parku
vardintas. Yra vieta išvažiavi
mams, žaismėms aikštė ir van
denynas. Vėliaus čia vysk. Žu
kauskas su pagalba savo žmonių 
ir kitų geros valios vietos lie
tuvių mano įsteigti pavalgu-’ 
sieros tautos darbuotojams-ku-

savo

uz-

nigams ir šiaip žmonėms namą- 
prieglaudą.

Visas kalbamasis žemės plo
tas susideda iš 16 ir% akrų že
mės. Kainavo jis $10,000.

Ir visas kalbamasis turtas, 
nekalbant jau apie pačią bažny
čia, dėka vysk. Žukausko inicia-i 
tyvai, energijai, sumanumui ir 
pastangoms įsigyta dar nepil
nai 4 metų bėgyje! Tad 
kaip gi galima sakyti, kaip kad 
tūlas Naujienų Reporteris 84; 
N-nų Nr. sako, jogei vysk. Žu-Į 
kauskas “jogiu produktyviu 
darbu neužsiima”? Tai yra klai
dinimas vietos ir Amerikos lie
tuvių visuomenės. Juk patys 
viršminėti faktai kalba savai- 
mi. Jeigu Romos net dvi para
pijos, kurios čia per dešimtis 
metų gyvuodamas neįstengė įsi
gyti nei nuosavų kapinių, tai 
ką-gi norima, kad vienas vysk. 
Žukauskas per ketverius su virš 
metų nuveiktų dauginus, negu 
kad yra nuveikęs?

Vysk. Žukauskas, reikia pasa
kyti tiesą, nuveikė palyginus 
per tą trumpą laikotarpį labai 
daug ir ateityje, aš esu tikras, 
dar daugiau nuveiks.

Ateinančio gegužės mėnesio 
22-rą d., sukanka lygiai 3 me
tai, kaip viršminėtos Tautiškos 
Kapinės buvo atidarytos. Su
kaktuves rengiamasi iškilmin
gai apvaikščioti ir kaip reikint 
paminėti.

Balandžio 20 d., Liet. Svotai 
nėję, ant E. Moyamensing Avė.,

bus Liet. Taut. parapijos “Mar
gučių Balius”. Balius rengia
mas su tikslu uždaryti žieminį 
sezoną, šokiuose bus dalinami 
prizai ir kitokį pamarginimai.

Ęukite visi ir visos, nes 
busiu.—Pakeleivis.

Ratine, Wis

ir aš

kiek turtelio ir 
savųjų. Visa 

esu sveikas ir 
sekėsi. Vedžiau

Buvo man lemta 1913 m., bir
želio 15 d. apleisti savo jau
nystės dienų draugus, mylimus 
tėvus ir gimtinį kraštą Lietuvą.. 
Važiavau į šią nežinomą šalį, 
kaip ir daugelis iš musų, kad 
užsidirbti bent 
vėl grįsti prie 
laiką buvau ir 
gyvenimas man
moterį, dabar turiu gražią šei
mynėlę —tris sūnūs ir dukrelę. 
Gyvenimų darau iš laikomos 
valgomųjų daigtų kratų vės. šie
met nusprendžiau važiuoti pa
viešėti į Lietuvą aplankyti seną 
motinėlę, o gal dar rasiu vieną | 
kitą išlikusį jaunystės dienų 
draugą. Apleidžiu Ameriką ge
gužės 18 d. Turiu giminių ir

Sotieji ir valdžia net laikraš
čiuose garsino vidutinį derlių— 
imant bendrai. Į tikrąją būklę 
šiaurės Lietuvos gyventojų, 
ypatingai beturčių, visai nežiū
rėta.

Valdžia, tiesa, paskyrė kele
tą milionų litų paskoloms ūki
ninkams nusipirkimui sėklų, 
kurie tas sėklas tuojaus malė, 
virė ir kepė—suvalgė. Biednuo- 
menė, nieko neturėdama ir jo
kių paskolų ar pašalpų negavu
si, palikta likimui.

Tai dar ne viskas.
Ūkininkai netekę derliaus pa- 

leido-atstatė visus samdomus 
darbininkus; sustojo pirkę viso
kias prekes-tavorus; 
nieko neparduodami 
bankrutyti negalėdami 
žadų-notų apmokėti; 
ninkai sustabdė
atleido darbininkus, nes ūkinin
kai nieko neperka; ūkininkai 
dar kai kuris tur linų, kurių 
(jau išbruktų) pūdą (40 sva
rų) parduoda už 10 litų ($1.00), 
bet nieks neperka— vakare iš 
turgaus vežasi namo ir verkia;

pirkliai 
pradėjo 

savo pa- 
pramoni-

išdirbinius ir

draugų čionai gyvenančių. Ku-į prie nederliaus prisidėjo dar
rie manote, kad butų reikalas 
atlankyti jūsų ten Lietuvoje, 
gyvenančius gimines, prašau 
kreiptis per laišką. Važiuosiu į 
Mažeikių miesteli, nes ten mano 
motina gyvena. Busiu Lietuvo
je 3 menesius.

Kazimieras Vaicikauskas (C. i 
J. White), 1200 N. Main Str., 
Racine, Wis.

miestų darbininkų bedarbės.
O Lietuvoje ūkininkas yra vi

so ekonominio gyvenimo pagrin
das. Ūkininkas, netekęs der-

Atsišaukimas
________ L

Ilėliai bado nelaimės šiauri
nėje Lietuvoje, kur daug tūks
tančių žmonių badauja, ypatin
gai beturčiai ir plecininkai, ku
rie jau nuo pereito ruudens nie
kur darbo negavę esti apverk
tiname padėjime—jau senai ne- 
tur ką valgyti.

Tūli Lietuvos laikraščiai jau 
javus suvalius pereitame rude-' 
tyje tuojaus paskelbė gręsianti 
badą ir ragino Lietuvos liaudį ir 
valdžią prisirengti su pašalpo
mis—aukomis reikalingiems. 1

Bet sotus alkano neatjaučia. 1

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atsilau- 
kykit pas mano. Mano pilnas iėegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apat
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino itogzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blrd., netoli štate St. 

Kambarys 1016 ’ 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
valandos: nuo 10 ryto iki 1 po

20

Ofiso
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 iki 1 po pietų.

Dabar laikas įsigyti nauja Portis Bros., 
skrybėlę arba kepurę. Musų krautuvėj* 
rasite pilnų pasirinkimų naujų pavasa
rinių Portis Bros, kepurių ir skrybėlių, 
šios kepurės ir skrybėlės yra naujų pa
vasarinių madų ir materiolo. Kepurių 
kainos nuo $1.95 iki $2.45. Skrybėlių 
kainos nuo $4.95 iki $6.50. Krautuvė 
atdara nedėlioj iki 12:30 po pietų. |n

BARNEY PETKA’S '
MEN’S FURNISHING
4171 Archer Avė., netoli Richmond St.

Nebėra reikalo ilgiau kentėti nuo
SKILVIO PAKRIKIMŲ 

kaip rūgščių aitrumo ir kitu nesmagumu 
W. J. STOMACH REMEDY 

pagelbėjo tūkstančiams.
Išbandęs šiuos didelius vaistus jus niekad nenorėsite būti be jų. Kad 
įrodyti, jog mes galime pagelbėti jums, mes mielai pasiųsime ban
domąjį gydma tik už 50c

GARSIOS W. J. RhEUMATIC TABLETS 
pagelbsti tūkstančiams žmonių. Parsisiųsdinkit bandomąjį gydymų 
už 50c. ar 10 dienų gydymų, bile kuri, už $2.00.

W. J. Stomach Reinedy
W. J. Rheumatic Remedy 

(Pažymėki! kurių)
WALDO JOYCE,
120 So. State St.

Chicago.

Vardas .

Adresas

Miestas

liaus, atsidūręs varge, įtraukia 
vargan ir visus kitus sluoks
nius pirmiausia darbininkus, 
pirklius, fabrikantus ir valdžią 
—neturint kuomi mokesnių su
mokėti ir visi reikalauja nuo 
valdžios pašalpų-paskolų.

Valdžios pašalpa ir valstybės 
tarnautojų išskaitos iš algų yra 
tai tik lašas tuščiam kibire.

šelpimo Komitetas surenka 
tik mažą dalį to, kas yra rei
kalinga. Sotieji nepaiso ir ne- 
pasirango stoti darban gelbėji
mui baduolių. Taip rašo “Lie
tuvos žinios”.

Amerikoj Lietuviai! Visi be 
skirtumo sukruskim^ aukoti po 
kiek kuris išsigalime. Po DO
LERĮ daugelis galime aukoti,

kas mums bus nejaučiama, o 
Lietuvoje pagelba bus didelė. 
Draugijos, parapijos, kliubai, 
artistai, menininkai ristikai, 
kumštininkai visi lai aukoja.

Visose kolonijose lai susitve
ria Komitetai iš patikėtinų 
žmonių, kurie pereitų per lie
tuvių gyvenimus rinkdami au
kas—užrašydami kiekvieno au
kotojo vardą-pavardę ir aukotą 
sumą, kas bus pagarsinta laik
raščiuose.

Visokias surinktas aukas-su- 
mas tuojaus atsiųskite SLA. 
Sekretorės adresu:
P. Jurgeliu tė, 307 W. 30th St., 
New York, N. Y.
arba į savo skaitomų laikraščių 
redakcijas, kurios ir pagarsins

savo aukotojų vardus.
Kas norėtų dėl greitumo 

siųst savo aukas tiesiog Lietu
von, lai adresuoja sekančiai:

F. BortkeviCzenė, Gedimino 
gatvė 38, Kaunas, Lithuania.

Ji prižiūrės musų aukų dali
nimą ir išduos atskaitas, nes ji 
yra “Lietuvos žinių” Redakto
rium.

Bet su aukomis skubėkime. 
Laukti rytojaus ar kitos dienos 
alkanam yra labai ilgu-toli.

Ks greitai duoda-aukoja, tas 
dvigubai duoda.

SLA. 309 kuopa iš East 
White Plains, N. Y. iš kuopos 
iždo paaukojo $100.00. Kas pa
seks šios kuopos pavyzdį?

K>uuiiiiDtsiHuuiiiiiEBsiHmiHi»RsniinmBesaiiuiiiiii<»siiHiuuiuiL£j

“Keleivis” num. 14 iš balan
džio 3, įvertindamas baduolių 
būklę, net patarė šaukti Ame
rikos Lietuvių Suvažiavimą ge
gužės mėnesyje. Jei tas klausi
mas būt bent mėnesiu ar pir
miau pakeltas, būt buvę labai 
gerai. Bet dabar baduolių šel
pimas yra skubus—neatidėti
nas. Priegtam suvažiavimas-ke- 
lionės kainuotų kelis tūkstan
čius, kuriuos verčiaus yra au
koti baduoliams. Darbas-gi, kad 
ir suvažiavimo užgirtas, gal bū
ti dirbamas vien kolonijų komi
tetų, kaip viršuj sakyta.

Taigi visi Amerikos lietuviai 
aukokime ir rinkime aukas vi
sur, kad surinktumėm kodau- 
giausia.—P. Mikolaianis.

KNYGOS UZ PUSĘ KAINOS
KT Gigantinis Knygų Nupiginimus

Gerbiamieji: šiame skelbime randasi šimtas geriausių rinktinių knygų, kurias pirkdami nemažiau 120.00 vertis galite gauti už pušų kainos. Reiškia 
jeigu iš šito surašo imsite knygų už $20.00, Knygynui “Lietuvai” prisiųskite tiktai $10.00 — pusę sumos rokuojant nuo pilnos kainos, šitas knygų 
nupiginlmas tęsis iki Gegužės-May 15 d. š. m., pertat kiekvienas šio skelbimo skaitytojų, esate nuoširdžiai kviečiami užsisakyti kuodaugiausįaį 
knygų už numažintų kainų. Jeigu Tamsta užsisakysite iš Šio skelbimo knygų už $10.00 neto, vėliau iš mūsų Knygyno “Lietuvos” gausite visas kny> 
gas nuo 30 iki 50 nuošimčių pigiau — reiškia Tamstos vardas bus įtrauktus j mūsų kostumerių sąrašų, šitos sųlygos teikiamos ne vien Amerikos, 
bet ir Canados ir kitų šalių lietuviams, knygų pirkėjams — pasinaudokite proga dabar — pirkitės knygų už numažintų kainų, o vėliau galėsite gauti 
visas knygas nupiginta kaina. Taipgi mūsų knygyne randasi didžiausias pasirinkimas (vairiausių gintarinių daiktų — reikalaukite Gintarų kata
logo, taipgi mūsų naujas pilnas knygų katalogas jau baigiamas spauzdinti. Čia seka sąrašas mūsų siūlomų knygų — laukiam knygų užsakymų:

Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos — Knygos Lietuvių 
Kalbos ir Literatūros Mokslui

36. Draugijos ir Organizmo Evoliucija — remiantis garsiais
mokslininkais parašė — Arthur Levis ir sykiu kitą knygą 
Nuosavybės Išsivystymas, parašė — Paul Lafargue. Dr. Ka
raliaus vertimas. Abi knygos vienoje, apdaryta. Pusi. 880. 
Kaina *2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai---------------------— *1.50.

37. Gamtos Reiškiniai, parašė —J. Trojanovskis. Vaizdžiai
supažindinta su gamtes įvairenybėmis. Paveiksluota. Pusi 
240,apdaryta. Kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai----- *1.25.

38. Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai —parašė sulig ki
tais autoriais šernas. Paveiksluota: Pusi. 370, apdaryta. Kai
na *2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai-----------------------------41.50.

1. Stiliatikn, Literatūros Teorija —Gustaičio. Knygojo telpa 
visos gražiausios kalbos ypatybės, ištraukos iš kalbų garsiū- 
{ų Romos ir Graikijos oratorių — Dcmostėno, Cicero ir kitų.

’usl. 350. Kaina *2.50, iki Gegužis 15 d. tiktai - -----------*1.60
2. Lictnvių Literatūros Istorija — Miros. Telpa jžymesniūjų 

lietuvių raščjų kūrinių turiniai. Verta šią knyga kiekvienam 
įsigyti. Pusi. 142. Kaina *1.2^ iki Gegužės 15 d. tik —*1.00.

3. Lietuvių Kalbos Vadovėlis — Liudas Giro. Tinkamas pamo
kinimas taisyklingai rašyti. Pūsi. 78. Kaina 76c., iki Ge
gužės 15 d. tiktai 60c centų.

4. Ruaiškai-Lietuviškas žodynas (kišeninis). Pusi. 252. Kaina 
*1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ...75 centai.

5. Lietuvių Kalbos Gramatika —Damijonaičio. Jeigu nori tin
kamai lietuvių kalbą išmokti rašyti , įsigykite šitą Gramati
ką. Pusi. 126. Kaina 80 c., iki Gegužės 15 d., tiktai --  60c.

6. Skaitymai — Klimo. Tinkami skaitymai dėl lietuvių kal
bos lavlninąosi. Pusi. 292. Kaina *1.50( iki Geg. 16, tik *1.00.

7. Aritmetikos Uždavinys —Mašioto. Dalis 1 ir 2-ra. Pusi. 
177. Kaina *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai 75 centai.

8. Lietuvių Kalbos Vadovėlis — Murkos. Apie 200 pusi. Kai
na *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — T5 centai.

9. Vaikų Darbymečiui — Murkos. Pust. 30Q Kaina $1.60, iki
Gegužės 16 d. tiktai .............   *1.00.

10. Aritmetikos 4 Dalys — Busilos. Kaina *2.00, iki Gegužės
15 d. tiktai —____ __ _____________________________  *1.50.

11. Raštas ir Jo Mokymo Naujieji Keliai. Pusi. 82. Kaina
41.00, iki Gegužės 15 d. tiktai -------- ------------------—------75e.

12. Komercijos Aritmetika, sutaiso — Ilgūnas. Pusi, 311. Kai
na *2.26, iki Gegužės 15 d. tiktai— *1.75.

13. Skaitymo Knyga (Chrestomatija). Pusi. 240. Kaina *1.00,
iki Gegužės )5.rt. tiktai _______ ___ _ _ _____ _____ 75 centai,
14. ' -Vadovas Lietuvių Kalbai Pramokti, Vokiečių-Lietuvių Kal

bamokslis. Sutaisė —Vidūnas. Paveikslus piešč —A. Bro
kas. Pusi. 111. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — *1.00.

39. Gamtos Mokslų Vadovėlis, parašė —J. Trijanovskis. Su
daug paveikslų. Pus). 680, apd. Kaina $5.00, iki Gegužės 15 
tiktai.............. ... ................. .... ........-.......... *3.00.

40. Gamtos Pajiegos, parašė — Šernas. Su daug paveikslų. 
Pusi. 238, apd. Kaina *1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai — *1.00.

41. Gamtos Istorija. Knyga su daugelių paveikslų iš gamtos 
mokslų. Apdaryta. Pusi. 209, Kaina *1.50, iki Gegužės 15 d. 
tiktai *1.00.

42. Biologija — Šerno. Paveiksluota. Pusi. 147. Kaina 75c., iki
Gegužės 15 dienai tiktai 50 centų.

43. Raktas Pažinti Augalams, kurie žydi pavasarį, vasarą ir 
rudenį. Pus). 244, dviejose dalise. Kaina *1.25, iki Gegužės 15 
d. tiktai  *1.00.

44. Kraujo Lašo Kelionė. Su paveikslais. Kaina 60c., iki Gegu
žės 15 d. tiktai................ ..... ........-______ 60c.

45. Meteorologijos Vadovėlis, “Ūkininkų Dangus," parašė —
Ig. Rančius. Knygoje kalbama apio žiemą, sniegą, saulę au
galus, orą, vėją — jų sudėtį, ypatybes, elementus Ir t.t. Pusi. 
112. Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai 60c.

46. Pažinkite Mus. (žymiausių pasaulio gyvulių, augalų chre
stomatija. Su daugeliu paveikslų. Sutaisė Vasiliauskas ir Ja
nušonis. Pusi. 270. Kaina *1.75, iki Gegužės 15 d. tik  *1.25.

47. Rytojun Bežiūrint. Ištraukos iš raštų: Moro, Kampcnelo, 
Žank-Žak, Ruso ir kitų garsiu pedagogų. Pusi. 174. Kainn 50c.

: iki Gegužės 15 d. tiktai— 40c.

48. "Aušros" 40 Metų Sukaktuvės. Istoriška knyga iš praei- 
tiea darbuotės. Telpa paveikslai senūjų laikų darbuotojų. 
Pusi. 265. Kairia *1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai$1.00.

49. Steponaičio Raštai Pusi. 128. Kaina *1.00, iki Gegužes 15
d. tiktai_ __________________ ______  ■ 80c.

50. Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien. Parašė — Dr. J. Šliu
pas. Pusi. 663. Kaina *3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai__ *2.50.

51. Visuotina Istorija Satyroje. Žingeidi knyga apie Egiptą, 
Babilioną, Asiriją, Persiją, Graikiją, Spartą ir t.t. Pusi. 185. 
Kaina *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai*75c.

52. Žmonijos Istorija. Žingeidi knyga su daug paveikslų. 
Pusi. 500, apdaryta. Kaina *3.50, iki Gegužės 15 d. tik *3.00.

71a. Kišeninis Daktaras Namuose — pagal daktarus: Stout, 
Kollins, Basanavičių, Vileišį ir kitus, parašė K. V. Gediminas. 
Šitoje knygoje yra aprašoma įvairių ligų ypatybės ir jų gy- 
dymo būqai. Pirmoje dalyje knygos kalbama apie įvairias li
gas ir vyrų ligas — jų gydymas, receptai ir t.t. Antroje da
lyje knygos kalbama apie moterų ligas ir būdus jų gydymo. 
Knyga kišeninio formato, gražiais apdarais. Pusi. 160. Kaina 
*1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai...... .... ............. *1.25.

72. Mano Gydymas Vandeniu sulig 40 metų Patyrimo. Para-
rašė Dr. S. Kneipp. Su paveikslais. Knyga skiriama tiems, 
kurie nori išsigydyti ir sveikatą užlaikyti. Pusi. 228. Kaina 
*2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai  . -------------- *1-50.

73. Žinynas. Svarbi ir naudinga knyga visokiuose reikaluose: 
gavęs gydyme, astranomijoje, etnografijoje, medicinoje, arit
metikoje, nurodymai amatninkams, ūkininkams, šeiminin
kams, įvairiose nelaimėse įvykus ir įvairiuose reikaluose Ši 
knyga yra tikru gyvenimo veidrodžiu. Verta šita knyga 
kiekvienam lietuviui turėti, nes joje ras daug to, ko, kitose 
knygose rasti negalima. Pusi. 400, apdaryta. Kaina *3.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai  *2 00-

74. Naujas Pilnas Orakulas — Visokių burtų, monų knyga ir 
delnažinystės, su daug įvairių tuo klausimu paveikslu. Pusi. 
414, apdaryta. Kaina *3.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — *2.50.

75. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo Šviesoje tikro Mokslo.
Knyga nepaprastai žingeidi su įvairiais paveikslais, kaip 
galima padaryti visokius monus. Pusi. 262, Kaina *1.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai___ ____ „r—_____............. . _— 80c.

75a. Sekretai Burtininkų ir Raganių — visoki "triksai” su ko- 
zyroms ir kitoki burtai. Pusi. 40. Kaina 40 centų, iki Gegužės 
15 dienai, tiktai ------------------------------------------ 35 centai.

Lietuvos Albumas — šiame puikiausiame Albume randasi virš 
500 paveikslų įžymiausių Lietuvos darbuotojų: diplomatų, 
rašėjų, piešėjų, skulptorių, artitektų, daktarų, karininkų ir 
kitų įvairios profesijos žmonių. Daug žymių namų ir vietų, 
trumpos biografijos įžymiausių Lietuvos žmonių, šita knyga, 
tai tikras Lietuvos veidrodis, kiekvienas intelcgentiškas lie
tuvis privalo savo namų'knygyną papuošti šia įdomia knyga. 
Knyga didelio flJsmato apie 500 pusi. Kaina *5.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai---------------—-----------------------------*3.00.

76. Juokų Knyga, Nepaprastai gražių juokų randasi šitoje
knygoje, taipgi yra manalogų, dialogų ir t.t. Kas myli juoką, 
tam verta įsigyti knygą "Tikri Juokai." Pusi. 206. Kaina 
*1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai 75c.

77. Bedievių šventraštis, šita knyga yra sudaryta iš 3-jų me
tų “Kardų,” kuris buvo vienas iš bedieviškiausių laikraščių 
Amerikoje. Taipgi šioje knygoje randasi apie 300 paveiks
lų, irgi yra bedieviški. Kurie šitokio turinio knygomis inte
resuojasi verta įsigyti, nes joje ros daug rimtų ir juokingų 
aprašymų. Apie 800 pusi. Apdaryta. Kaina *4.00, iki Gegu- 
žės 15 d. tiktai*3.00.

15., Lithuanian Self-Instruction. Sutaisė — Laukis. Ameriko
nams mokytis lietuvių kalbos. Kaina 50 centų. Pusi. 74, iki 
Gegužės 15 d. tiktai 40 centų.

15. Anglų-Lietuvių Kalbos Žodynas — Lalio. Dalis 2-ra. Pusi. 
835. Kaina *10.00, iki Gegužės 15 d. tiktai------------*7.00.

17. Kišeninis Žodynėlis Lietuvių-Anglų ir Anglų-LicturiŲ kal
bos. Telpa jame 18,000 žodžių ir sykiu priedas “Kokiu Būdu 
Yra Galima Tapti Amerikos Piliečiu." Parankus žodynėlis 
lavinimosi anglų kalbos (nauja laida.) Pusi. 160. Kaina *1.25, 
iki Gegužės 16 d. tiktai*1.00., —————————————————————,

17a. Lietuvių Angių, Anglų Lietuvių Kalbų žodynas — sutaisė 
A. Lalis (Abi dalys), šitas žodynas yra visai baigiamas iš
parduoti — greitu laiku nei už didelius pinigus jo nebus ga
lima gauti. Žodyno dydis yra 1274 pusi., gražiais apdarais — 
kaina nuo Naujų Metų pakelta iki *16.00, bet iki Gcgužėc 15 
dienai š. m., parduosime už *12.00. Nuo šito Žodyno daugiau 
jokios nuolaidos nedarome — reikia pilnai prisiūsti *12.00.

53. Vaižganto Raštai. 7-os knygos. Knygose telpa daug svar
bių raštų skirtingais klausimais. Verta šias knygas įsigyti 
kiekvienam, jeigu ne dėl ko kito, tai bent lietuvių kalbai pa- 
silavinti, nes Vaižganto rastuose blizga nepaprastas lietu
vių kalbos grynumas ir išsireiškimų turtingumas su tuo svar
bu apsipažlnti kiekvienam lietuviui. Pus). 1600. Kaina *7.00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai*6.00.

78. Keturi.Lietuvos Kunigaikščių Paveikslai: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28. Kaina *2.00, iki Ge- 
gūžės 15 d. tiktai—------------------ . ---- ------ *1.50.

Į , , . L - _ - --- - _ -1 ■ .. - -------—

79. Lietuviškų Atviručių (Post |Carda) — Vaizduoja izto- 
rišliausias vietas Lietuvoje. Tinkamos naudoti čia Ameriko
je arba siūsti ir j Lietuvą. Kaina už 72 atvirutes (Post Cardt) 
*3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai*2.00.

Istorija, Geografija ir kitos Mokslinės Knygos

18. Kariavusių šalių Istorija. Parašė — M. Avletynaitė. Kny
ga su daug paveikslų iš pasaulinės karė* laikų. Knyga žingei
di. Pusi. 192 ir labai didelio formato, drūtais viršals. Kaina 
*3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai - ----------------- ------------- *2.25.

19. Lietvvos Istorija, parašė — A. Alekna. Su 3 Lietuvos žem-
lapiais. Naujausia laida. Pusi. 235. Kaina *1.50, iki Gegužės 
15 d. tiktai -------------------------------------------------*1.00.

20. Lietuviu Tautos Istorija, parašė —St. Matulaitis. Nau- 
jausta laida. Pusi. 260. Kaina *1.50, iki Gegužės 15 d.  *1.00.

20a. Filozofijos Straipsniai. Pusi. 232. Kaina *1.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai ...... .........—----------  ----- ------- --------  80c.

21. Naujūlų Ir Vidurinių Amžių Istorija, parašė —V. Žak- 
ševskis. Knyga pilna įdomybių. Trijose dalise. Pusi. 650. Kai
na *2.25, iki Gegužės 15 d. tiktai-------------------------- *1.50.

Dr. J. Basanavičius. Pusi. 52. 
Gegužės 15 d. tiktai _______ 25 cente!.

23. Dievo Galybė — Zoologija, Botanika, Geologija, Fizika, 
Chemija, Gyvulių it Augalų Fiziologiją, parašė — Paulius 
Bėro. Vertimas į lietuvių kalbą. Su daug paveikslų. Svarbi 
knyga savo turiniu. Pusi. 328. Apdaryta 2-so dalise, Kaina 

*3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai----------------------------- *1.75.
24. Astranomija, sutaisė — A. Agaras. Su paveikslais. Kaina

75c., iki Gegužės 15 d. tiktai......... ................   50 centų.
25. Istorija Abelna, parašė —Dr. Bacevičius. Knygoje apra

šoma laikas nuo 2800 metų dar prieš Kristuje iki 146 metų 
no Kristuje. Pusi. 498. Apdaryta. Kaina *2.50, iki Gegužės 
15 d. tiktai--------------------------------------------------------- *1.75.

Pasakos, Apysakos, Poezija ir Dainos
80. Laiškams Popierų su (vairiais Aprašymais — tinkami

siūsti j Lietuvą. Kaina už 25 laiškus ir tiek pat vokų-konver- 
tų. Kaina *2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai ..................*1.50.

81. Biblija — Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testamen
to. (Naujausia laida.) Pusi. 1127. Sykiu pridedam ir Biblijos 
rodyklė, su kurios pagelba lengva bile kuriuos klausimus Bib
lijoje surasti. Kaina *4.00, iki Gegužės 15 d. tiktai _ *8.00.

54. Vainikai. Gražiausios ir naujausios lietuvių poetų dainos, 
ias parašė: Struoga, Putinas, Kalėdų Kaukė, Zigmas, Tyrų 
)uktė, K. Binkis, L. Gira ir daugelis kitų poetų. Knyga di 

dėlė, nepaprastai gražiai techniškai apdirbta. Taipgi telpa 
jžymiūjų poetų paveikslai ir minėtų dainų rašėjų autografi
jos. Pusi. 230. Kaina *1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai *1.25.

82. Meilė ir Dailė. Su daug paveikslų Parašė Meilės Specialis
tas. Pusi. 207. Kaina *1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — *1.00.

55. Mūsų Vargai — Garsioji Maironio poema, puslapių 151.
Kaina 75c., iki Gegužės 15 dienai tikta .. ............----------50c.

56. Karaliaus Salamono Kasyklos. Nepaprastai žingeidi apy
saka. Pusi. 248. Kaina *1.25, iki Gegužės 15 d. tiktai — *1.00.

57. Istorija Septynių Mokytojų. Pusi. 158. Kaina 75c., iki Ge
gužės 15 d. tiktai .......   1----------- 50c.

58. Mylėk Savo Artymą, parašė —Iloffman. Pusi. 131, apd.
Kaina *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai-------------------------- 75c.

58.a Pūsčios Dvasia. Puiki Apysaka, fusl. 327. Kaina *:
iki Gegužės 15 d. tiktai 1-------------------------------*

ii .50, 
ii .25.

59. žemės Giesmė. Graži apysaka, parašė —K. Puida. 2-so 
dalyse. Pus). 315. fcaitia *2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai *1.50

60. Apysakos, parašė—K. Puida. Telpa 4-os gražios apysa
kos. Pusi. 237. Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai 61a.’.

GO.a Aisopo Pasakos — su daug paveikslų. Pusi. 340. Kaina 
*1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai —.............   *1.25.

61. Pažvelgus Atgal — Garsusis EI. Bcllamyo romanas—vaiz
duoja būsiantį ideališką žmonijos gyvenimą. Pusi. 356. Kai
na »1.25, iki Gegužės 15 d. tiktai----- :-----------------------*1.00.

61. a šventas Petras Ryme — Garsioji Sinkevičiaus apysaka.
Pusi. 230. Kaina *1.25,»lki Gegužės 15 d. tiktai-------- *1.00.

62. Kuprelis, parašė Ig. šeinius. Graži apysaka ii žmonių gy
venimo. Pusi. 258, kaina *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai  75c.

63. Dėdės Tarno Trobelė — Garsioji Becchcr-Stovve apysaka, 
2-sc dalyse. Pusi? 481, kaina *2.00, iki Gegužės 15 d. tik *1.50.

83. Lithuania — “The Awakening of Nation" — A study of 
the past and present of the Lithuanian people. Didelė, gra
ži knyga anglų kalba. Verta tėvams užsakyti šitą knygą dėl 
savo vaikų, idaęt jie būdami Amerikos lietuviais pamylėtų 
savo tėvų kraštą. Knyga didelio firmato —ją parašė Age 
Meyer Bcnedictsen. Pusi. 248. Kaina *5.00, iki Gegužės 15 d. 
tiktai---------------------------------------------------------------*3.50.

84. Lietuvos (statymai. Sistematizuotas įstatymų ir instruk
cijų rinkinys Lietuvos Valstybėje. Pusi. 1031. Kaina *4.00, 
iki Gegužės 15 dienai tiktai*3.00.

85. Vilniaus Albumas. Graži knyga su puikiais paveikslais, di
delio formato. Pusi. 188, kaina *4.00, iki Gegužės 15 d. *3.00.

86. Apsakymas Kelionės į Palestinos žemę, apie Jcruzolimą 
ir kitas šventas vietas. Iš savo kelionės parašė Kun. Gondkuz. 
Pusi. 301. Kaina *1,50, iki Gegužės 15 d. tiktai*1.50.

87. Mokslas Rymo Katalikų, parašė Vyskupas Motiejus Va-
lančauskas, išleista 1862 metais. Pusi. 332, apdaryta. Kaina 
*2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai_____________ -... —...— $1.50.

88. Sveikata. Parašė Dr. Graičiūnas. Knyga su daugeliu pa
veikslų, kuriuose nurodoma tiesus ir trumpas kelias f sveiką 
ir laimingą gyvenimą. Svarbi knyga sveikatos klausimu. 
Pusi. 339, apd. Kaina *3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — *2.00.

39. Hygiena, arba Mokslas apie Užlaikymą Sveikatos. Pusi.
32. Kaipa 60c., iki Gegužės 15 d. tiktai 50c.

90. Lietuvos Žemlapis varsuotas, 26x28 sulankstoma* knyge
lės formoje. Kaina *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai „ 75c.

91. Čigoniškos Raganos Kazy ros — su pilnu išguldymu lietu
viškai ir angliškai. Kazyrų 63 ir visos spalvuotai paveiksluo
tos ir du atskiri lapai lietuviškai ir angliškai, kuriuose aiš
kinama reikšmė kiekvienos kazyros. Kaina *2.00, iki Gegu
že* 15 d. tiktai------------------------------------------- -------  *1.50.

64. Princas ir Elgeta. įdomi apysaka M. Tvvaino. Pusi. 195.
Kaina *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai 75c.

64a. Mokslinčius Tvardauskas. žingeidi juokinga apysaka. 
Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai ...  —..... . 50c.

65. Ben Hm. Istoriška apysaka iš laikų Kristaus. Parašė L. 
Wallacc. Pusi. 472. Kaina *1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai *1 25.

66. Jaunieji Skriauja, parašė Wcisenhoff. Medžiokli Lietuvos
miškuose — (domi apysaka. Pusi. 309. Kaina *1.25, iki Gegu- 
iės 15 d. tiktai ........ *1.00.

<7. Kandidas. Garsioji Vaitairio apysaka. Pusi. 170. Kaina 
*1.00, iki GeyuOės 15 d. tiktai- tbc.

68. Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių (Dūšių) ir Velnių. Parašė 
Dr. Basanavičius. Telpa daug įdomių pasakų apie velnius, 
dūšias, smertj, čyščių, peklą, giltinę, marą, dvasias Ir tt. Pusi. 
470. Apdaryta, Kaina *2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai __ *2.00.

92. Lietuvos Vytis, (žirgvaikis) — miera 38x41 — spalvuotas.
Kaina *1.00, iki Gegutės 15 d. tiktai  - 75c.

93. Namų Daktaras — nrba pažinimas ir gydymas susirgimų 
ir ligų, šitą naują ir garsią knygą parašė Daktaras A. J. Ka
ralius, Ui yra pirma ir didžiausia receptų knyga kiekviena
me ligos atsitikimo, yra nurodymai, kokius vaistus vartoti 
savęs gelbėjimui iš ligos, nelaimės ir daugybės kitų reikalin
gų svcikaUi patarimų, šita knyga yra spaudoje, ją leidžia 
Knygynas “Lietuva” — laike 3-jų mėnesių bus atspausdin
ta. Knygos dydis bus apie 300 puslapių su paveikslais, ir su 
daugybe receptų. Apdaryta. Kada išeis iš spaudos kainuos 
*4 .00, bet kurie uįsisakys iki Gegulės 15 dienai, gaus už 
*2.00. Verta visiems lietuviams šitą knygą įsigyti.

94. Lekcijos Lietuvių Korepondeneijinės Mokyklų — 14 lek
cijų Lietuvių-Anglų Kalbos, 12 lekcijų Aritmetikos ir 3 lek
cijos Lietuvių Kalbos Gramatika — viso 29 lekcijos. Kaina 
*3.60, iki Gegužės 15 d. tiktai*2 25.

95. Vasario 10. Knyga 10 Metų Lietuvos Nepriklausomybes
Sukaktuvėms Paminėti. Didelė knyga, su daug paveikslų. 
Telpa raštai: I>r. šliupo, Smetonos, Valdemaro, Biržiškos, 
Vaidylos Ainio, Bičiūno, Vaičiūno, Maironio ir daugelio kitų. 
Svarbi knyga apie Tėvynę Lietuvą. Kaina *2.25, iki Gegutės 
15 d. tiktai___________________________ __________ *1.50

Šernai. Pusi. 580.
' i -------  *2.00.

26. Istorija Chicagos Lietuvio, parašė —šern 
Apdaryta. Kaina *2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

27. Istorija šiaurinės Amerikos. Tiksliai aprašoma istorija J.
V. nuo jų atradimo iki vėliausių laikų. Pusi. 364. Apd. Kai- 
na *2.25, iki Gegužės 15 dienai tiktai-------------------- *1.50.

28. Dr. Vinco Pietario Atsiminimai, žingeidi knyga apia 7
skirtingus klausimus su autoriaus paveikslu. Pusi. 301. Ap
daryta. Kaina *2.00, iki Gegužės 16 d. tiktai ------------*1.50.

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

CHICAGO. ILL.

29. Tikėjimų Istorija, parašė —prof. Chantapie dc la Sau- 
seyo. Didelė ir Viena iš svarbiausių knygų šituo klausimu — 
su daug paveikslų. Pusi. 1086, apdaryta. Kaina *10.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai ........ ,.... ......  —........... *7.00.

30. Geografija, sutaisė —šernas. Su daug paveikslų įvairiau
sių daiktų vaizduojančių, upes, ežerus, vulkanus ir t.t. Kny
ga didelė 6x9, atspausdinta ant geros popicros. Pus). 469. Ap. 

daryta. Kaina *4.00, iki Gegulės 15 d. tiktai ... ----  *2.50.

69. Lietuviškos Pasakos — sutaisė Dr. Basanavičius. Telpa 
daug įvairių pasakų. Pusi. 280. Kaina *2.25, apdaryta, iki Ge
gužės 15 d. tiktai --  ----- -----------------....................... *1.50

AR JUMS REIKIA PINIGU?
1-2 ir 3M0RGICIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dartkowski, ižd.

31. Ethnologija, parašė —Šernas. Ši knyga, tai yra istorija 
apie žemės tautas su daug paveikslų žmonių, įvairių tautų Ir 
genčių. Knyga nepaprastai įdomi, verta kiekvienam ją įsigy
ti. Jų nedaug turime — greitu laiku visai neliks. Pusi. 667. 
Apdaryta. Kaina *6.00, iki Gegužė* 15 d. tiktai  *3.00.

32. Trumpa Scnovča Istorija, parašė —prof. R. Vipperis. Su 
daug paveikslų senoviškų liekanų ir 5-ais žcmlapiais. Pus). 
305. Kaina *2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai*1.50.

33. Gyvenimo Mokykla, parašė — Sveet-Merdcn. Nepaprastai 
žingeidi knyga ir verta Ją kiekvienam norinčiam siekti prie 
aukštesnio gyvenimo tikslo ją įsigyti. Turime gaija mažai, | 
trumpą laiką jų visai nebus galima panti. Pusi. 236. Apdary
ta Kaina *2.75, iki Gegužės 15 d. tiktai*2 00

34. Lietuvių Protėviai Mažojoje Azijoje, parašė —■ Dr. J. šliu
pas. Pusi. 283 ir 2 dideli žemlapiai Apdaryta. Kaina *2.00, 
iki GeguUa 15 d. tiktai , - , s*1.50.

35. kada ir Kokiu Būdu Svietas Sutvcr'as. Su paveikslais.
Paraše prof. Meyer. Pus). 140. Kaina *1.60, iki Gegužės 
15 d. tiktai ......................... ...... ..........’*1.09.

70. Raistas. Garsioji U p ton Sinclair apysaka apie lietuvius. 
Pus). 355, apdaryta. Kaina *2.25, iki Gegužės 15 d. tik *1.00.

įvairios Knygos
Apie sveikatą, paveikslai, žemlapiai, laiškai, juokai, burtai, 

magija, patarimai, pamokinimai ir kitokios knygoa.

71. Tiesų vadovas ir Patarėja*. Reikalinga knyga ypač tiem*, 
kurie nori susipažinti nu įvairiomis legalėmi* teisėmis bei įs
tatymai*. Pusi. 141. Kaina *1XX), iki Gegužės 15 d. tiktai 80c.

Pinigus malonėkite siūti! ui knygas Šiuo adresu:

Knygynas “Lietuva
3210 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL



Trečiadienis, halan. 17, 1929

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Černovo paskaita

(Pabaiga)
černov nurodė, kad Mussoli- 

nio valdžia remiasi trimis gy
ventojų grupėmis — samdyto
jais, darbininku unijomis ir fa
šistu partija. Stalino valdžia 
remiasi taipjau “trikampiu”— 
darbininku unijomis, fabrikų 
dirdktoriais ir komunistų parti
ja. Ir vienoj ir kitoj šalyje par
tija vaidina dominuojanti vaid
menį. Skirtumas tarp Italijos 
ir Rusijos išrodo tas, kad Ita
lijoj fabriko savininkas yra, o 
Rusijoj jo vietą užima fabriko 
direktorius. Jeigu tėciaus pri
siminsime, kad rusai ieško ir 
gauna paskolų užsienyje, tai 
pamatysime, jog ir Rusijoj ten
ka klausytis fabriko savininko 
(tiksliau pasakius — kapitalis
to) balsui. Skirtumas tarp fa
šistų Italijos ir sovietinės Rusi
jos tuo budu išnyksta.

Ir fašistinėj Italijoj, ir sovie
tinėj Rusijoj valdovų tarpe pa
sireiškia nepaprastas garbės 
troškimas. Jų kalbos — tai 
dekretai; jų pareiškimai — tai 
“dešimts Dievo įsakymų Mažie- 
šiui”. Rusijoj Petrogradas pa
krikštijama Leningradu, mies
teliai ir kaimai — “Zinovjev- 
komis”, fabrikai — “Stalins- 
kiais”. Gal būt visa Rusija 
šiandien butų buvusi “perkrik
šte”, jeigu ne viena kliūtis. Ko
kia ta' kliūtis yra?

štai kokia: pakrikštysi mies
tą, aikštę jame arba fabriką 
Zinovjevo vardu. Gerai. Bet 
žiūrėk, “vargšas” Zinovjevas 
arba Trockis nusikalto Stalinui, 
juos išmetė iš komunistų par
tijos, jie tapo “eretikai” — na, 
kaip galima jų vardais minėti 
Įžymias vietas Reikės ir vėl 
“krikštyti“ jas!

Jau buvo minėta, kad ir Ita
lijoj ir Rusijoj d nominuojantį 
vaidmenį vaidina fašistų ir ko
munistų partijos. Kad tose par
tijose vėl dominuoja vadai. 
Kad iš tų vadų iškyla Į pačią 
viršūnę partijos galva — Ita
lijoj Mussolini, o Rusijoj šian
die — Stalinas. Kaip jie išky
la?

Imkime pavyzdžiui Rusiją. 
Stalinas yra Rusų komunistų 
partijos vyriausia sekretorius. 
Jisai skiria partijos sekretorius 
gubernijoms arba apskričiams 

žinoma, skiria savo žmones, 
tuos, kurie pritaria jam, kurie 
gatavi visuomet paremti ji. šie 
gubernijų sekretoriai skiria vėl 
sekretorius partijai pavietuose, 
ir lt. O sekretorius partijoj, 
kuri turi didesnės galios, negu 
augščiausioji šalies valdžia, reiš
kia daug. Prieš jį geriau lenk
tis, jo parankiau klausyti.

Ir ve, ima vystytis ir išsi
vysto pataikavimas, laižymas 
vyriausybės “pantaplių.” Šaly
je, kurioje asmens laisvė nepri
pažinta, kur žmogui neduota tei
sės mąstyti ir kalbėti taip, 
kaip jam sąžinė liepia, — to
kioj šalyje būtinai išsivystys 
dvasinė vergija, arba, kaip sa
ko Černov — dvasinė giljotina. 
Ir partija, kuri pripažįsta dik
tatūrą šaliai, pagimdys savyje 
taipjau diktatūrą. Tą mes ir 
matome Rusų komunistų par
tijoj. Pasėkoj gi buvusieji 
“dievaičiai,” sovietų “velmo- 
žos”, kaip Zinovjev, Trocki ir 
kili, siunčiami ištrėmiman į Si
birą arba į užsienį.

Po lekcijos Černovui buvo 
duotas klausimas, kodėl tapo 
išsiųstas Trockis iš Rusijos. 
Černov atsakė į klausimą taip. 
Kai savo laiku Trockis siuntė 
iš Rusijos užsienin profesorius, 
tai jis, Trockis, aiškinęs, kad 
reikia profesorius siųsti Į užsie
ni, idant nereikėtų juos šaudy
ti. Tur būt, tad Stalinas da
bar išsiuntė Trocikj į užsienį, 
idant nereikėtų jo sušaudyti. 
Nes sušaudyti Trockį Rusijoj 
visgi butų nesmagu.

Bailus Daktaras
/

Sekamą sekmadienį, balan
džio 21 d., “Birutė” statys ope
retę “Bailus Daktaras.” Tai la
bai grąžus dalykėlis. Yra gra
žios muzikos ir sveiko juoko. 
Bailaus daktaro rolę vaidins 
Jakavičius. Chicagiečiai jau 
turėjo progos susipažinti su tuo 
jaunuoliu. Jis ne tik gerai dai
nuoja, bet ir puikiai lošia. Nuo 
pat mažens jis dalyvauja sce
noj.

Kitoms rolėms irgi yra pa
rinkti atitinkami asmenys. Kai 
kurie dalyvių, kaip pav. po
nios Gugienė ir čeriene pasi
rodys toj operetėj antru kartu. 
Prieš keletą metų jos “Bailia
me Daktare,” kaip amerikonai

Dar žodis — kitas apie ko 
munis'tų partiją. Rusų komu
nistų partija susideda, bendrai 
kalbant, iš trijų grupių žmo
nių. Viena tų grupių yra ve- 

■ leranai — žmonės, kurie dar 
i 11)05 melų revoliucijoj dalyva
vo. 1923 metais tokių narių 
komunistų partijoj buvo 2,500. 
Kitų, grupę sudaro varlinamieji 
“aktyvistai” — žmonės, kurie 
aktyviai dalyvavo ca.ro nuverti
me ir sovietų kūrime. 1923 
metais lokių narių komunistų 
partija turėjo 35,(MM). Visi ki
ti komunistų partijos nariai — 
keletas šimtų tūkstančių — bu
vo “prisišliejusieji”, I. y. tokie, 
kurie atėjo pas komunistus iš
koptų pi ragų valgyti, šitie žmo
nės, milžiniška komunistų par
tijos narių didžiuma, tapo ko
munistais lodei, kad priklausy
mas tai partijai teikia privile- 
gijų-

Kaip keičiasi sąstatas komu
nistų partijos? 1925 metais ve
teranų komunistų partijoj bu
vo ti'k 2,(MM). Tai senesnieji 
nariai. Kai kurie jų išmirė.! 
Kiti paseno. Jų skaičiaus su
mažėjimas nedidelis ir išrodo 
gana normalus. Bet iš akty
vistų grupės 1925 metais ko
munistų partijoj beliko lik pus- 
devinto tūkstančio. Sumažėji
mas milžiniškas.

Proporcija prisišlėjusių 1925 
metais žymiai padidėjo, palygi
nus ją su senaisiais ir idėji
niais komunistais. Ir šiame 
prisišlėjusių komunistų skaičiu
je milžinišką didžiumą sudaro 
sovietų tarnautojai — činov- 
ninkai. Tokiu budu Rusijos ko- 
munistaų partija šiandien yra 

’činovninkų partija. Černovo 
nurodymu, “prisišliejusieji” da
bar sudaro 95 nuošimčius visų 
komunistų partijos narių.

Ir nestebėtina, kad prie ko
munistų partijos kai kurie 
žmonės šliejasi. Ta partija tei
kia ypatingų privilegijų savo 
nariams. Kandidatų į partiją 
tokiose apystovose niekuomet 
nestok uos. Greičiau štokuos 
vietos jiems partijoj. Buvo 
metų Rusijoj, kuomet pasirodė 
pareiškimų, jogei šiemet, girdi, 
naujų narių į komunistų parti
ją nepriims — ot panašiai, kaip 
esti ant lentos prie dirbtuvės 
vartų užrašyta, kad “šiandie 
naujų darbininkų neims”.

Tarpe klausimų, kurie buvo 
duoti lektoriui, paskaitai pasi
baigus, vienas lietė politinius 
kalinius. Kokia yra jų padėtis 
šiandie Rusijoj? Černov atsakė 
į jį taip. Mes girdėjome Troc
kio ir kitų buvusių sovietų did
vyrių skundus sunkia savo pa
dėtimi ištrėmime. Skundėsi ne 
bet kas. Skundėsi tie, kurie 
stovėjo valdžios viršūnėse. Ga
lima suprasti, kad likimas ese
rų, socialdemokratų, anarchis
tų ir kitų tremtinių ir kalinių 
yra daug aršesnis, negu puolu
sių sovietų “velmožų”. Tiesa, 
šiandien nebešaudo jų, jų kan
čios neišrodo taip riškios, taip 
sensacingos, kaip kad tais lai
kais, kuomet juos, pastatytus 
prie sienos, suvarstyda<vo kul
komis.

Vienok jų likimas šiandie no 
lengvesnis.. Seniau pervirda
vo kulka krutinę, ir suvestos 
gyvenimo skaitmenės. Dabar 
gi jie marinami povai, išlėto; 
šiandien jų galvas kapoja “sau
soji giljotina.” Report.

sako, padarė didelį “hit”. Tad 
nėro mažiausios abejonės, kad 
ir ateinantį sekm>adienį jos sa
vo vaidinimu ir dainavimu su
teiks publikai daug smagumo.

Be to, reikia'dar kartą pa
brėžti tą faktą, jog “Bailiame 
Daklart” pirmą kartą pasiro
dys “Birutės” orkestras^ Tai 
bus (lūiele naujanyibč.

K. Steponavičius, “Birutės” 
vedėjas, deda viffas pastangas, 
kad tinkamai priruošti “Bailų 
Daktarą.” Šią savaitę, kaip y- 
ra sakoma, jis neflibi laiko nei 
atsikvėpti: daro repeticijas su 
solistais, su choru ir, pagalios, 
su orkestru. O kur daug dar
bo įdedama, ten paprastai su
silaukiama ir gerų vaisių? Tad 
ik praleiskite progos pamatyti 
“Bailų Daktarą,” kuris bus sta
tomas gražiame Eighth Street 
teatre (VVabash ir 81 h St.).—K.
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Paskleista falšyvų 
pinigų Chicagoje

Apsisaugokite

Canal stoties policija prane
šė “Naujienoms”, kad Chicagoj 
šiuo laiku yra paskleista falšy
vų pinigų, ir prašė perspėti lie
tuvius apsisaugoti.

Viena falšyvų pinigų forma 
yra $20 popierinės, F. R. N. Y. 
(Federal Reserve of New 
York), su ženklu 21*. kairėje pu
sėje, apačioje.

Kita popierinė taipjau $20, 
(’. F. R. (Chicago Federal Re
serve), 7G., ir taipgi kairėje 
pusėje, apačioje.

Trečia popierinė $5 — F. 
R. N. Y. (Federal Reserve of 
New York).

Jei kam yra jau patekusių lo
kių falšyvų pinigų, tai duokite 
žinią policijai. Telefonas: Roo- 
sevelt 7928.

Town of Lake
Zeromskis bus palaidotas Šv. 

Kazimiero kapinėse.
‘ ' liti/.'* I *' 1 *

Vakar “Naujienose” buvo 
pranešta, kad nelaimė ištiko 
penkis lietuvius, važiavusiuš au
tomobiliu iš Jolieto į Chicagą 
sekmadienio vakarą, kai jų au
tomobilių sudaužė ir juos už
mušė Rock Island gelžkelio 
traukinys.

Automobilių valdė Boleslo
vas Zeromskis, 1615 So. Went- 
\vorth Avė. Zcromskio kūnas 
pašarvotas p. Zolpo laidotuvių 
Įstaigoje, 1646 W. 46th Street. 
Laidotuvės bus ketvirtadienio 
rytą iš p- Zolpo koplyčios į šv. 
Kryžiaus bažnyčią, o iš ten į 
šv. Kazimiero kapines.

Velionis Zeromskis paliko 
brolį ir pusbrolį Chicagoje. Ji
sai dirbo aštuonius metus Chi
cago Western Indiana geležin
keliui. Report.

Roseland
Chuliganų veikimas

Balandžio 9 dienos “Vilnyje” 
Pusžemaitis visokiais budais iš
niekino Aušros knygyną. Kuo
met arti dvidešimties metų at
gal organizavome Aušros kny
gyną, tai vietinis katalikų ku
nigas keikė be paliovos minėtą 
knygyną, uždraudė katalikams 
eiti į jį, grūmojo, kad neduo
siąs nuodėmių atleidimo tiems, 
kurie eis į Aušros knygyną 
skaityti knygų ir laikraščių, ar
ba jeigu kuris prisidės prie pa
laikymo knygyno.

Nors kunigas kuo bjauriausia 
niekino ir smerkė knygyno įs
teigimą, tečiaus knygynas tapo 
suorganizuotas ir atidarytas.

Vėliau Roselando Draugijų 
Sąryšis palaikė knygyną — tam 
tikslui buvo rengiami vakarai, 
kad butų iš ko užmokėti ren- 
dą už knygyno kambarius. Kny
gynas gana gerai gyvavo.

Vėliau, kuomet atsirado ko
munistai, tai pradėta varyti 
agitacija, buk Aušros knygynas 
esąs bevertis, buk jokios nau
dos žmonėms nėra iš skaitymo 
knygų ir laikraščių. Delei tokio 
komunistų chuliganiško “veiki-

NAUJIENOS, Chlcaėo. UI.
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mo” kai kurios draugijos atsi
sakė viena po kitos remti Auš
ros knygyną.

Reiškia, komunistai savo dar- 
bavimusi pralenkė ir katalikų 
kunigą.

Aušros knygyno naudai buvo 
pereitą, metą surengtas išvažia
vimas su išlaimėjimu. Atliko 
pelno knygynui. Komunistams 
buvo baisus smūgis, kad kelios 
dešimtys dolerių eis knygynui, 
o ne bankrotuojančiam jų kre
mui.

Kuomet pinigai išsibaigė, pa
sirodė, kad nėra iš kur paimti 
jų rendai mokėti. Keli geros va
lios draugai sumanė parinkti 
aukų, ir jiems tai gerai vyksta, 
randasi geros Valios žmonių, ku
rie aukauja knygynui palaikyti. 
Taigi dabar komunistų Pusže
maitis ir plusta komisarų gazie- 
toj, kam žmonės aukauja Auš
ros knygynui.

Visokiais budais jis išniekino 
žmones, kurie lanko knygyną ir 
skaito knygas. Pusžemaitis vie
šai meluoja sakydamas, buk 
žmonės ,suėję į knygyną, kazy- 
riuojantys ir koliojasis. Jeigu 
Pusžemaitis sakytų, kad komu
nistai susirinkę koliojasi ir ap
kalba davatkų blevizgomis ki
tus, tai pasakytų teisybę.

Reikia priminti, kad komu
nistai, kurie neprisideda prie 
Aušros knygyno palaikymo, lai
ko Aušros kambariuose savo su
sirinkimus už dyką, nedamoka 
nė cento knygyno palaikymui.

Dabar komunistai varo juodą 
agitaciją, kad niekas neaukau
tų ir kad tokiu budu jie galėtų 
užgriebti knygyno turtą. Juk 
komunistai apvogė L. S. S., pa
vogė žmonių $50,000 turtą. Iš 
to $50,000 turto, visuomenės 
sudėto, komunistai suorganiza
vo trustą. Dabar pas juos dole
ris balsuoja, o ne ypata. Vie
nok randasi durnių, kurie deda 
dolerius, kad išlaikius komisa
rų gazietos trustą. O kada sko
las apmokės, tai aukautojai-fa- 
natikai gaus tiek, kiek gauna 
katalikai, išmokėję bažnyčios 
skolas.

Aušros knygyną uždaryti 
Roselando komunistams yra se
kanti svarbiausia priežastis: 
Kelios ypatos sudėjo pinigų, 
kad išsirašyti laikraštį “Izvies- 
tija” \ Rusijos sovietų val
džios oficialį organą. “Izviesti- 
ja” pasako apie baisią Rusijos 
liaudies padėtį, apie girtuoklia
vimą ir paleistuvavimą, apie 
bedarbius, kurių pilni Rusijos 
didmiesčiai. Taigi skaitytojai 
to laikraščio parodo komunis
tams, ką rašo “Izviestija”, ir 
paklausia, kodėl jis nerašo sa
vo komisariniuose lapuose apie 
tuos dalykus, kuriuos mini “Iz- 
viestija”. Juk “Izviestija” yra 
sovietų organas, todėl turi tei
sybę (bent komunistų žvilgs
niu) rašyti apie tai, kas darosi 
Rusijoj.

Kuomet .parodoma komunis
tams “Izviestija” ir parodoma, 
kas ten rašoma, tai jie bėga 
kaip velnias nuo kryžiaus.

Katalikai kunigai draudžia 
savo sekėjams bibliją skaityti, 
komunistai gi bijo skaityti Ru
sijos valdžios organą.

Taigi komunistai stengiasi vi
sokiais budais darbuotis, idant 
uždarius Aušros knygyną vien 
tik tuo tikslu, kad Roselando 
lietuviai neturėtų vietos pasi
skaityti “Izviestiją”; kad žmo
nės nematytų tų baisių dalykų, 
kurie dedasi Rusijoj.

Komunistams jų chuliganiš
kas darbas nepavyks. Jau yra 
suaukauta pinigų nemažai, ir 
žmonės noriai aukauja palaiky
mui apšvietos. —Vietinis.

Mirė — prašoma 
atsišaukti

Antanas Valaitis mirė ba
landžio 16 dieną. Kūnas randa
si graboriaus Mažeikos laidotu
vių įstaigoje, 3319 Auburn avė. 
Telefonas — Yards 1138.

Giminės arba' pažįstami pra
šomi atsišaukti nurodytu aukš
čiau adresu. —Report.

Adv. Šliakis Wash- 
ingtone

Adv. A. A. šliakis nuvyko į 
VVashingtoną rūpintis, kati Uni
ted States Supreme Court leis
tų jam praktikuoti bylose, ku
rios eina į tą teismą. Su buv. 
Illinois gubernatoriaus (dabar- 
tinio “congrcssmaii ai large”), 
p. Richard Yates, parama, p. 
Šliaikis tą teisę gavo. Leidimas 
praktikuoti Vyriausiam federa- 
liam leisime adv. Šliakiui tapo 
suteiktas balandžio 12 d.

Bridgeportas
Ateinantį šeštadienį, balan

džio 20 dieną, Draugystė ftv. 
Mataušo rengia vakarienę Lie
tuvių Auditorijos abejose ma
žosiose salėse. Vakarienė bus 
su programų ir šokiais. Pramo
ga prasidės 7:3() vai. vakare.

Rep.

Kensington
Susirinkimas

Balandžio 12 d. įvyko Rose
lando Lietuvių Kliubų ir Drau
gijų Savitarpinės Pašalpos Su
sivienijimo susirinkimas. Narių 
atsilankė vidutiniai. Raportai ir 
pranešimai išklausyta. Iš jų pa
aiškėjo, kad vienas narys mirė, 
antras serga, kiti sveiki, gera
me stovyje. Rengiamas išvažia
vimas su dovanomis; diena ir 
vieta nepaskirta. Komisija nu
siskundė, kad negaunanti die
nos, kurioje nebūtų rengiami 
išvažiavimai vietinių draugijų.

Prisirašė septyni nauji nariai, 
paėmė aplikacijas šeši kandida
tai į narius. Nutarta atmokėti 
pomirtinę Ipolitui Levuliui; at
mokėtos ir kitokios bilos. Tuomi 
ir užsibaigė susirinkimas.

Šį pusmetį eina Susivienijimo 
vajus. Kandidatai-tės į narius 
priimami už pusę įstojimo mo- 
kesties. Gali įstoti vyrai, mote
rys ir merginos nuo 16 iki 45 
metų amžiaus. Kurie apsigyve
note vietoj, patartina nepraleis
ti progos. Taisyklės Susivieniji
mo yra tokios: viename susirin
kime kandidatai-tės pasiima ap
likacijas ir konstituciją, per mė
nesį laiko turi progų perskaity
ti konstituciją, o sekančiame su
sirinkime yra priimami.

Susivienijime yra trys pašal
pos skyriai: pirmame skyriuje 
mokama $6 savaitėje, antrame 
$10 savaitėje, o trečiame $12 
savaitėje. Mėnesinių mokesčių 
pirmame skyriuje mokama 35c, 
antrame 70c, o trečiame skyriu
je $1 į mėnesį. Susirinkimai 
įvyksta kiekvieną mėnesį sve
tainėje 341 Kensington avė. Su
sirinkimai, kokiomis dienomis 
jie įvyksta, visuomet praneša
ma dienraščiuose.

Korespondentas.

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

Dzimdzi-Drimdzi 
Maršrutas

1929 m. Balandžio
17 d. Detroit, Mich.
19 — Cleveland, O.
21 — Rochester, N. Y.
26 — Amsterdam, N. Y.
28 — Brooklyn, N. Y.

1929 m. Gegužės
1 — Bridgeport, Conn.
3 — New Haven, Conn.
5 — New Britain, Conn.
9 — Boston, Mass.

10 — Norvvood, Mass.
12 — Boston, Mass.
15 — Montello, Mass.
19 — Lowell, Mass.

(po piet)
19 — Lawrence, Mass.

(vakare)
23 — Worcester, Mass.
25 — Worcester, Mass.
26 — Athol, Mass.
29 — Westfieią, Mass.

1929 m. Birželio
1 — Hartford, Conn.
2 — Newark, N. J.
5 — Ansonia, Conn.
8 —Philadelphia, Pa.

12 — Baltimore, Md.
14 — Wilkes Barre, Pa.
16 — Scranton, Pa.
18 — Mahanoy City, Pa*

Dabok savo
inkstus!

Mažas ar perdaug tankus 
šlapimasis reikalauja 

ūmios atidos
INKSTŲ pakrikimas yra perdaug 

rimtas dalykas, kad galima 
butų jj ignoruoti. Apsimoka pa
klausyti pradiniu signalų. Men
kas, deginantis, ar perdaug tan
kus šlapinimasis; jautimasis mie
guistu, nebojanČiu; luošumas, pa- 
stirimas ir nuolatinis strėnų skau
dėjimas yra laiko įspėjimai.

Kad paakstinti normali inkstų 
veikimą ir pagelbėti jūsų inks
tams išvalyti jūsų kraują nuo 
nuodingų atmatų, vartokite Doan’s 
Pilis. Vartotojai visur jas pataria.
50,000 vartotojų pataria 

Doan’s:
A. N. RiihhcII. 71 ‘ W. South St., 

Salt Luke City, liuli, sako: "AA jau
čiaus Hiistiręs ir skaiulautis visur. Mauti 
ninnii'i). veik vist) laikt) kurčiai skaudėjo, 
AA lengvai pnvarinlavau ir buvau laitai 
susierzinęs. Perskaitęs apie Poan's Pilis 
nutariau jas iAbandyli. Jos padarė tai. ko 
tikėjaus ir dabar jaučiuos puikiai.’’

DOAN’S p,£sAST1MULANT D1URETIC KIDNEYS
Fostcr-Milburn Co. Mfg.Chcm. Bulfalo.NY.

JOKIŲ MIGLOTŲ 
PAŽADŲ

Jei jums reikia tikro vaisto virš
kinimui, blogam apetitui, sukietėji
mui, galvos skaudėjimui, ir pana
šiems vidurių trubeliams, tai reika
lauk aptiekoj
TRINERIO KARTAUS VYNO

Tas vaistas išlikimai tarnavo per 
40 metų. Jis išpildo pažadus. Va
lo vidurius be tąsymų, užlaiko tvar
koj, gelbsti virškinimui, atsteigia 
apetitą, sudrutina visą kūną. Tuoj 
pajunti jo gerą veikmę. “Stebiuos iš 
gerų pasėkų, “Mr. Wm. Hartington, 
Indanapolis, Ind. “Trinerio Kartusis 
Vynas daug gelbėjo mano vyrui, 
•lis patenkintas rezultatais. Mrs. Pe- 
ter Poncini, Detroit, MiclT., Jan. 
28.” Panašiai rašo tūkstančiai mu
sų kostumerių. Pabandyk! Naudin
gas kuponas kiekvienam pakiete. Vi
sose aptiekose.

Laikas Malevoti
Namus

Visokie gražus medeliai 
pigiomis kainomis.

Šviežios skintos gėlės 
kiekvieną rytą.

Atsilankykit pas mus.

Mes darėm bandymus su maleva, 
kuri iki šiol visus musų kosČumerius 
užganėdindavo. Musų ta maleva da
bar yra dar patobulinta ir mes par
duosime geresni tavorą už tą pačią 
kainą ir užtikrinam jus, kad busite 
užganėdinti musų nauja ir pagerin
ta maleva.

Ta maleva yra malonesnių ir gra
žesnių spalvų.

Atsilankykit tuojau i musų krau
tuve ir nusipirkit musų naujos ma- 
levos.
A. J. Kareiva Son.

4537 S. Wood St.
Tel. Yards 3850

KARŠTO VANDENIO 
GARO ŠILUMA

Apskaičiavimas 
Dykai

Leiskite musų inžinieriui 
apsilankyti pas jus

Pašaukite 
Englewood 3179

2 Metai Išmokėjimui

I. LAZAR & BROS
16 E. 63rd Street 

Tarp State ir Wabash gatv.

Ros. fp). Van Bnręn B85R

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’

Slliln :JO(I
1579 Milwauk(*e Avė.

Tel. BrunKWK'k 0(124
Valandos: inmedėliais. serodoniin ir pėtny* 
ėjomis !» vak. Nedčlioj panai sutarimą.

Auburn Purk lioKitbul. IA4 W. 7Xlh Pi.
Tel. Ra<|e||f(e 1(IUO 

Ctarninkais. kelteriraiH ir stibalomls 
1 1 v. ryto iki !• v. vak.

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius. 
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St. 

kampas Halsted St.
TEL. M0NR0E 0454.

DYKAI
šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hammer 
Bros. White Lead.
Valspar Varnish geras iš lau
ko ir vidaus C A QQ 
galionas ..............
Stoginė popiera 3 plv, raudo
na ir žalia $1.98

Pure hoiled Linseed....
Oil, galionas .............. vvb

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St.

Lafayette 4689 
PRISTATOM VISUR

Gėlės Apie Namus 
Ir Namuose

MARIE’S
Flower Shop

4712 S. Ashland Avė,
Tel. Boulevard 0038

V
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vargą kenčia, kaip pasaulis iki šiol manė, bet lobsta ir 
kyla, kaip ant mielių. Ir šitų savo žodžių patvirtinimui 
jisai padavė eilę skaitlinių, kurios neva rodo, kad visi 
visuomenės sluoksniai Anglijoje šiandie gyvena geriau, 
negu prieš penkerius metus, kai valdžią paėmė į savo 
rankas konservatoriai.

Tikroji priežastis, dėl ko Anglijos valdžia staigiai 
pradėjo kalbėti apie “gerovę”, yra ta, kad už šešių sa
vaičių Anglijoje įvyks rinkimai į parlamentą. Bet Ang
lijos balsuotojus tos kalbos vargiai galės užhypnoti- 
zuoti, nes jie savo kailiu yra patyrę, kokią “gerovę” te
nai dabar turi darbo žmogių masės.

, Trečiadienis, balan. 17, 1929
.T-^-u^.-r - i - -------------------- - ------. ------- . - - ■ ______________ 7 _____
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PROTO GABUMAI

Peoriti mieste, Illinois valstijoje, numirė William 
Strong, kuris turėjo stebėtiną gabumą aritmetikoje. 
Savo galvoje jisai sudėdavo ilgiausias eiles skaitlinių 
taip sparčiai, kaip sudedamoji mašina, ir nepadaryda
vo klaidos. Jo mėgstamas užsiėmimas būdavo stovėti 
prie geležinkelio ir žiūrėti i prabėgančių prekinių trau
kinių vagonų numerius, ir vos tik traukinys praūžda
vo pro šalį, kad ir jisai būdavo sudarytas iš ilgiausios 
vagonų eilės, kaip p. Strong žaibo greitumu pasakydavo 
visų vagonų numerių sumą.

{domu tečiaus, kad jisai pats nežinojo ir negalėjo 
niekam paaiškinti, kaip jisai taip sparčiai skaitlines su
deda.

Del jo nepaprasto gabumo skaičiuoti pirkliai sam
dydavo jį, kuomet darydavo prekių inventorių savo 
krautuvėse. Namų statytojams jisai apskaičiuodavo, 
kiek plytų reikia namo sienai. Šiaip jokios svarbesnės 
rolės gyvenime William Strong nevaidino. Turėt smege
nis, kurie dirba mašinos spartumu, pasirodo, dar nepa
kanka, kad žmogus pasidarytų protingesnis už kitus. 
Didžiausi galvočiai neretai yra tie žmonės, kurie daro 
paprastas aritmetikos klaidas.

KELLOGGO PAKTO GYNĖJAS

Vakar vienos valstybės delegatas Tautų Sąjungos 
nusiginklavimo konferencijoje, karštai gindamas žino
mąjį Kelloggo-Briand’o amžinos taikos paktą, tarp ko 
kita pasakė:

“Kelloggo paktas dar nėra privalomas tarpe 
visų pasirašiusių jį valstybių, kadangi viena valsty
bė dar jo neratifikavo, bet šis keblumas tikrai* bus 
nugalėtas artimoje ateityje. Aš nesmi linkęs dėti 
per daug didelės svarbos taikos užtikrinimams, ka
dangi negalima ignoruoti nusižengimų, įvykusių 
praeityje, bet aš taip pat negaliu pritarti pastan
goms mažinti Kelloggo pakto reikšmę... Aš nema
tau kodėl Kelloggo paktas turėtų būt mažiau rišan
tis, kaip Locarno sutartis arba Tautų Sąjungos re
komenduojamos garantijos, arba bet kuris kitas 
tarptautinis susitarimas.”
Kas yra šitos kalbos autorius? ♦
Maksim Litvinov, sovietų užsienių reikalų vedėjas 

ir Maskvos delegatas Genevos konferencijoje!
Kas galėjo prieš keletą mėnesių tikėtis, kad oficia

lus bolševikų valdžios įgaliotinis šitaip gins Kelloggo 
amžinos taikos paktą nuo tų, kurie tą paktą niekina? 
Prieš keletą mėnesių visa bolševikų spauda buvo pilna 
niekinimų Kelloggo pakto adresu, visų Kominterno sek
cijų agitatoriai apsiputodami šaukė viešuose mitinguo
se, kad Kelloggo paktas tai begėdiškiausias imperialis
tų humbugas ir darbininkų mulkinimas!

Šitas keistas prieštaravimas tarp bolševikiškos agi
tacijos ir bolševikų politikos išsiaiškina tuo, kad, agi
tuodami, bolševikai kalba į minias, kurias jie laiko ne- 
subrendusiomis ir kvailomis; o politikoje, ypač tarp
tautinėje, jie turi reikalą su valdžių atstovais, kurie vi
sokius “triksus” moka vartoti ne blogiau už pačius bol
ševikus. Minias bolševikai bando apgauti (nors tolyn 
jie randa vis mažiau ir mažiau žioplių, kurie tikėtų jų 
žodžiais), o valdžioms jie pataikauja ir taikosi prie jų.

Kelloggo pakto advokatais bolševikai pavirto dau
giausia dėl to, kad jiems rupi prisigerinti dėdei Šamui, 
iš kurio jie seniai tykoja pripažinimo ir paskolos. San
tykiuose su kapitalistiška Amerika bolševikų “princi
pai” susiveda, galų gale, prie klausimo: “Kiek duosi?”

“GEROVĖ” ANGLIJOJE

Amerikoje gyvenantys žmonės jau paprato skaityt 
spaudoje pasigyrimus šio krašto “gerove”, — kuomet 
daugiau kaip trys milionai darbininkų neturi darbo ir 
kuomet prezidentui Hooveriui teko net šaukti specialę 
kongreso sesiją surasti budus padėti farmeriams.

Bet dabar, kaip praneša korespondentai iš Londono, 
ėmė pusti į “prosperity” dūdą jau ir Anglijos valdžia. 
Progos šiai melodijai pradėti davė biudžeto pristatymas 
parlamentui. Iždo ministeris Winston Churchill, per
skaitęs savo patiektą valstybės išlaidų ir pajamų sąma
tą, pareiškė, kad Anglija po konservatorių valdžia ne

Apžvalga
I i i

I i .

BIJO ŠVIESOS!

Kovo 25 d. iš Anglijos išva
žiavo sovietų Rusijon skaitlin
ga pramonininkų komisija tiks
lu susipažinti su biznio sąlygo
mis bolševikijoje. Londono libe
rališkas dienraštis “Daily 
News” kreipėsi į sovietų vyriau
sybę, prašydamas, kad ji leistų 
važiuoti kartu su komisija ko
respondentui, kuris galės apra
šyti savo ir komisijos įspū
džius. Iš Maskvos laikraštis 
gavo atsakymą:

“Mums bus malonu, jeigu 
su pramonininkų delegacija 
atvyks Jūsų korespondentas, 
bet galime priimti tiktai tokį, 
kuris neturi. prietarų prieš 
sovietus.”

“Daily News” tuomet prane
šė bolševikams, kad korespon
dentas bus F. A. Mackenzie. 
Bet iš Maskvos atėjo tokia tele
grama :

“Gaila, kad Mackenzie ne
atitinka musų sąlygoms.” 
Kuomet Londono dienraštis 

pareikalavo smulkesnių informa
cijų, dėl ko sovietų valdžia at
meta tą. korespondentą, tai Ma
skvos “Spaudos Departamentas” 
atsake:

“Mackenzie yra gerai žino
mas savo anti-sovietiniais 
prietarais ir viza jam nebus 
duota”.
Londono “Daily News” tapo 

įdėtas nepriimto korespondento 
straipsnis, kuriame jisai pasa
koja, kaip tarp jo ir sovietų 
valdžios įvyko nesusipratimas. 
Iš jo pasakojimo matyt, kad ji
sai anaiptol nėra sovietų Rusi
jos priešas, bet visuomet stojo 
už sovietų Rusijos pripažinimą 
ir santykių tarpe Anglijos ir 
Rusijos užmezgimą. Anglijos 
konservatorių spaudoje už tokį 
savo nusistatymą <. jisai buvo 
daug kartų smerkiamas ir ap
šauktas “apsimaskavusiu bol
ševiku”.

Priežastį, dėl kurios Maskva 
supyko ant Mackenzie, jisai 
išdėsto taip: Nuo 1921 m. iki 
lapkričio mėnesio 1924 m. jisai 
kaipo Chicagos “Daily News” 
atstovas, apvažiavo visą Rusiją 
iki pat Turkestano ir Ramiojo 
Okeano. Jisai per tą visą lai
ką stengėsi bolševikus apginti 
nuo neteisingų kaltinimų. Te
čiaus jisai pakritikavo sovietų 
valdžią už cariškos “poselenijų” 
(trėmimų) sistemos atgaivini
mą. Savo kelionėse po Rusiją 
jisai aplankė, su sovietų vy
riausybės žinia, keletą koncen
tracijos stovyklų:

“Dalykai, kuriuos aš ma
čiau”, rašo Mackenzie, “šiau
rinio poli ūso srityse, Baltojo
je Juroje (Soloveckose Salo
se. Red.) ir kaimuose palei 
Tomską ir Krasnoviaką, man 
sunkiai prislėgė širdį. Aš dėl 
to nenoriu kaltinti vien tik 
sovietų vyriausybę. Visai pa
našių dalykų jus rasite Lipari 
salose po Mussolinio valdžia, 
ir jeigu bent pusė to, kas 
pranešama, yra tiesa, tai Ru
munijos kalėjimai yra nė kiek 
ne geresnė vieta politinės 
opozicijos atstovams. Bet šia
me atsitikime turėjau reika
lą ne su Italija arba Rumu
nija, o tik su sovietų Rusija.

“Kai aš sugryžau į Maskvą, 
tai parašiau ilgą telegramą, 
kurioje kiek galėdamas aiš
kiau išdėsčiau tą, ką mačiau 
savo akimis, šitą 
pasiunčiau spaudos

kartu su laišku, kuriame pa
reiškiau, kad garbes jausmas 
man neleidžia skelbti savo 
pranešimą, nedavus apie jį ži
nios sovietų valdžiai, ir kad 
aš mielai kartu su savo tele-

Dantys ir maistas
Epidemijos ir marai. —Apsau

gomoji medicina. —Pasteuro 
darbai. — Dantų ligos.—Dan
tų gedimas neskaitoma nei li
ga.— Dantų gedimo priežas
tys. —“švarus dantys negen
da”.—Maistas ir dantys. — 
Eskimosai.

gramu atspausdinsiu ir sovie
tų vyriausybes atsakymą į 
mano priekaištus.

“Tuo pačiu laiku aš parei
kalavau vizos išvažiavimui iš 
Rusijos.”
Mackenzie gavo vizą ir aplei

do sovietų Rusiją, bet Maskva 
dar iki šiol negali užmiršti jo 
telegramos apie koncentracijos 
stovyklas “sovietų rojuje”, žmo
gus, kuris pažįsta sąlygas so
vietų Rusijoje, bolševikams yra 
nepageidau j amas.

“MARGUTIS” ĮSIRITO Į 
ANTRUOSIUS METUS

Tik-ką išėjęs juoko ir dainų 
mėnraščio “Margučio” numeris 
praneša, kad p. Vanagaičio laik
raštis jau išgyvavo ištisus me
tus laiko ir, naturališku budu, 
iš pirmų metų ritasi į antruo
sius. Labai malonu. Tegu rita
si!

ĮVAIRENYBĖS
TURTAI Iš JURŲ DUGNO

“Daily Telegraph” žinomis iš 
Vigo, (Ispanijoje) dar prieš 
metus vienai italų kompanijai 
buvo suteikta koncesija ieškoti 
16 Ispanijos laivyno vadinamo 
“Sidabriniu Laivu”, laivų, ku
rie prieš 200 metų prancūzų ir 
olandų karo laivynų paskandin
ti Vigo uoste.

Tos kompanijos administraci
ja skelbia, kad jos nariai tuos 
laivus jau rado. Jie yra 80 pė
dų jurų gilumoj.

Apskaičiuojama, kad tuos lai
vuos yra sidabro 10,000,000 
svarų sterlingų sumai. Iš viso 
ispanų karo laivyno laivuos bu
vo sidabro 20,000,000 svarų 
sterlingų sumai, bet sidabro da
lį ispanams pavyko išgelbėti.

rl\> sidabro netekimas Ispa
nijai buvo didelis smūgis jos 
pradėtoj prekyboj su Naujuoju 
Pasauliu. Tai buvo pirmutinis 
laivynas, kurs turėjo atplaukti 
į Ispaniją iš Amerikoj.

Einant pasirašyta sutartimi 
tarp Ispanijos ir italų kompa
nijos, ispanai gaus išgelbėtų 
turtų dalį.

Henry S. Johnston, Oklaho- 
mos gubernatorius, kuris tapo

; pašalintas iš vietos dėl “netin- 
telegramą i Ramumo eiti gubernatoriaus pa- 
cenzoriui reigas”.

žmonėms tenka kovoti su į- 
vairiatusiomis ligomis. Buvo lai
kai, kada marai, plegės ir epi
demijos vienoj ar kitoj šalyj 
išnaikindavo pusę ar daugiau 
gyventojų. Kai kuriuose kai
muose išmirdavo visi iki vienam 
žmogui. Dabar to nebėra. Me
dicinos mokslas padarė milžiniš
ką progresą. Daktarai dabar 
žino, kaip kovoti su daugeliu 
ligų, štai kodėl kultūringose 
šalyse, kur tinkamai rūpinamasi 
žmonių sveikata, šiandien nebė
ra nei marų, nei plėgių. Ta
čiau negalima pasakyti, kad da
bar jau viskas tvarkoj. Taip 
nėra. Yra ligų, su kuriomis ne
žinoma kaip kovot?. Viena tų 
ligų,—tai dantų gedimas.

Iki šiol dantų gydytojai, sako 
prof. Charles F. Bodecker, vy
riausia rūpinosi tik sugedusių 
dantų taisymu. Daug juk butų 
geriau apsaugoti dantis nuo į- 
vairių ligų, negu leisti jiems 
sugesti, o paskui jau taisyti. 
Per paskutinius porą desėtkų 
metų medicina vis labiau ir la
biau pradėjo dėmesio kreipti į 
tai, kad apsaugojus žmones nuo 
ligų. Susidėjo net priežodis, 
kad “uncija apsaugos yra ver
tesnė nei svaras gydymo”. Ta 
pat kryptim turėtų eiti ir den- 
tisterijos mokslas .

Pasteuro darbai nemanomai i 
daug prisidėjo prie medicinos iš
vystymo ir suteikė daktarams 
galimybės kovoti su limpamomis 
ligomis. Mat, • Pasteur surado, 
jog kai kurias ligas pagimdo 
bakterijos, kurios gali persi
duoti nuo vieno žmogaus kitam. 
Tokiu budu ir platinasi limpa
mos ligos.

Šiandien jau daugelis žmonių 
pradeda suprasti, jog be moks
liškų tyrinėjimų nėra progreso. 
Reikia viltis,, sako prof. Bodec
ker, kad trumpoj ateityj vals
tybės mažiau bekreips dėmesio 
į ginklavimąsi, o labiau pradės 
rūpintis tais dalykais, nuo ku
rių žymiame laipsnyj priklauso 
žmonių „gerovė.

Dentisterijai jau nuo senai 
teko susidurti su dviem svar
biom problemom: dantų gedimu 
ir jų išgverimu (pyorrhea). 
Pastaruoju laiku prisidėjo tre
čia problema;. Būtent, kad su
gedę dantys gali būti priežasti
mi daugelio kitų ligų.

Dantų sugedimas yra toks 
paprastas reiškinys, jog dauge
lis neskaito tai nei už ligą, žmo
nės sako, jog dantų gedimas 
gali pagimdyti daug nemalonu
mų, bet visgi tai negali prilygti 
džiovai ar kuriai kitai ligai. 
Tuo tarpu išimtinais atsitiki
mais dantų sugedimas gali tu
rėti tokių jau rimtų pasėkų, 
kaip ir džiova. Pastebima, kad 
dantų gedimas nuolat auga. 
Daugelis dentistų yra tos nuo
monės, jog retas kuris žmogus 
teturėtų sveikus dantis, jeigu iš 
mažens jis jų netaisytų.

Bet tokia padėtis ilgai negali 
tęstis. Dantų ligos vis labiau 
ir labiau pasireiškia pas vai
kus. Tad noroms nenoroms 
tenka susirūpinti ne tik dantų 
taisymu, o ir tuo, kaip juos nuo 
sugedimo apsaugoti.

Pažiūrėkime dabar, kaip aiš
kinama dantų sugedimo priežas
tys. Amerikietis W. D. Miller, 
besimokydamas Berlyne, darė į- i 
vairius bandymus. Ant galo, jis į 
priėjo išvados, kad dantis su-' 
gadina tam tikros rūšies mais-1 
tas. Cukrus ir krakmolinis 
maistas, pasilikęs burnoj, tuoj 
pradeda fermentuotis ir virsta 
rakštimi, kuri veikia dantis 
Kuomet rukštis praėda danty j

r skylutę, tai ten susimeta bak
terijos ir varo toliau destruk
tyvi darbą. Sulig tuo išaiškini
mu, dantų gedimas pareina nuo 
dviejų priežasčių: dėl maisto 
liekanų pasidariusių rukščių ir 
bakterijų.

J. L. Williams iš to aiškini
mo padarė logišką išvadą, kad 
norint turėti sveikus dantis, 
reikia juos saugoti nuo maisto 
liekanų ir bakterijų. Jis sugal
vojo net savo rųšies obalsį, kad 
“švarus dantys negenda”.

Tačiau faktai rodo, jog taip 
nėra. Pasitaiko žmonių, kurie 
religišku uolumu valo savo dan
tis du ar net tris kartus per 
dieną, o vienok jie yra sugedę. 
Kiti vėl žmonės per visą savo 
gyvenimą nepaima į rankas še
petuką, bet, nežiūrint į tai, jų 
dantys yra kuogeriausiame sto- 
vyj. Vadinasi, tas posakis, kad 
“švarus dantys negenda”, neati
tinka tikrenybei.

Dr. Edward Mellanby, Shef- 
field (Anglija) universiteto pro-
foserius, ir jo žmona Dr. May 
Mellonby tvirtina, kad dantys 
genda ne tiek nuo nešvarumo, 
kiek nuo netikamo maisto ir 
saulės spindulių trukumo. Kai 
kuriose vietose, kaip žinia, vai
kai serga kaulų suminkštėjimo 
liga. Dabar yra tikrai patirta, 
jog kaulų suminkštėjimą pagim
do netikęs maistas.

Daktarų Mellanby išvadžioji
mai yra gan logiški. Iš tiesų, 
dantys juk yra daryti iš tam 
tikrų elementų. Jeigu tų ele
mentų trūksta maiste, tai ne
galima tikėtis, kad dantys butų 
tvirti ir sveiki. Jeigu motinos 
valgytų tokį maistą, kuriame 
yra nemažai kalkių, fosforo ir 
vitaminų, tai jų vaikai neturėtų 
bėdos dantimis.

Dr. May Mellanby sako, jog 
dažnai ir gendantys dantys su
tvirtėja, kuomet pradedama 
naudoti tinkamas maistas. O 
tinkamas dantims maistas yra 
toks, kuriame yra pakankamai 
mineralinių druskų (ypač fosfo
ro ir kalkių) ir vitaminų.

Iki šiol buvo manoma, kad 
minkštas maistas (pyragaičiai, 
duona, cukrus, etc.) kenkia dan
tims dėl to, kad jis, taip sakant, 
sudaro lizdą, bakterijoms, o taip 
pat išvirsdamas rukštimi praėda 
emalę. Tačiau daktarų Mellanby 
vienuolikos metų eksperimentai 
parodo, jog sveiki dantys nebijo 
nei bakterijų, nei krakmolinio 
maisto. Palaikymui sveikų 
dantų yra reikalingi trys daly
kai: kalkės, fosforas ir tam tik
ros rųšies vitaminas.

Kalkės ir fosforas randasi 
tam tikros rųšies maiste mine
ralinių druskų pavidale, o vita
minas treskos jaknų aliejuj, 
svieste ir kai kuriuose kituose 
riebaluose. Ktiomet žmonės 
gauna pakankamai saulės spin
dulių, tai jiems nėra reikalo rū
pintis apie vitaminus, žinoma, 
apie tuos, kurie prisideda prie 
dantų sutvirtinimo.

Bedrai imant, eskimosai turi 
sveikus ir tvirtus dantis,
kaip tik jie susiduria su civili
zacija, t. y. pradeda vartoti ci
vilizuotų žmonių maistą, tai ir 
pas juos sparčiai pradeda gesti 
dantys. Tą faktą pastebėjo Co- 
lumbia universiteto tyrinėtojai. 
Dabar to universiteto keli mo
kslininkai specialiai tyrinės dan
tų gedimo priežastis, o taip pat 
bandys surasti budus, kaip ap 
saugoti juos nuo’ puvimo.

—K. A.

Bet

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokia atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖSTATE: Turiu geni 
bargenu visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 Ko. Halsted St.
Tcl. Rousevelt SbiMI

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

$C fiAfi Iš NEW YOR- 
/|| < KO IKI KAU
LIJU NO IR ATGAL

Trečia K lesa
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago
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Graboriai

PRANEŠIMAI
S. D. LACHAVICZ

Birutė” balandžio 21 d. Eighth

Birutė.

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė

PRANCIŠKUS SVVERECKI

State Bank, Metropolitan 
pas visus Birutės narius.

1929 m..
Halsted

Phone 
Hemlock 9252

bus seredos vakare, Naujie- 
Visi nariai prašomi būti.

— Pirm.

LSS. Vili Rajono valdyos susirin
kimas

Stop nose.

įvyks septintadie- 
diena, 
3142
pietų ant 3 lubų, 

atsilankykite, nes bus

ŽUROMSKIS 
šiuo pasauliu 

d., 11 vai. va- 
mirė netikėta

giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai 

dalyvauti laidotuvė-

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

MRS. A. JARUSH-KAUS'HILLAS 
A K U š E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

su

gi- gimęs
Pali-

(ŽUVO NELAIMĖJ—TRAUKINIUI TU 
Persiskyrė

Ona Funiok
(jo žmona) .

The English Column
Dance! Dance! Dance!

i

East Side! VVest Side! North 
Side! South Side! Marąuette— 
Bridgeport, Brighton Park 
Town of Lake all will be strong- 
ly represented at the premier 
combined dance of the Marąuet- 
te Club, also known as the 
Marąuette Maroons and the 

Lodge, to be held 
1929 at the Palace of 

Ballroom, 3223 W.

UniversaI Restaurant
Musų virti en i ai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, sav.
750 West ?of the 

their 
affair. 
of our

these peaple in our venture 
so that they in the future may 
become one of us—to re h bear- 
ers of the Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje.

Permit me to publiely thank 
the LSAA. a custodians 
Student’s Corner for 
pledged support of our 
They may ręst assured
combined support at their May 
Frolic. Profuse apologies to 
their secretary “Miss” Eugenie 
Roges for a blunder which I’d 
rather not mention.

Anthony Schnukas of the 
Marąuette Maroons leads all 
competitors for ticket sales 
with a totai of fifty one. Some 
boy. Who says the girls can 
sėli tickets?

Don’t forget the date, Thurs- 
day Eve., April 18, 1929.

Anthony Royce

UniversaI 
April 18, 
Pleasure 
63rd St..

These two clubs are both of 
the SLA. and the individual 
meni bers of G r. 260 Marąuette, 
and G r. UniversaI ha ve
thorougly canvassed the local- 
ities previously mentioned. No Chairman Combined Committees 
one it seems cares to deny him- 
self the pleasure of frolicking 
to the strains of Bob Peary 
and his inimitable nine piece 
orchestra—par. excellence, —as 
attested by the volume of ad- 
vance ticket sales.

Our canvass shows that i IDS, Anthony 
there štili are many young I 
Lithuanian people who do not 
think any Lithuanian organiza-! 
tion capable of possessing a | 
group of live, sociable youths. Į 
They need būt attend our dance | 
and a surprise is in store for 
them the minute they 
aeross our treshold for they; 
will be greeted by one of the 1

ever Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 

Tikictus 
UniversaI 
Bank ir

Lietuviai GydytojaiAkiu Gydytojai
Tel. Victory 6278

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

Įvairus Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienioValandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

MARIJONA BHRTMANIENĖ 
po tėvais Daugirtaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 14 d., 12:30 valan
dą po piet, 1929 m., sulaukus 
61 metų amžiaus, gimus Šiau
lių apskr., Papilės parapijos, 
Dragėnų kaime. Amerikoj iš
gyveno 28 metus. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Lauriną, 
dvi dukteris — Marijoną Do- 
lan, Oną Elterman ir gimines, 
o Lietuvoj dvi seseris, broli ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1533 S. 50th Ct., Ci
cero, III.

• Laidotuvės įvyks seredoj, ba
landžio 17 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų i šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Bert- 
manienes 
pažįstami 
kviečiami 
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tei. Yards 
1741.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

GYDORez. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

D

Phone Canal 2118
Ofiso valandos nuo 6-8 v. vak. Dr. J. W. Beaudette
DR. A. L YUSKA VIRIUI ASHLAND STATE BANKODR. VAITUSH, O

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

1800 So. Ashland Avė

Lietuviai Gydytojai

UniversaI Committe: Anton 
Gedvilas, Chair., Anthony Bu- 
nis, Joseph Thomas, Marie 
Dahlbeck, Pearl Walenches, 
VValter Stevens.

Marąuette Cammittee:
Brovvne Rusgis, William Rus-

Schnukas, John 
Macas, Elizabeth Shabbar, Alice 
B-ennett, Ann Buckingham.

finest, folliest crowds 
assembled, and any apprehen- pjrkite tikielus is ka,n<) 
sions as to the character of the į galima gauti Naujienose, 
locality or ballroom seteeted, 
will be ąuiekly dispelled; for 
the committee has made ar- 
rangements to eliminate any 
and all undesirable elements 
thus assuring everyone a 
pleasant evening in congenial' 
company.

Both of our organizations are 
backed by and sponsored by the 
leading Lithuanian American 
personages of Chicago and the 
best is certainly not too good! 
for us. Ttiat’s why the com-l 
mittee extends a most cordial1 
invitation to the youngstars i 
abong the Lithuanian Ameri-1 
cans and their friends to whilej 
away a few idle hours, minglingl 
with the membership of our or
ganizations.

Really folks vou cannot afford 
to pass up this opportunity of, 
meeting us for how can you go 
through life, proud of your 
nationality and achfevements 
of its individuals, yet con- 
scious of the fact that you ne- 
glected a chance to meet them 
personally.

The majority of the readers 
of these columns we know are 
elderly people who have sons 
and daughters, whose comings 
and goings they know little of. 
We appeal to you to interest I

Lietuvių Tautiškos Kapines. Lotų 
savininkų ir draugijų atstovų visuo
tinas susirinkimų 
ny balandžio 21 
Mildos svetainėj,

i St., 1 valandą po 
Būtinai atsilankykite, nes bus rin
kimas darbininku dėl kapų puošimo 
dienos apvaikščiojimo. Taipgi bus 
iškeltas klausimas kaslink davimo 
loto veltui Dėdei Šernui.

Kviečia Kapinių Valdyba.

Humboklt Parko Lietuvių Pol. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi
bus ketvirtadieny, balandžio 18 d., 
1929 m., Humboklt Maccabee švet., 
1621 No. California Avė., Chicago, 
III. 7:30 vai. vak. Meldžiu „narius da- 

VValskis, sekr.

J. Lulevich
Lietuvis graboriis 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiame vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St, 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

Lietuvis Graborius b 
B&Uamuotojas

X314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avenue

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4:8* ir nuo 7 iki 10

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 p. po piet
Telefonas Canal 0464

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Valandos nuo 2-4 po piet.
Norintieji matyti prieš piet, 

pašaukite telefonu
Tel. Lafayette 0098

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti 
J-------o--------

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
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 ii 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
"Jeigu neatsišauks, tai iauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St

IETKIEVVICZ £-
CONTRACTORS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 16 dieną, 6:15 valan
dą ryte, 1929 m., sulaukęs 37 
melu amžiaus, gimęs Mažeikių 
apskr., Akmenės parap., Sab- 
lauskių kaime. Paliko didelia
me nuliudime moterį Petronė
lę, po tėvais Kainauskaitę, 2 
dukteris — Sylvią ir Albiną 
2 brolius — Antaną ir Joną ir 
gimines, o Lietuvoj motinėlę 
Oną, 2 seseris — Uršulę ir 
Katriną ir 2 švogerius. Kūnas 
pašarvotas, randasi 8846 Hous- 
ton Avė., So. Chicago, 111.

Laidotuvės ivyks* pėtnyčioj, 
balandžio 19 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų i šv. Juozapo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė

tas į Šv. Kazimiero kapines.
Visi A. A. Pranciško Swe- 

reckio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

’ Nuliūdę liekame. 
Moteris, Dukterys, 
Broliai ir Gimines.

BOLESLOVAS
Persiskyrė su 

nedėlioj, bal. 14 
karo, 1929 m.,
mirčia — užmuštas traukinio, 
tai vienas tų penkių užmuštų 
praėjusioj nedėlioj, sulaukęs 35 
metų amžiaus, gimęs Lietu
voj, Bieniunų kaime, Rimšies 
valsčiuje, Ežerėnų apskrityje, 
Amerikoj išgyveno 16 metų. 
Paliko dideliame nuliudime 
pusbrolius — Viktorą Žuroms- 
kį ir Liudviką Kardelį ir drau
gus, o Lietuvoj motiną ir se
serį Domicėlę. Kūnas pašarvo
tas, randasi L Zolp Koplyčioj, 
1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks ketvergę, 
balandžio 18 dieną, 8 vai. ry
to iš namų į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš len bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Bolesjovo Žurom- 
skio gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Pusbroliai ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

3103 South Halsted Street
Telephone Victory 1115

CHICAGO, ILL.
Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant * 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage. eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankeU ir 
tt. Moteriih ii 
merginom patari
mai dovanai.

Netikėta mirtimi Balandžio 14 dieną, 8:30 valandą vakare, 1929 metais 
MOKENA, ILL., UŽGAVUS AUTOMOBILI) 
šiuo pasauliu

Juozapas Funick
(jų sūnūs)

Agafon Funick
(vyras)

Sulaukęs 40 mtų melų amžiaus, 
gimęs Zarasų apskr., Kardiliškių 
kaime, Amerikoj išgyveno* 16 
metų. Paliko dideliame nubu
dime broli Feliksą, pusbrolį Alek
sandrą, š vogt* r i ir gimines.

Visų jų kūnai pašarvoti, 
Bendros laidotuves įvyks 
Visi šioj baisioj nelaimėj

Sulaukusi 37 metų amžiaus, 
muši Telšių apskr., Plungės par., 
laikmenų kaime, Amerikoj išgy
veno 16 metų. Paliko dideliame 
nuliudime broli Antaną, pusbrolį 
Kastantų Jokūbaitį ir gimines, o 
Lietuvoj 2 brolius—Petrą ir Juo
zapa ir seserį Magdaleną.

Rozalija 
Servitauskaitė 

(Onos sesuo)
Sulaukusi 26 metų amžiaus, gi
musi Telšių apskr., Plungės par., 
laikmenų kaime, Amerikoj išgy
veno 8 melus. Paliko dideliame 
nuliudmę broli Antaną, pusbroli 
Kastantiną Jokūbaiti ir gimines, 
o Lietuvoj 2. brolius—'Petrą ir 
Juozapą ir seserį Magdaleną.

Sulaukęs 8 metų amžiaus, 
1921 metais, Chicago, 111. 
ko dideliame nuliudime 2 dėdes— 
Feliksą Funick ir Antaną Servi- 
tauską ir gimines,

randasi Eudeikio Koplyčioje, 1605 South Hermitage Avenue. 
Ketverge, Balandžio 18 dieną, 2 valandą po pietų iš Eudeikio Koplyčios į Lietuvių 'tautiškas kapines, 
žuvusios šeimynos gimines, draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 

jiems paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame, • *
BROLIAI, PUSBROLIAI IR GIMINĖS 

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, lelelonas Yąrds 1711.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenve 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

Telefonas Boulevard 7820 
RezM 6641 South Albany Avenie 

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

Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic nua 9 iki 12 ryto

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

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

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

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

209 
St. 
vak.

Telefonas Boulevard 1939DR. S. A. BRENZA
IOfiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street 
---------- ---------------- .i.......i -■ 

Phone Canal 6222

DR. S. BIĖŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisą tam pačiam name j
2408 W. 63 St.,
kampas Western Avė.

Tel. Hemlock 5524

DR
Phone Lafayette 5820

J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. .

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted Street 

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

Pėtnyčios.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 3201

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

DR. CHARLES SEGAL

4729 lubos

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 960(1

Praktikuoja 20 metai
OFISAS

South Ashland Avė., 2
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

Phoąe Midvray 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St

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

Residence Tel. Fairfax 6852

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 8525.

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tol. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų Ir visų chroniškų ligų

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

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

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshi&s Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322

Gyvenimo vieta 64 56 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

Phone Boulevard 3697
B315 So. Halsted Street



Tarp Chicagos
Lietuvių

Sekanti Černovo 
lekcija

šeštadienį, balandžio 20 die
ną, černov skaitys paskutinę 
lekciją Chicagoje tema: “Na- 
cionalis klausimas ir ekonomi
nis jo pamatavimas”. Paskaitos 
vieta - Mirror Hali, 1140 N. 
VV-estern avė., kampas Division 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Nacionalis klausimas kai ku
rioms Europos tautoms šiuo lai
ku yra labai opus, ypatingai 
lietuviams. Černov gi, antrą, ver
tus, yra žmogus didelės erudici
jos šiame klausime. Jo lekcija 
nemuš i jausmus; ji bus šaltas 
proto analizas apystovų, kurio
se gyvena tos ir kitos valstybės.

Patartina visiems, kas gali, 
atsilankyti į jo paskaitą.

Report.

ginu už darbo. Bet jeigu tęstų
si taip ir toliau, tai patėmiji- 
mų gali būti.

Raportai duoti ligonių lanky
tojų ir iš prieš-fašistinės orga
nizacijų darbuotes. Raportai 
priimti.

Nutarta rengti išvažiavimą į 
miškus. Išrinkta komisija, paren
gimui: J. Gelgaudas ir J. Šal
kauskas. Moterims ir mergi
noms priklausė ,kreditas šiame 
susirinkime. Jos sudarė didžiu
mą, o vyrai, rodos, nepaiso nie
ko, apsileidžia. Dažnai pasitai
ko, kad vyrai lankytojai pamirš
ta ateiti j susirinkimą su rapor
tais. Man rodosi, kad moteriš
kės ligoniams lankyti arba kito
kiam labdarybės darbui atsine
ša nuoširdžiau ir prielankiau,
negu vyrai.—Kor.

CIASSIFIED ADS
OLŲ

Educational

West Side

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo iškalbumu. Išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbėti Angliškai teisingai: per 

arba 4 mSneaiue Kaltini te vartoti kaip na
vų kalba. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buvj. Del vyrų ir moterų prfvatiškOB va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH. 
21 E. Vnn Buren St., 4 lubos. Valandos 

į nuo !• iki O-tos. UžsiraSykit dabar I

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
d. balau mokinsitės ir dar geresnis kaip iš- 

' moksite. Mokykla dienomis ir vaka-
įvyko 1

Meldažio svet. Susirinki- rajs. Atsilankykit arba reikalaukit 
buvo skaitlingas, tik ma-! ________________

kiek apsileidimo pas neku-
komisijos narius. Dr-stč

FEDERAL AUTO ENGINEERING 
SCHOOL 

2040-42 Washington Blvd.

Dr-stės D-ro V. Kudirkos su
sirinkimas 
džio 
mas 
t ės i 
rius
iki šiol dar nedarė jiems jokių j 
pastabu. Ji tikisi, kad pasilsėję] rpl?TT .T“ pTCTAT
komisijos nariai imsis energin- Ljxv£j11Aa llv JrJAjlAl

• IŠMOKINAME ANGLU KALBOS
--------------------- •--------------------------- i gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 

j knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
W---------------------------------------- mokslo šakų. Musų mokyklos nauja

V I I i sistema stebėtinai greitai užbaigia-
JL JL I ma pradinį mokslą į devynis mėne

sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje

. jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks- 
Ateikite įsirašyti šiandien irRodykle ; lūs.

jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 

Jūsų patogumui, žemiau tel-1 kai busite abelnai ir visose moksle 
I šakose apsišvietę.pa vardai ir adresai firmų, ...

rios suteiks jums gerą patar- Amerikos Lietuvių
navimą. Mokykla

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

Augštos rųšies visokio išdirbimo! 
armonikos.

R. CARBONARY AND SONS
760 Taylor St.
Monroe 6977

Business Service
Biznio Patarnavimas

“QUALITY” plumbingo ir

BUSINESS BROKERS
UNITED BROKERAGE CO., 

145 North Clark St.
Dearborn 3840

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

apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SLPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

FURNITURE
COHEN

1401—9 So.
Canal

Visokeriopi namų 
parduodame

BROS.
Halsted St.
0300 •
rakandai; 
pigiausia.

mes

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

PATENT ATTORNE YS

B. PELECHOWICZ 
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187 
Patentai, copyrights, išradimai 

visokios rųšies.

WITOI.DS TIRE SHOP 
3647 So. Halsted Street 

Boulevard 2854
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų Čardžinimas, taisymas. 
Lietuvis savininkas.

PHONOGRAPHS
KOZLOWSKI MUSIC SHOP 

914 Mihvaukee Avė. 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

GELEŽINIAI bath ruimio kabine
tai. Binkį aprūkę delei buvusio pas 
mus nesenai gaisro, bet su gerais 
veidrodžiais ir stiklinėmis lentyno
mis. Kainos $1.85: 3.25—$4.50. Ve- 
netian $7.35. HESS, 1207 S. West- 
ern Avė. Tel. West 3304.

R A D I O
BOB’S RADIO SHOP 
1539 So. Cravvford Avė.

Rockwell 9460
Fried Eisemann, visokio išdirbimo, 

radio aptarnavimas

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

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

SASH AND DOORS
ALBERT J. ANTHONY 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789

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

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGŲ VISAI NEREIKIA

Nereikia Experience
Tamsta nelauk ilgai, nes dabar 

yra proga atdara. Pašauk mane ar
ba ateik ypatiškai, o aš tamstai pa
aiškinsiu ir tamsta į trumpą laiką 
busi business man (ar lady) ir bu
si independent, nes nėra limit į ši
tą biznį. Uždarbis nuo $5000-$10000 
ar daugiau į metus, tai mažiausia, 
jei tamsta nors kiek turi business 
ideas. ,

J. J. STANKUS
134 N. LaSalle St.
Sauk — Phone State 5048

Nuo 10 A. M. iki 5 P. M.

SEVVING MACHINES
WM. ROCHE 

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367 

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

Statom naujus ir taisom senus 
namus, porčius, garažus. Prieinama 
prekė visiems. Darbas garantuoja
mas.

SIGNS
AVERS SIGN SERVICE 

1338 Roosevelt Rd.
Monroe 3829

Visokios rųšies iškabos. Abelnas 
iškabų kontraktorius.

T 1 R E S

HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas.

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Trečiadienis, baJan. .17, 1929

Įvairus Pardavimai
Business Service

Biznio Patarnavimas
Personai

Asmenų Ieško
Financial

Finanaai-Paskolos

JTAWIEJroS, Chicago, m
-■ -<........................... - ——

PRISTATAU anglis ir malkas, 
pervežti — perkraustau rakandus, 
teisingai ir pigiai. J. Banis, 1914 
Canalport Avė., Chicago, Telefonas 
Roosevelt 2461.

Generalinis Kontrak- 
torius

Statau naujus namus ir taisau se
nus. Padarau planus dėl namų sta
tymo, pagal žmogaus norą.

Duodu paskolą ant namų.

JOHN J. 'MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street

Phone Republic 4537

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

PAJIEŠKAU* Kostanto Matulaitis. 
KlepaiČių kaimo, Veisėjų vaisė., Sei
nų apskr., Suvalkų rėck Gyveno ji
sai kada tai Cicero, III. Kas žinot 
apie jj, arba jis pats, meldžiu pra
nešti man. Aš turiu svarbų reikalų 
dėl jo. Mike Muižia, 9824 Avenue, 
L, East Side, III., arba So. Chicago.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

HELBERG BROS

Miscellaneous, for Sale 1 Real Estate For Sale
Namai-Žeinė Pardavimui

CHICAGOS didžiausia sank
rova vartotų garinių ir šiltu 
vandeniu šildomų katilų ir . ra
diatorių, garantuotų kaip nauji. 
Mes ir sudedam, jeigu norite. 
Aprokavimas dovanai. 
Weilington 6941.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Šauk

NAUJI TRYS PLATAI
$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 

miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refreŽiracija, lie
taus maudynės; 2 Datai išrenduoti 
po $95 į mėnesį. Geriausis invest- 
mentas. Kaina $24,600 arba mes 
budavosiine ant jūsų loto ką 
norit — bungalovv arba flatų 
dinką.

H. F. PASCHAL & CO.
3218 Bryn Mawr avė. 

Keystone 5254

pa
tik 
bu-

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

Room 607
192 N. Clark St

J.

PASTATYSIU medinį namelį ne 
toliau 80 mylių nuo Chicagos, taip
gi 18x18 garažą ant jūsų loto 
$275. Mažas extra primokėjimas 
už finansavimą.

Lackawana 6461

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869
. -------- O--------

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gero budo gali pa- 7Qi siskolinti nuo $50 ir augš.

/q ant savaitinių ar mėnesinių 
' išmokėjimų tik už 7% palū

kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”

C0MM0NWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
Roosevelt Rd.- Tel.Rockwell 6030 

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

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

Priimti aplikantal bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juo* parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

ra- 
---------— _ pa
lvu, pardavinėjant ne
jus 6 cilinderių Chev-

PARSIDUODA groseris su furni- 
Čiais, priežastis—išvažiuoja i Lietu
va. 4629 So. Paulina St.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

to

3201
PATYRĖ žirkliniai i amatu gele

žies daržą .Rubens Metai and Iron 
Co., 1900 Caroll Avė.

J. BALSEVICIS
Hardware, Paints, Gils 
Glass and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė 
Phbne Canal 6850

PORČIAI — GARAŽAI
Remodellavimas namų. Pirkite da

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų 
garažas $217, su cemento grindi
mis

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3336 So. Halsted St.
----- o------

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi moteris 
sortavimui skudurų. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas, 5138. Wentworth 
Avė. «

Automobiles

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, pigiai, dėl ligos. Teisingas pa
siūlymas ne bus atmestas, 2908 W. 
59 St.

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų krautuvė, kampinis namas, 
kambariai dėl gyvenimo, gero pro
ga ženotiems, geros nedėlinės įplau
kos. Turiu parduoti iš priežasties 
apleidžiu miestą.

Atsišaukite
7132 So. Racine Avė.

BARGENAS, bučernė ir grosernė 
geriausia vieta, biznis cash, 7351 S. 
Western Avė.

PARSIDUODA bučernė su groser- 
ne, cash biznis, 5 kambariai pagyve
nimui ir garadžius, renda $45. 2901 
So. Emerald Avė.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, arba mainysiu ant namo, ne
mokanti išmokinsiu. 3451 So. Wallace 
St. ir 35 St.

GROSERNĖ ir delicatessen uždėta 
per 25 metus, laimė dėl tinkamos 
ypatos. Daug šviežio tavoro, gera 
vieta uždėt ir bučernę, taipgi ir na
mas parsiduoda žema kaina, storas 
ir 3 po 4 kambarius flatai, 2 po 5 
kambarius. Savininkas išeina 
biznio.

5406 Wentworth Avė.
Boulevard 1823

1S

GLEN OAKS ACRES
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų dide
lių kelių ir bulvarų, elektra, ga- 
sas ir kiti visi įrengimai — 50 
pėdų lotai, tiktai $2,000, geroms 
sąlygoms. Rašykite arba telefo- 
nuokite

J. H. SCHAEFER & Co 
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, pe
čium šildomas, 2 po 6 kamb. apart- 
inentai su maudynėmis. Lotas 25y 
125. Kaina $7500, $1,000. įmokėti. 
Randasi ant Union A ve.., arti 46th 
St. Puikiausis bargenas.

JOS. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

—O------

$302.
Tel. Berkshire 1321

MR. ZELEZNIK
5201 W. Grand Avė.

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

1618 West 18th Street

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

diff-erential; taisomi bodies. Vi
sas darbas garantuotas. Išmo
kėjimais, jei norima. Visada at
dara. 4545 N. Crawford avė. 
Irving 8178.

2 KARŲ garažas 1-8x18, pastaty
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išmokesnio. Spaulding 5158.

MODERN CONSTRUCTION
COMPANY

Remodeliavimas visokios rų
šies; naujas ir senas darbas. 
2 karų, garažas $198; cemento 
darbas—specialybė. Kedzie 8908

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 3939
Melrose Park 3458

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CHICAGOJ.

Mes atliekame visokius skalbimo 
darbus gerai ir greitai. Mus reik 
tik pašaukti. Kurie savo skalbi
nius patys atneša ir atsiima, tiems 
darbas atliekamas 20% pigiaus.

KARPENTERIS.—Generalinis kon- 
traktorius, cementuotojas, plasteriuo- 
tojas, naujas darbas ar taisymas.

Drexel 2696.

ir

KAM LAUKTI?
Budavokite dabar

2 flatai, bungalow, rezidencijos 
garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia jmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. 
atliekame visokį remodeliavimo 
bą. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 

8645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

Financial
Finansai-Paakolos

Mes 
dar-

CO.

I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowski. ižd.

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

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

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 
Industrial Lo;

1726 W. Chic

12 valandų.
an Service

Jcago Avė.
Kampas Hermitage Avė.

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

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

Tel. Armitage 1199
2231

Mes paskolinsime jums pinigų 
?100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI, 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55^ 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.

PARDUOSIU pigiai už pinigus val
gomojo kambario setą, 2 kaurus 
8’4x10^, drabužius, victrola, siuva
mą mašiną, virtuvės rakandus ir ki
tokius atskirus rakandų šmotus, ir 
t. t. Visi geros kokybės ir gerame 
stovyje. DAPSON Apt. 2A.

6956 Jeffrey Avenue

PARDAVIMUI beveik nauji 5 
kambarių rakandai. Parduosiu už 

Apirmą pasiūlymą, iš priežasties mo
teries mirties, 1701 S. Halsted St., 
2 lubos užpakalį.

For Rent

•28
•27
'28
’28
'27
'29
'25
’2«

Hudeon Brougham—cUBtom ouilt 
Chandler coach ....... .......................
Esbbx coupe .......... ................ .......
Pontldc Landau seu., mažai var
totas -------- --------------------------------
Hudson Brougham, geram atovy 
EsHex ...................................................  :
Dodge Sedan ...................................
Pontiac Coupe .............................  :
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St., Triangle 0330

PRANEŠIMAS

$795
$395
$350
$595
$495
$550
$175
$450

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nč, 2 aukštų namas, 5 kambarių 
flatas ant storo, 5 karų garažas už
pakaly, 
toj per 
ma.

Savininkas toj pačioj vie-
9 metus. Kaina prieina-

HAACK, 
5600 So. Tljroop St. 

Wentworth 5221

Paskolos suteikiama; 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

STORAS ant rendos ir 4 ruimai 
užpakaly, Storas tinka dėl bučernės 
ir grosėmės. Atsišaukite pas sa
vininką, 2900 W .40 St.

PASIRENDUOJA garažas, gera 
vieta dėl gero mekaniko, renda pi
gi, dydžio 50x30 pėdų. Atsišaukite, 
708 W. 18th St. Klausk savininko 
M r. A. Bagdono.

PASIRENDUOJA shoemakers ša- 
pa, šiaučiaus dirbtuvė — renda pri
einama, 3145 So. Normai Avė.

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių sąvasčių pa- 
ežeryje. 125x105, $125 — $2.50 įmo
kėti, likusius po $2.00 kas mėnuo. 
Gražus miškai, arti gero, didelio ke
lio. Taipgi ir mažesni kavalkai toms 
pačioms sąlygoms.

Mr. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Te). Bittersvveet 6180 

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

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

RENDON 2 floras 4 kambarių 
flatas ir garadžius už $20. Base- 
mente 3 kambariai už $8. 946 W. 31 
Place.

Fumished Rooms
KAMBARYS dėl vyro ar ženotos 

poros, maudynes ir visi patogumai 
gali pasitaisyti -jr valgi, jeigu norės. 
M. Hurbon, 2911 W. 40th St. Tel. 
Lafaytte 7619.

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH 

.vadovauja 
vertybėje, 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

400”, kurie 
pasaulyje automobilių 
Mes teikiame visiems

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PIANAI $25 ir augščiau — gro- 
jikliai ii’ upright.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st St. Midway 9733

Radios
K'AM TROTYTI PINIGAI

Kad jus galit permainyti savo 
battery setą ant moderniško elek- 
trikinio Radio Crosley Show Box 
pilnai įrengto $95.00 su A. 
Tųbais.

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329
-----o

c.

RADIO BARGENAI
$25 Thorola Dynamic Kalbėtuvas, vi
sai naujas, kartone; geriausias pir
kinys Chicagoje.......................... $9.85
Bremner Tully-6 tūbų Nameless 27.50 
8 ’ * " '
6

57.50tūbų Super-Het ...............
tūbų Zenith ant stalo, 
garantuotas..........................
tūbų Thorola A.C., nauja 
kainuoja $75.......................
tūbų Wurlitzer, graži 
riešučio console...................

Visi šie setai yra garantuoti ir ge
ri; 200 pasirinkimui. Greitas 
patarnavimas. Mes pristatome 
menis.

THOMAS RADIO CO.
51 W. Chicago Avė. 
Tel. Superior 5272

7

6

29.50

29.50

38.75

radio 
reik-

TURIU atiduot beveik naują 
jestic Radio už $75.00, ant syk 
kant arba $10.00 kas mėnesis.

JOSEPH DEMBOSKI, 
2332 W. Madison St.

Ma- 
mo-

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

Miscellaneous for Sale

GATAVAS dangtis — extra' sun
kus $1.00 už role, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St.

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom, GOVALIS—Canal 
2311.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios i rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. Šiltas 'vanduo, furnisu apšildo-, 
mas — elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kŽipo dideli 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halstecb St.

MES pabudavosime ant jūsų loto 
6 kamb. bungalovv, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, įbu- 
davota maudynė — lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletąI 103, Aaiuu ’p/pvu, niva luiihil avi 

jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.
Ist National Construction Co., 

4336 W. 5Lst St. 
Virginia 1010. 

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

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
furnace šiluma ir maudynė, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, 3^ mylios į gerą mie
stą, 50 mylios į vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAGONER 
424 Main Street 

Glenn Ellyn. Phone 25

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam
barių murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 119th PI., 849 
Gregory, Blue Island. Savininkas 
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų 
loto, ar priimsime lotą kaipo pirmą 
įmokėjimą.

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664 

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

2 FLATŲ mūrinis, 538 N. 
Kedzie Av., 6-6 kambariai, nau
jas furnas. Kaina $6500 su 
$1,000 jmokėjimu. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė.

Exchange—Mainai
PASISKUBINKIT KAS NORIT IN

TELIGENTIŠKAI GYVENTI
IŠSIMAINO puikus kampinis mu

ro bungalow, su 2jų karų garažu, 
karštu vandeniu šildomas, bungalow 
įtaisymai vėliausios mados, parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 2-jų 
flatų namo, Cottages, lotų, bučer
nės, restauranto, arba kas turit ge
rą automobilių, priimsiu kaipo dalį 
išmainytas šitą savaitę, kas pirmas, 
išaminytas šitą savaitę,, kas pirmas 
tas laimės.

šaukit telefonu

TURIU 2-jų pagyvenimų mūrinį 
namą ir noriu mainyti į grosernės 
bei bučernės biznį, 3156 South 
Wallace St.

PARSIDUODA bizniavus namas 
730 W. 18 St. Storas, keturi kamba
riai su vana; antras flatas 6 kam
bariai ir vanos, $2,500 įmokėt, o li
kusius ant morgičių. Savininkas S. 
M. S. 718 W. 18th St.

Lafayette 5107

EXTRA MAINAI
IŠSIMAINO puikus kampinis biz- 

niavas muro namas, mainysiu ant 
farmos, prvatško namo arba lotų.

IŠSIMAINO bizniavas namas ge
roj biznio vietoj, mainysiu ant bun- 
galow arba lotų.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na
mas po 5 kambarius, mainysiu ant 
farmos nepaisant valstijos.

IŠSIMAINO 2jų flatų namas po 6 
kambarius, su 2jų karų garažu, 
mainysiu ant bučernės.

IŠSIMAINO puikus 3 namai, vie
nas mūrinis du mediniai, mainysiu 
ant nedidelio 
linkės.

IŠSIMAINO 
sno valstijoj, 
priimsiu lotus, bučernę, kaipo pirmą 
įmokėjimą. Proga geram žmogui ge
rą farftią įsigyti.

IŠSIMAINO geri bizniavi kampi
niai lotai ant Archer Avė., tinkami 
bile kokiam bizniui. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant didelio na
mo ar biznio. Su virš minėtais- rei
kalais kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
flatų 5 ir 6 kambarių, karštu van
deniu apšildomas, dviejų khrų mū
rinis garadžius. Kaina $8,500.

BIZNIAVAS namas, Storas, rui
mai užpakalyj ir viršuj 6 dideli kam
bariai, “tailiu maudynė”, dviejų ka
rų garadžius. Parduosiu pigiai.

Taipgi turiu visokių namų ant 
maino.

Budavoju namus ant kontrakto. 
Apskaitliavimą suteikiu dykai.

Kam kontraktorius reikalingas, 
kreipkitės pas

John G. Mežlaiškis 
2453 W. 71st Street

Phone Republic 4537

namo nepaisant apie-

puiki farma Wiscon- 
parduosiu pigiai arba

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 4 flatų kampinis 
muro namas, 2 po 5 kambarius ir 2-4 
kambarius flatai, furnisu apšildomas 
arti mokyklos ir tarnsportacijos, kai
na $19,000. Alsišaukit 3531 West 
North Avė.

Greitai Pamatykit
Šitą bargeną ant ‘kurio uždirbsite 
$2,000.00. Aš esu priverstas greitai 
ir pigiai parduoti naują mūrinį bun- 
galow, tinkamą dviem šeimynom gy
venti, 
nes ir 
30 -pėdų per 125. 
Marquette Parko.
$9,500. Yra verta $12,000 
įmokėti, o likusius kaip rendą. Arba 
mainysiu ant automobilio.

Klauskite savininko.
6951 So. Union Avė.

• 2-ros lubos

4 ir 5 kambariai, 2 maudy- 
kiti nauji įtaisymai. Lotas 

Randasi netoli 
Parduosiu už 

$500

MES PASTATYSIME ant jūsų 
loto bile kokio stiliaus ir rųšies 
bungalow ar flątų namą, kokį tik 
norėsite, už nebrangią kainą. Pa
šaukit mus šiandie dėl nemokamo 
apskaitliavimo.

CO-OPERATIVE BLDG. CO.
4445 SoAHoman Av<*(

Virginia 2417




