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Sprendžia, kad pas
laptingojo orlaivio 

butą Lenkų
Buvo atlėkęs nuo demarka

cijos linijos iš širvintų- 
Giedraičių pusės beveik 
iki Ukmergės

WASHINGTON, D. C., 
vas. 25. [Paštu iš Lietuvos 
Atstovybės Amerikai]. — 
Elta praneša, kad vasario 
mėn. 24 d. po 12 valandos 
buvo pastebėtas nežinomas 
orlaivis, lekiantis nuo de
markacijos linijos iš Gied- 
raičių-Širvintų pusės Uk
mergės link.

Orlaivis lėkė apie 1000 
metrų aukštumoje; nedalė- 
kęs Ukmergės apie 2 kilo
metru pasuko atgal ir nulė
kė demarkacijos linijos link, 
Širvintų-Giedraičių pusėn. 
Jokių incidentų nebuvo.

Mačiusieji orlaivį, turėda
mi galvoje orlaivio atlėki
me bei grįžimo kryptį, ir 
demarkacijos linijos artu
mų, yra nuomonės, kad tai 
galėjęs būti tik lenkų orlai
vis; bet dėl didelio aukštu
mo, kuriame orlaivis visa 
laiką laikėsi, tautinių orlai
vio ženklų galutinai nusta
tyt i nepavyko.

Rusuose ėmės plisti 
antisemitizmas

BERLYNAS, vas. 27. —Mas
kvos Pravda praneša, kad so
vietų Rusijoje stipriai ėmęn 
plėtotis antisemitizmas. Anti
semitizmas augąs ne tik tarp 
šiaip žmonių, bet įniąs įsivy
rauti ir tarp jaunųjų komunis
tų.

Atidarė didelį geležin
kelio tunelį

DENVER, Colo., vas. 27. — 
Formaliai tapo atidarytas vadi
namas Moffat geležinkelio tu
nelis, kuriuo kelionė per kal
nus sutrumpinama keliais šim
tais mylių. Specialiu traukiniu, 
kuris pirmas ėjo pro tunelį į 
vakarus, keliavo 2,500 paasžie- 
rių.

Moffat tunelis yra 6.2/ mylių 
ilgumo. Jo statymas, pradėtas 
dar 1923 metais, parėjo IX mi- 
lionų dolerių.

Dviejų aeroplanų susi
dūrimas ore

DEMING, N. M., vas. 27.
Pilotas J. Green užsimušė, kiti 
du lakūnai pavojingai užsigavo 
dviem aeroplanams susidūrus 
ore, netoli nuo Cambray. Abu
du aeroplanai nukrito žemėn ir 
sudužo.

DEIMANTŲ ŠMUGELIUOTO 
JAS PRIEŠ TEISMĄ 

NUSIŽUDĖ

NEW YORKAS, vąs. 27. -- 
Brooklyne vienuose namuose, 
kur jis gyveno, rado gazu nu- 
sitroškinusį B. Bartnowskį, 
kurio teismas turėjo prasidėti 
šią savaitę. Bartnowskis buvo 
prieš kiek laiko areštuotas 
kaip deimantų šmugeliuotojas 
į Jungtines Valstybes ir šiuo 
tarpu buvo paleistas po .$3,000 
kaucijos.

Oro pašto aeroplano 
katastrofa

AURORA, Neb„ vas. 27. — 
Oro pašto aeroplanui, skridu
siam iš Omaha į Cbeyenne, nu
kritus netoli nuo Marąuette 
ir užsidegus, aeroplano pasažie- 
rius F. Craig sudegė, o pilotas 
Fra n k Yager pavojingai susižei
dė. Dvidešimt šeši maišai su 
pašto siuntiniais taipjau sude
gė.

Senatoriai smerkia 
Penn anglies kasyk

lų kompanijas
Tirinėjamoji komisija randa, 

kad kasyklų savininkai ne
žmoniškai elgias su anglia
kasiais

PITTSBURGH, Pa., vas. 27. 
—Senato komisija, kuri dabar 
tirinėja minkštosios anglies 
kasyklų streikų Pennsylvanijoje, 
įspėjo kasyklų savininkus, ku
riems atstovavo Horace Baker, 
Pittsburgh Terminai Coal kom
panijos pirmininkas, kad atsi
sakydami turėti reikalą su Uni
ted Mine Workers unija, kasyk
lų savininkai lik padedu augti 
“kriminalinėms” darbininkų or
ganizacijoms, tokioms kaip In
dustrini VVorkers of the World, 
kurios siekią nugriauti valdžių.

Senato komisijos nariai pasa
kė Baker’ui. kad jo kompanijos 
kasyklų kem puošė sąlygos esą 
pasibaisėtinos. Komisija manan
ti, kad kompanija elgiasi su 
streikininkais žiauriai ir ne
žmoniškai ir kad tokiomis algo
mis, kokias kompanija moka 
angliakasiams, žmonės visai ne
gali padoriai gyventi.

Komisija tiesiai pasakė. Ba
ker’ui, kad, jos nuomone, Pitts
burgh Coal kompanijų sulaužė 
savo prižadėjimą, atmesdama 
Jacksonvillės sutartį mokėti 
$7j5O dienoj.

Senatorius Wheeler paklausė 
Baker’ą, ar jis nemanąs, kad 
šiomis didžių turto kombinacijų 
dienomis darbininkai turi turėt 
organizaciją kolektyviai derė
tis ir turėti atstovybę. Baker 
atsakė, kad taip, rasit, galėję 
būt prieš penkioliką metų, bet 
dabar laikai atsimainę.

“Ar gi Amerikos Darbo Fe
deracija nebuvo didis veiksnys, 
padėjęs musų gyvenimo nor
moms pakilti?” paklausė sena
torius.

“Aš ne ekonomistas,” atsakė 
kasyklų kompanijos pirminin
kas.

Aviatorius Brooks žu
vo vandenyje

SEBASTIAN, Fla„ vas. 27.— 
Netoli nuo čia rado Atlanto Vil
nių į pakraštę išneštą sulūžu
sį Fordo aeroplaną, kuriuo 
aviatorius Harry Brooks buvo 
praeitą šeštadienį išskridęs iš 
Titusvilles. Aviatorius, turbut, 
žuvo vandenyne, bet. jo kūno 
iki šiol nepavyko surasti.

Trys viešbučio tarnau
tojos žuvo ugny

MULGRAVE, N. S. vas. 27. 
— Trys merginos, tarnautojos, 
žuvo ugny, kuri Čia sunaikino 
vienų viešbutį ir šešis kitus 
namus, šeši asmens buvo sužei
sti.

Bilius darbininkų 
senatvei aprūpinti
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Socialistų konKiesmanas Berger 
pi oponuoja $12 savaitėje su
laukusiems 60 metų
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AVASHINGTONAS, vas. 27. 
—\Visconsinietis kongresmanas 
Victor L. Berger, socialistas, 
šiandie pranešė, kad jis jau su
taisęs bilių, kuriuo einant visi 
asmens, sulaukę 60 metų am
žiaus, turi gauti iš valdžios pen
sijos $12 savaitėje.

Kongresmanas Berger sako, 
kad 76 inilionai asmenų Jungti
nėse Valstybėse per visus savo 
amžiaus metus, kol jie galėjo 
dirbti ir dirbo, negalėję pelnyti 
tiek, kad aprūpintų savo senat
vę, todėl valdžios priedermė yra 
žiūrėti, kad tų darbininkų sena
tvė butų aprūpinta.

Sukilimai Tripoly 
esą nuveikti

Susikirtimuose su afrikiečių 
giminėmis žuvę 200 italų

ROMA, Italija, vas. 27. — 
Kolonijų ministerija skelbia, 
kad afrikiečių giminių sukili
mai Tripoly tapę galutinai nu
veikti. Paskutinės sukilėlių 
vietos Želia Gasise, taipjau Te- 
grifto šuliniai ir šaltiniai tapę 
paimti. Per pastarus susikirti
mus su sukilėliais, daugiau kaip 
du šimtai Italijos kareivių kri
to.

16 žmonių prigėrė 
laivui paskendus

BAKU, Užkaukazis, vas. 27. 
— Per smarkių audrų, siautu
sią Kaspijos jūrėse, paskendo 
Persų žvejybos departamento 
inspekcijos laivas. Vyriausias 
inspektorius Lipunovas ir pen
kiolika jo žmonių prigėrė.

Audra buvo taip smarki, kad 
trafikas jūrėse buvo visai pa- 
raližuotas ir visi laivai suginti 
į uostus.

5 užmušti traukiniui 
užgavus autą

GRANITE CITY, III., vas. 27. 
— Elektriniam traukiniui' už
gavus skerskely automobilį, bu
vo užmušti penki juo važiavę 
asmens: angliakasys D. Doug- 
las, jo žmona, angliakasiai L. 
Hubbard, F. Oettle ir Rob. 
Craig, visi iš Glen Carbon, III. 
Nelaimė atisitiko netoli nuo šio 
miestelio.

--------------------- t

Baisus sprogimas alie- 
• jaus įmonėje
TOLEDO, Ohio, vas. 27. — 

Sun Oil kąpipanijos įmonėj įvy
ko baisus sprogimas, kurio, 
kiek žinoma, vienas darbinin
kas buvo užmuštas ir keli kiti 
pavojingai sužeisti. Sprogimo 
kone visas miestas buvo su
krėstas. Nuostoliai siekią apie 
$250,000.

KUKTIŠKĖS. — Utenos ap. 
Vasario mėn. 5 d. apie 12 vai. 
dienos, pil. Valiulio Vinco dar
žinėje atrastas pasikorusis 
Pumputis Jurgis iš Plauciškių 
k., Linkmenų vals. Iš atrasto 
pas pakaruoklį raštelio, spėja
ma, kad priežastis pasikorimo 
yra surišta su Plečkaitininkų 
suėmimu Tauragnuose.

S 
[Atlantic and Pacific Photo)

Nauja Amerikos kanuolė aeroplanams šaudyti. Ji yra 105 
millimetrų (4.7 colių) ddyžio, vamzdis 30 pėdų ilgio. Kulkos 
sveria 33 svarus. Į augštj kulka eina 12,000 yardų (7 mylias), 
horizontaliai — 20 yardų. Į minutę laiko įi gali iššauti 15 šū
vių.

Ginčai Austrų parla
mente dėl šokėjos ne

grės amerikietės
VIENA, Austrija, vas. 27. 

— Del Amerikos šokėjos Jo- 
sephine Baker, negrės, ilgų 
ginčų kilo dagi Austrijos par
lamente. Daugelis priešingi jos 
pasirodymui Vienos teatruose. 
Atstovas Dr. Jerzabek andai 
parlamente pasakė, kad jis 
esųs priešingas tos šokėjos pa
sirodymams ne dėl jos odos 
dažo ar tautybės, bet dėl to, 
kad ji išeinanti ant estrados 
bevteik visai plika, o, antra, 
jos šokimuose nesu ne jokio 
meno — tai tik laukinio žmo
gaus kraipymasis ir raityma- 
sis. “Tai skandalas”,, pasakė 
Dr. Jerzabek. “Vienos gatvė
mis vaikščioja šimtai tūkstan
čių darbininkų, ieškančių dar
bo ir duonos kąsnio, o čia no
ri, kad mes mokėtume 100,- 
000 šilingų kad pamatytume 
besi kraipančią pliką negrę”.

GIRDĖJOT? MOTERYS ESĄ 
GERIAUSI ŠOFERIAI

GENESEO, III., vas. 27. — 
Įvykusiuose čia disputuose bu
vo išspręsta, kad moterys yra 
geresni automobilių “dreive- 
riai”, ne kad vyrai. Debatoriai 
tuo klausimu iš vienos ir iš an
tros pusės buvo vyrai, o spren
dėjai buvo moterys.

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

Iš viso gražu; vidutiniška 
temperatūra; nedidelis • vakarų 
ir žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 28* ir 37° F.

šiandie saulė teka 6:29, lei
džiasi 5:37. Mėnuo leidžiasi 
1:21 ryto.

Trockio vardas užginta 
minėti Raudonosios 

armijos iškilmėse
BERLYNAS, vas. 27. — čia 

gauta žinių, kad sovietų Rusi
jai rengiantis švęsti dešimties 
metų Raudonosios armijos su
kaktuves, Rusų komunistų par
tijos centralinis komitetas išlei
dęs slaptą įsakymų, kad ryšy 
su tomis iškilmėmis niekas ir 
niekur neminėtų Trockio vardo.

Trockio atvaizdas tapo nu
imtas nuo visų Raudonosios ar
mijos paveikslų.
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“Indžonkšenas” Apries 
angliakasius — kon
stitucijos laužymas

HOSS1TEH, Pa., vas. 27. — 
Senato komisija, kurie šiandie 
atvyko jštirti kasyklų streiko 
situaciją šioje apiclinkėje, tuo
jau ėmė nagan Clearfield Bitu- 
minous Coal kompanijų ir In
diana kauntės teismo teisėjų 
Komisija pasakė, kad tai kom
panijai nesenai suteiktas kaun
tės teismo “indžionkšenas” 
prieš angliakasius laužąs kraš
to konstitucijų ir veisiųs anar
chijų.

PASIGENDA TRUŲ LAIVYNO 
AVIATORIŲ

VVASHINGTONAS, vas. 27.
Laivyno departamentas susi

rūpinęs likimu trijų laivyno ofi- 
cierų, išskridusių iš Hhmpton 
Roads į Annapolj. Į Annapolį 
jie neatskrido ir jokių žinių 
apie juos negauta.

Fųerst Lichnowsky mirė
BERLYNAS, vas. 27. —■ Si

lezijoj mirė kunigaikštis Lich- 
nowsky, didžiojo karo pradžioj 
buvęs Vokietijos ambasadorius 
Londone.

Raudonosios armi
jos dešimties metų 
sukaktuves Maskvoj
Milžiniški kariuomenės paradai 

Raudonojoj aikštėje; vienų 
mergaičių kareivių rinktinė

MASKVA, vas. 27. —• Vaka
rykščiai paradai Raudonojoj 
Aikštėje, švenčiant dešimtmeti- 
nes Raudonosios armijos sukak
tuves, patvirtina sovietų pasi
gyrimus, kad be 670,000 kon- 
skriptuotos stovinčios armijos 
ir kelis kartus tiek išlavintų re
zervus kareivių, Rusija galėtų 
dar pašaukti į frontų 2,000,000 
išlavintų berniukų ir mergai
čių ir 10,000,000 savanorių, jei 
sovietija butų priešo užpulta. 
Sunkiau tik butų visus tuos tyt
veikus aprūpinti reikiamais 
daiktais, ginklais ir amunicija.

Tarp rinktinių Maskvos gar
nizono regimentų mirgavo kom
panijos jaunų darbininkų, su 
šautuvais ant pečių, apsitaisiu
sių juodais odos žakietais ir 
kepurėmis. Viena kompanija su
sidėjo iš vienų mergaičių, žy
giavusių kareiviška eisena. Vir
šum skraidė aeroplanai. Artile
rija griaudė saliutus.

Kremliaus sienos buvo paden
gtos raudonomis vėliavomis ir 
iškab(Hi<'.s, kuriui skelbė:

“Darbininkai ir valstiečiai, 
mokykitės kareivybės; stokite 
į Aviacijos ir Cheminės Apsau
gos Rėmėjų Draugijų ir sustip
rinkite karinę Sovietų Socialis
tinių Respublikų Sąjungos ap
saugų.” “Darbininkai ir vals
tiečiai, stokite į Raudonosior. 
armijos karines ir sanitarines 
grupes.” “Jaunieji komunistai, 
rengkitės darbininkų valdžiai 
ginti, lavinkitės kareivybės.” 
“Raudonoji armija yra ginkluo
tas pasaulio revoliucijos įna
gis.”

35 asmens žuvo kino 
teatro gaisre

MOR1AGO, Italija, vas. 27. 
Katastrofingame gaisre, kurs 
šiandie čia sunaikino iki pa
matų vieną krutamųjų paveiks
lų teatrų, kiek Žinia, žuvo tris
dešimt penki asmens. Daug 
žmonių buvo sužaloti!.

[Moriago miestas yra šiauri
nėje Italijoje, netoli nuo Tre- 
viso.]

SUIMTAS DEL RAŠYMO 
GRUMOJAMO LAIŠKO 

COOLIDGE’UI —

PLYMOUTH, Ind. vas. 27.
Federalinė žvalgyba suėmė gy
venantį netoli nuo čia farmerį, 
Albertą Andersoną, 50 m. am
žiaus. Jis kaltinamas dėl para
šymo prezidentui Coolidge’ui 
grumojamo laiško ir reikalavi
mo, kad prezidentas atsiųstų 
jam $50,000.

Kaimynai sako, kad Ander- 
son visados buvęs geras ir pa
dorus žmogus, dėl to spėja, kad 
jis yra susirgęs proto liga.

Bandė nusižudyt

PASADENA, Cal., vas. 27.
Šokus nuo tilto, su kūdikiu ran
kose; bandė nusižudyti Mrs. 
Thomas Rochester, 32 m. am
žiaus. Manoma, kad ji dar pa
sveiks.

Lietuvos žinios.
Kairio su “L. Ž.” pasi- 

kalbėjimo apie Pleč
kaiti likimas

Kauno “Lietuvos žinios” va
sario X dienos leidiny paskelbė:

“Ryt dienos numery tilps 
musų bendradarbio pasikalbė
jimas su socialdemokratų parti
jos pirmininku p. Steponu Kai
riu apie mestus Plečkaičiui ap
kaltinimus, kad jis 1922-23 me
tais buvo žvalgybos liendradar- 
biu.”

Rytojaus numery tos pačios 
“Liet. Žinios” pranešė:

“Del technikinių kliūčių pa
sikalbėjimas su p. Kairiu Pleč
kaičio byloje šiandie laikrašti n 
negalėjo Būti įdėtas; įdėsime 
ryt.”

Gavome tą “ryt” ir “poryt’* 
ir kitus sekusius numerius, liet 
to pasikalbėjimo vis nėra, ir 
pačios “Lietuvos Žinios” nieko 
apie jį daygiau nepraneša.

Cenzūra, matyt, prarijo ir 
laikraščiui įsake susičiaupti.

NUŠAUTAS MIŠKO PRI
ŽIŪRĖTOJAS

KAUNAS. — Vasario 8 d. 
Gėgužinės vienk. Pašušvio vai. 
Kėdainių’apK.’atrastas nušautas 
Vainerio miškų prižiūrėtojas 
Noreika Jonas apie 50 m. am
žiaus. Tą naktį iš miško buvo 
pavogtas vienas ąžuolas. Nužu
dytas, matyt, norėjo vagį su
laikyti ir šis revolverio šūvių jį 
nušovė. Galvažudys ieškomais.

ARTISTŲ VESTUVĖS

Petras Oleka, Lietuvos Ope
ros artistas, vasario 5 dienų 
vedė balerinų p-lę Jovaišytę, 
Jungtuvės įvyko liuterių-evan- 
gelikų bažnyčioje.

Antanas Sutkus, Valstybės 
Teatro direktorius, vasario 6 
dieną vedė dramos aktorę p-lę 
Jadvygą Oškinaitę. Sujungė ku
nigas Tumas-Vaižgantas.

NUŽUDĖ TĖVĄ IR BROLĮ

MALAVĖNAI. — Šiaulių vai. 
Čepaitis Petras dalgiu nužudė 
savo tėvą, motiną ir brolį, o 
pats nubėgo j kitą kaimų šauk
tis pagalbos, buk jo šeimyną 
galvažudžiai užpuolę. Atbėgus 
žmonėms paaiškėjo, kad galvn- 
žudis jis pats.

Policija Čepaitį suėmė. Pa
aiškėjo, kad Čepaitis tėvus nu
žudė todėl, kad jie nelejdę ves
ti. Tą nedorą darbą padaryti 
įkalbėjusi jo mergina.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtų savo 
triūsų laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.



Antradienis, vas. 28, 1928

DZŪKUOSE
Ricieliai. — Guobiniai. — Lei

palingis. — Kapčiamiestis. 
—. Seni geležies dirbinių fa
brikai.

I>o penketą Žemės ūky žymi 
pažanga.

Leipalingis — skystokas mie
stelis. Trobelės retai išsimė
čiusios, tik poroje gatvelių gy
venama šiek tiek tankiau su- 
siglaudus. Apylinkė daugiau ly
gi. Miestelį galima padalyti į 
senamiestį ir naujamiestį. Tas 
dvi dali skiria plentas iš Mer
kinės į Kapčiamiestį Nąu- 
amiestis išsistatęs išparceliuo

tame Leipalingio dvare. Namai 
statomi prie buvusios dvaro

Pastatyta ant 
mūrinė, dviejų 
stiliaus, su ko- 
ir švari. Kad

[T.] Lapkričio 10 d. rytas 
buvo kuo biauriausias. Lietus 
pliaupto pliaupė ir Liškevos 
kalnelių smėlynai praskydo. To
kiu biauriu laiku turėjau pa
likti puikią Liškevą.

Už kelių kilometrų nuo Liš
kevos yra -

Ricielių kaimas, viensėdžiais 
išsiskirstęs. šitame kaime yra 
nesenai pastatyta puiki prad
žios mokykla.

- kalnelio, balta, 
.aukštų, gražaus 
tonomis, didelė
daugiau tokių mokyklų musų 
sodžiai turėtų, tai Lietuva ga
lėtų pasididžiuoti prieš kitus, 
ypač, prieš lenkus, savo pui
kiomis mokyklomis. Tai butų 
sodžiaus dailės paminklai, į 
kuriuos žiūrėdami musų sodie
čiai mokytųs ir apie šviesesnę 
ateitį rimčiau galvotų.

Prie rūmų mokyklos išties
tos ilgos radio antenos.. Įlen
di ai, visos Liškevos valsčiaus 
mokyklos ir mokytojai turi įsi
taisę radio.

Ne per toli nuo Ricielių pri
važiavome didžiulį Guobinių 
kaimą. Guobinių gyventojai vi
si lietuviai ir Vilnius jiems la
bai rupi. Noriai klauso mani 
kalbų Vilniaus klausimu. Rim
tai rengiasi į kovą dėl Vilniaus. 
Visos.Guobinių pirkios pasipuo
šė Vilniaus lozungais: “Ei, pa
sauli, mes be Vilniaus nenu
rimsim, ne!”, “Atmink paverg
tą Vilnių” ir t. t.

Didelis skirtumas tarp 
rėnos ir šių vietų dzūkų, 
rėnieciai skęsta skurde, o 
skurdo nejust. Žmonės gy 
patogiau įsitaisę, važinėja pora 
arklių ir rūpinasi kuo puikes
nes “bričkas” įsitaisyti. Sodie
čiai pasakoja, kad jiems dabar 
daug lengviau gyventi, negu 
prieš karą buvę. Ta pati žo- 
mė dabar duodanti daugiau pel
no. Tie patys ūkininkai prieš 
karą vos galėję iššerti vieną 
ar du arkliu, o dabar iššeria

dalomos kiek padoresnės tro- 
Ivclės, nors nieko ypatinga ne
pasižymi. I^eipalingio bažnyčia 
lidelė, mūrinė, bet, anot vieti
nių kalbos, užbaigta nepastaty- 
a. Manyta išstatyti daug di- 
esnę ir kitokio stiliaus, bet 
virus statytojui užbaigta ne
baigus. I^eipalingio gatvės 
urvinos, ne visos grįstos. Gy- 
ntojai lietuviai ir žydai. Lik

imai turi x savo kojieratyvą, 
kurį žydai stengiasi sukonku- 
uoti.

I^ipalingio dvaro centre iš* 
kirta 6 ha vidurinei mokyk- 
ai 
•la

čia 
vena

Tol. Boulevard 0214 
Plumbingr, Healing 

Kaipo lietuvis, lietuviam* v.sado. 
patarnauju kuogerlauaiai 
M. YUŠKA & CO. 

4604 So. Pa alina SU Ckicajcu 1b

24 Valand. Pribaigia
ŠALČIUS

“Paprastas šaltis“ gali baigtis gripu ir 
flu. Prie pirmutinio ženklo, eikite ap- 
tiekon ir gaukite dėžę HILL’S. Imki
te tuoj. HII I.’S sulaužė šaltį j 24 va
landas dėlto, kad atlieka keturius svarbius 
darbus sykiu — stabdo šaltį, sulaiko kar
štį, liuosuoja vidurius, suvikrina siste
mą. Raudona dėži, 30c.

HILL’S
Cnzccra » Bromide • Quixiixt«

SLOGOS IŠGYDOMOS AKBA 
PINIGAI GRAŽINAMI

VILNAS (’2GANR»IN1MAH AKBA 
PINIGAI GRAŽINAMI

35c. .

•lovlkelio Iz*'
Pratalln* 

GALVOS ir KKV*
užtenkM 1 11 TINĘS BLOGAS
dėl .M) ir 1OO kitų.

•jkiu
** 

L** i i 1
Nuiilplrkit *lovl- 

kel| Šiandie.

Išrodysit Daug 
Metų Jaunesniu
Kuomet jijx lumikrabrailo tą 
ai) in” pajautimą. Jei turite 

nesmagumų hu m-rvimrumu. 
praradimu apetito, vartokit Se
verą’* Ėaorka naiidimraH virš- 
kiuimiii ir pravalnininiul to* 
nikax. John Janish. Lapk, S. 
D. rašo: kentėjau <lei vi-
<iurių nevirškinimo ir turėjau 
net«macrumi| po valgio. Mano 
draugą* nutarti man vartoti Se
verą* E*orku. Greita! ak ir 
vėl pastojau ant kelio •veiku* 
to*." lukKtaiu'iai surado, kad 
jiem* pa«lln>ti goriau miegoti, 
geriau valgyti, geriau jausti. 
Spręskite pūty*. Kmkalaukit 
savo aptiekoj butelio šiandie.

W. F. SENEKA CO.
Cedur ttupid*. Iuwu

SEVERAS 
ESORKa

su centro rūmais. I)al>ar 
ir yra vidurinė mokykla.
sklypo buvę daug bylų, 

dabar, rodos viskas apri- 
Vidurinei mokyklai vieta 

abai patogi, graži ir sveika.
Dvaro savininko nėra, jo vie- 

oj valdytojas. Dvare yra ne- 
nažas alaus bravoras, didelis 
odas ir puikus parkas, f l

Kapčiamiestis — nedidelis 
niestelis, išsistatęs tarp dvie- 
ų upių; tarp Baltosios ir Juo- 
losios Ančos. Žymesnių namų 
ičra. Tik tokie patys mokyk- 
os rūmai, kokius teko maty
ti Ricielių kaime, čia teko su- 
ipažinti su rūmų vidumi. Vi
lus gana planingas ir pradžios 
mokyklai tokie rūmai tiesiog 
)asididžiavimas. Apatiniam au
kšte yra bendra salė gimnas
tikai bei pasivaikščiojimams ir 
ivi erdvios ir šviesios klasės, 
kiekviena po 5 langus, gražiai 
nudažytos, jaukios ir švarios. 
\ntrame aukšte du puikus bil
ai mokytojams ir nemaža dar- 

’>o klasė. Prieš rumus aikšle- 
ė ir gėlių kloml>as. Mokyklos 
urnai išsiskiria iš viso mies- 

lelio trobesių ir pralenkia pa
prastą, medinę, Kapčiamiesčio 
bažnyčią.

Kapčiamiesčio gyventojai lie
tuviai, liet sutinkama ir len
kišku’ žargonu švebeldžiuojan
čių. Gyventojai jaučia stoka 
Gardino ir Suvalkų. Visi ke- 
’ ai traukia į tuodu centru, o 
’abar jiems reikia daugiausia 
zažiuoti į laikiną Seinų apskri
ties centrą — Lazdijus. Gyvoli
ojai trokšte trokšta greičiau 
atvaduoti lenkų pagrobtąją Lie- 
luvos dalį.

Visai nemaniau, kad tokia-* 
ne tolimame Dzūkijos kampe
ly galima užtikti įdomų gele
žies fabriką. Ant Baltosios An- 
•os upės kranto stovi sukniu- 
ę trobesiai, kuriuose geležies 

fabriką. Upėj,e įtaisytos turbi- 
ios, kaip tai randama malū
nuose. Šios turbinos kiloja did
žiules dumples ir dumia nema
žą krosnį, kur kaitinama iki 
altumo didžiuliai geležies (bė

gių) gabalai. Baltai įkaitinta 
geležis dedama ant didžiulio 
priekalo ir plojama iš viršaus 
didžiausiu plaktuku, kurio ko
telis iš., storo ąžuolinio ra
sto. . Šio plaktuko negalėtų ki
loti nei joks milžinas, jį kiloja 
vanduo, čia viskas daroma ma
limų sistema. įtaisyta viskas 
labai paprastai, tačiau nepa
prastai įdomu, ši fabriką jau 
sena ir gaila, kad baigia savo 
dienas, nes netaisoma ir neto
bulinama, bet leidžiama jai nyk
ti. Iš geležies, plieno, dirbama 
tik arklams peiliai ir noragai. 
Dirba I darbininkai, kurie už
dirba po keletu šimtų litų per 
mėnesį. Mokama jiems nuo ap
dirbtos geležies svorio. Fabri
ką turėjusi savo istoriją, da
bar ją valdo žydas. Panašios 
rųšics fabriku esanti dar vie
na Kapčiamiesčio valsčiuje, kur 
dirbami net peiliukai. Gaila, 
kad neturėjau progos šios pa
matyti.

(Pacifir and Atlantic Photo)

Indiana gubernatorius Ed 
’aekson, kuris šiomis dienomis 
buvo teisiamas už bandymą pa- 
lirkti buvusį gubernatorių 
VlcCray ir įstatyti į prokurorus 
avo žmogų. Teismas gub. Jack- 
on betgi išteisino.

Prie pat miestelio yra visų 
apleisti 1831 metų sukilėlių 
senkapiai. Čia sulaidoti, ir 
iiems paminklai pastatyti, to 
sukilimo žuvusieji didvyriai. 
Paminklų yra keletas, bet ne 
zisų parašus galėjau akmenyje 
šskaityti. Tik vienas aiškiai 
išskaitomas, atnaujintas Platė
ra i tės paminklas. Ant jos pa
minklo uždėtas toks parašas: 
‘Emilija Ilrabianka Broel Plat- 
er 13.X1.1806-p23.XII.1831”. Ki
toje pusėje užrašyta “Duszę 
Bogu, žycie ojezyznie oddala” 
(“Dievui sielą, tėvynei gyvybę 
atidavė“). Del šio parašo rusai 
norėję visai paminklą nugriau
ti, bet pavykę papirkti rusų 
valdininkus ir paminklas pali
kęs nenugriautas, 
railę pasakojama, 
toli Kapčiamiesčio 
kazoko rankos.

— V. Uždavinys.

kad ji ne
buvusi nuo

Knygyne.
Kokių turite laikraščių 

pardavimui ?
—Visokių: Lietuva, Rytas, 

Lietuvis, Liet, žinios, Echo....
v—-Katras daugiausiai meluo-

ja-
—Katras daugiausiai meluo

ja — nežinau, bet dabar tei
sybes juose turbut nė viename 
neberasi.

—Na, tai duok tą, kuriame 
daugiausiai popieriaus

“GASCARETS” NUO UŽ- 
SIKIMSUSIU ŽARNŲ GAL
VOS SKAUDĖJIMO SLOGŲ
šį vakarą! Išvalyk savo žarnas, 
sulaikykit galvos skaudėjimą, 
slogas, rugštumus viduriuose

Sveikatos Dalykai radio PROGRAM |
Dantys ir tinkamas 

maistas.
Tėvai mokina vaikus, šepetu

ku valyti savo dantukus du 
arba tris sykius į dieną, bet a- 
pie svarbesnį reikalą —. tin
kamą maistą ir pamokinti vai
kus valgyti tokį maistą, ku
ris turi visus elementus, kurie 
yra reikalingi vaikų dantims ir 
kaulams, visai užmiršta papa
sakoti. Jeigu vaikas valgo tin
kamą maistą, jo dantys vistiek 
gaus reikalingus elementus ir 
tuo pačiu laiku kūnas taip su
tvirtės, kad nepasiduos įvai
rioms vaikų ligoms, kurios taip 
tankiai sulaiko normališką dan
tų išsivystymą.

Dantys atsiranda nuo maisto 
mineralinių elementų.. Sakan
čios daržovės ir kitas maistas 
žymiai prisideda prie stiprių 
dantų: lapuotos daržovės, kaip 
salotos, kopūstai, špinakai, bu
rokų viršus, ropių viršus ir 
visokių rųšių šviežios daržovės, 
visoki vąisiai, ypatingai obuo
liai, pienas (pante arba kvor
ta į dieną), grūdiniai produk
tai, kaip tai kvietinė duona, a- 
vižinis valgis, kieta duona, 
“zweiback”, kiaušiniai, sviestas 
ir suris.

Dantistai tiki, ir turi daro- 
dymų, kad tinkamas maistas ir 
geras masto sukramtymas žy
miai pagerina, dantų amalių. 
'lodei maistas, kuris duos vai
kams stiprius dantis, pagerins 
ir augusių dantis. Kiek galima 
reikia valgyti kieto maisto, nes 
reikia gerai sukramtyti ir 
kramtymas pritraukia į burną 
kraują, kuris neša dantinis rei
kalingus elementus. [FLIS.].

Nejaugi ji iš vaško

—Jau saulė leidžias ir mė
nuo teka...

—Tai kas bus kuomet saulė 
susileis,—ir kas ją galėtų dh- 
bar ištarpinti ?—7 stebisi moki

niai.
Antanukas čia įsikiša:
—Aš nežinau kur eina sau

lės medžiaga, bet mėnulis mu
sų skiepai! teka. Papė ten kas 
nakt eina atsiilešti munšaiiio 
lašų. 1 j , p Į į

FOR NAUJIENOS 
READERS

CHICAGO STATIONS TODAY
TUESDAY 

720k—WGN-WLIB— 416m.
9 a. m.—Nows .digest
10—Home management; shut-in 

program
I— Morning musical
12—Children’s story period;

ceri
2:30—Wonien’s club
3—Tea niuslc; basso and pianist
5— Headings; navy talk
6— Markets; Punch and Judy; al- 

nianak
7— New York program; cnsemble
8— New York orchestra and en- 

semble
9— Bridge lesson; barytone
10— Feature; rccital*
II— lloodiunts; dance program;

songs
770k—WBBM-WJB1*—389m.

I— Dance program; pianist
5— Organ concert
6— Orchestra; tenor; ,ensenible
7— Musical comedy hits; orchest 

organ
8— Pianist; malė ųuartet
9— Orchestra; organ
10— 12—Dance program; pianist;

songs
820k—WJJD-WEBH—366m.

10 a. m.—Ncvvs digest; household 
institute; organ concert

II— Woman’s program
12—Petite symphony; fanu talk;

xxxxxzxxxxxxxxxxxxxxzxxxxx

Atwter
KENTf£
Mradio

con-

ra;

Batery setą
MES IŠMAINOME I ELEKTRI

NI SETĄ. SETAS TIK 

$15
Atveškite mums savo seną batte- 
rv setą, mes išmainysime jį j 
elektrinį setą ir jis gaus jėgą tie
siai iš elektrinės liampos, tiktai 
už $15. Mes vartojame$15. Mes vartojame 

ARCTURUS A. C. TUBUS 
Arcturus Radio

Service Co.,
701 S. Wells St.

Harrison 8233

solist
1— Organ program
2— 'Children’s program
3— Piano re verte; slring trio;
4— Chlldren’s program
5— Children’s club
6— Voters service; symphony or

chestra
7— Orchestra; trio; New York pro- 

gram
8— Thoatcr program; children’s 

program
9— Theater musical program; news;

timc
11-1—Studio program

STATIONS OU1S1DE CHICAGO 
Evening Programa

8—WEAF (610), New York—Every- 
day hour to WGN

8—WfJK (1130), Cleveland—Instru
mentai

8—WJZ (660), Ncw York—Old Mc- 
lodies and Ncw to KYW

8—WOC (800), Davenport—Musical
8— W0W (590), Omaha—Program
9— KT1IS (780), Hot Springs—Little

TIKRAI PASALINA 
SKAUSMĄ

(alk

Symphony
9—WADC (1260), Akron—Trio
0—W€AP (1250), Asbury Park — 

Orchestra
9—WEAF (610), New York—Auc- 

lion bridge to WGN WH0
9—*WJR (680), Delroit—Bed Apple 

ciub
9—WJZ (660), Ncw York — Torrid 

Tots toKYW
9—WLW (700), Cincinnati —

Feature$

NAUJAS
EELEKTRINIS

Atwater
KENJ^č7
MeCadio

lengvais išmokėjimais taip 
pigiai, tik $3 į savaitę.

Kentėtojai dėl aštrių, tarsi peilio 
skausmų, atšipusių, erzinančių, nuo
latinių skausmų, su kuriais surišti 
inkstų priepoliai ir kepenų negalės, 
gali rasti pagelbą naudojant John- 
son’s Red Cross Kidney Plaster. Jis 
teikia beveik ūmią pagelbą nuo bai
sių skausmų ir tikrai padės kitoms 
gyduolėms, kurias jūsų daktaras 
Jums prirašys.

Johnson’s Red Crosg Kidney Plas
ter negali būt laikomas kaip gyduo
lė bile kuriuo žvilgsniu dėl šių orga
ninių netvarkų — Jūsų gydytojas ta
me tur būt jsitikrinęs ir jo gyduolės 
naudojamos savo keliu. i

Plasteris šildo ir švelnina ir jo gy- Į 
duolės būtinai tur persisunkt per odą 
tiesiog j apimtas vietas. Buk tik
ras pareikalaut Red Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele užpakaly. 
Visose vaistinėse.

Dykai demonstravimas 
jūsų namuose

MODEL37 <QO 
wlthout tubaa *0O

VITAK ELSNIC CO
4639 So. Ashland Avė.

Yards 2470*2471

Nusipirkit už 10 centų baksiu- 
ką dabar.

Varykit juos lauk — galvos 
skaudėjimą, raugėjimą> nevirš
kinimą, skaudumus vidurius, 
nigštumus viduriose ir slogas — 
prašalinkit jos šį vakarą su Cas- 
carets.

Milionai vyrų ir moterų var
toja Cascarets seniau ir dabar. 
Kentėjimai apsireiškia nuo silp
nų kepenų, užsikimšusių žarnų 
ir suirusio skilvio.

Nea tidėliokit kitai dienai tų 
kentėjimų. Lai Cascarets išva
lo jūsų skilvį; prašalina rugštu
mus, rūgstantį maistą, perdidelį 
apštį tulžies ir visas užkietieju- 
sias atmatas ir nuodus žarnose. 
Tuomet jus jausitės puikiai.

Cascarets paimti iš vakaro, 
busit sveiku iš ryto. Jie veikia 
kuomet jus miegate. Už 10 cen
tų bakselis iš bile baistinės reikš 
švarią galvų, gerus vidurius, 
sveiką skilvį ir gerą vidurių vei
kimą per mėnesius. Vaikai mėg
sta Cascarets, nes jis apsaugoja 
nuo gripo ir ligų.

tūbų, Vienas Dial, A. C. setas, 
gražus satin užbaigimas. Turi la
bai stiprų balsą. Groja tiesiai nuo 
elektros jėgos. Mažiau tūbų .... $88

THE NKW

AC Sėt
MODELS7

(5

Nereikia baterių
arba baterių pavaduotojų

TAI PUIKUMAS Rudio Pasaulyje! 
Visas elektrinis priimtuvas — kai
nuoja daug mažiau negu R»dio se
tai. Tai yra Geras Radio! Atwa- 
ter Kent tą garantuoja* — mes irgi 
garantuojame Geriausiai ATSI- 
LANKYKIT ŠIANDIE — nes skai
čius yra aprubež luotas.

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO
3621-25 S. Halsted St. | 

?xxxxixxixxmxixxuxxxxxix^^ ,

Tabako 
Derliaus 
Smetona

1 ' 
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“Lucky Strikes 
niekad nesutrukdo 
mudviem kvėp
avimo”—sako Moss 
ir Fontaną tarp
tautiniai šokikai

“Savo us temime, kaipo tarptautiniai šokikai, muda atradome vieną ste- 
ketiną dalyką c . . . . •
jums pasakyt. Kaip kad yra lengva dasiprotėt, kvėpavimas ir kūno svei^ 
kata yra svarbiausi dalykai balių svetaines šokikams. Mudviejų darbas 
yra sunkus, ir prisieina kvėpuot, kiek tik plaučiai neša. Mudu abudu jau

IC, wvrn.n*..) ...mum —— ----------------F 

ketiną dalyką apie Lucky Strikes, apie kurį mudviem labai smagu yra 
jums pasakyt. Kaip kad yra lengva dasiprotėt, kvėpavimas ir kūno svei* 
kata yra svarbiausi dalykai balių svetaines šokikams. Mudviejų darbas 
yra sunkus, ir prisieina kvėpuot, kiek tik plaučiai neša. Mudu abudu jau 
per didoką skaičių metų esame rūkę Lucky . 
Strikes ir galime drąsiai sakyt,, jog šie cigar- cAoaioūc, 
etai, nekalbant jau apie teikimą mudviem l \ 

smagumo poilsio valandose, dar niekad nei 
biskvito nepakenkė mudviejų kvėpavimui 
nei finiziniam tinkamumui” *toasted

(»erkles Erzinimo —- Nei Jokio Kosulio*
L111)28. ’Hie American Tobace* hi<
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Baltimore, Md Lawrence, Mass
“Ekscelencija” suvaidinta gana 

vykusiai
aetuvos Nepriklausomybės De
šimties Metų Sukaktuvių Mi
nėjimai.

Lietuvių Amerikos Atletų 
Kliubas, 19 d. vasario, vakare, 
suvaidiHb scenoje keturių ak
tų gana juokingi} komediją 
"Ekscelenciją”, po vadovyste 
p. T. J. Marcinkevičiaus.

Veikalas juokingai rimtas, 
perstato "amerikantus” pargry- 
žusius į Lietuvą, su jų visais 
papročiais ir su žarganiška 
‘‘amerikoniška” kall?a. Lietuvos 
apgavikai-žiulikai, pasivadinę 
save "ekscelencijom” lošia Kau
no ponų ministerių roles, ir iš
vilioja iš amerikietės našlės pi
nigus, žadėdami su jos dukte- 
re ir su ja aysivesti. JTisa ko
medija taikoma pašiepimui Lie
tuvos jionų 
gėsio ir jų 
bos.

ir amerikiečių ei

dalyvavo sekantiVaidinime 
vaidilos mėgėjai: Bumblienė — 
Ona Lukoševičienė, Keidė — 
E. Simanskiutė, Džiovas Lyde
ka — B. Karpavičius, Šyvis 
Baravykas — K. Liutkus, Bal
trus Karosas — V. Bendaravi- 
čius, Zigmas Dielė — 1. l’rnie- 
žius, Motiejus — M. Raila, Ta- 
filė
viršininkas — J. Geležėlė ir du 
policiantai — K. Raulinaitis ir 
J. Kučinskas.

L. Geležiutė, policijos

Visi vaidilos, taip sakant, lo
šė, atsilošė, susilenkė ir vėl at
sitiesė, ir taip l>cs i lankstydami 
sulošė gana gerai; ir visi už
sipelnė didelių aplodismentų nuo 
publikos. Atsilankiusi publika, 
kurios buvo pilna Lietuvių sve
tainė, turėjo gana gardaus juo
ko ir liko pilniausiai patenkin
ta, kaip kad komedija, taip ir 
vaidintojais. Nors visi vaidilos 
savo roles išpildė kuogeriausia 
ir niekas užmetimų didelių ne
galėtų daryti, bet publika la
biausia pamėgo Binnblicnę 
Baravyką 
su savo
kiai suvaidino, kad publika 
to iš krėslų nuo juokų, 
daug žmonių, kurie savo 
želi baigia praleisti vien

ir
Mat jiedu ant galo 

romansais kaip pui- 
vir- 
Yra 
am- 

savo 
naudai, o kartais ir niekam, o 
tik maža dalelė dirba dailės, 
kultūros ir visuomenės darbą, 
užtad ir tenka jiems didelė pa-v 
garba! — Alena.

Vasario 19 d., sekmadienį, 
dėtuvių kliubo salėje "LYRA”, 
terkeley St., Lietuvių Tautos 

Katalikų Parapija surengė mik
čiau kalbamų sukaktuvių mi- 
lėjimą.

Sukaktuvių minėjimas prade- 
a Amerikos ir Lietuvos tau- 
iškaisiais himnais. Vėliau Dr. 
dikolaitis angliškai pristatė 
calbėti miesto valdybos atsto
ki Daniet W. Mahony. Ilgokoj 
r turiningoj, lietuviams labai 

prielankioj kalboj, atstovas 
džiaugėsi matydamas keletą 
šimtų susirinkusių savo tėvy
nės nepriklausomybės sukaktu
ves minėti. Priminė sunkumus 
ir už Amerikos nepriklausomy
bę kovojant, taip pat ragino 
būti pavyzdingais piliečiais.

Vėliau kalbėjo parapijos kle
bonas kun. St. Meinys; nuro
dė sukaktuvių svarbą, musų, 
amerikiečių, tikslą ir džiaugs
mus.

Nesenai iš Lietuvos atvykęs 
Vincas Bernotą, kaip Lietuvos 
savanoris, Klaipėdos sukilėlis, 
buvęs valdininkas, papasakojo 
daug atsiminimų iš kovų lau
ko už nepriklausomybę. L., 
siminė ir bočių kovas už savo 
tėvynę. Nurodė pavyzdžius iš 
senovės* Lietuvos karingumo. 
Apibudino istorijos vyrus: Min- 
daugų. Gediminų, Keistutį, Al
girdą, Vytautą ir kitus. Nu
rodė ir šių laikų teigiamus bei 
neigiamus darbus tėvynei, klai
das joje ir t. t. Ragino dau
giau rūpintis tautos vienybe.

Dr. Aleksa trumpoj prakal- 
bėlėj taip pat pažymėjo džiaug
smą, sulaukus 10 metų nepri
klausomybės sukaktuvių, pri
mindamas ir iš kitų valstybių 
istorijų.

Padeklamavus keletą patrin
ti ngų eilių, tautiškosios para
pijos skaitlingas (apie 80 as
menų) choras, vadovaujant var
gonininkui J. Tamultoniui, gra- 

sudainavo keletą patrio- 
dainų, kaip ‘‘Ei, Pasauli, 
be Vilniaus nenurimsim” 
t. Kalbant dėl choro, rei-

» • wl

(Atlantic and Pacific Photo J

Šiomis dienomis pasimiręs buvęs Anglijos premieras 
Asquith, liberalas, 75 m. amžiaus, kartu su savo žmona ir (luk
teri, princesa Bibesco, žmona buvusio Rumunijos ambasado
riaus Jungt. Valstijose.

Pri- CHICAGOS 
ŽINIOS

Kanadoje
WINDS0R, Ont. — 5 d. va

sario nuėjau pas lietuvį p. Pra- 
ščių, 15 Sandwich St., Ford 
City, Ont.; ten radau dar dau
giau lietuvių. Pas p. Praščių, 
dažnai atvažiuoja lietuviai iš 
Detroit. P. Praščius turi par
davimui kišeninių radio setų; 
tas radio aparatėlis,, magnito 
pagalba, sugauna radio bangas 
ir sujungus su bile grynu me
talu galima girdėti Detroit ra
dio stoties programą. Taip gir
dima, kaip per telefoną.

su p. Pra- 
p. P.
gana malo- 
norų, skai- 

žada užsirašyti

žilin-

kad vienas 
o kitas fa-

Žilinskas ir 
j koncertą 

Mat įeji-

Old Gold
JUOKAI

Teta: “Aš tikrai žinau, kad t.i
negalėtum atspėti, kada aš esu ve
dusi, Bobbie.”

Bobbie: “Ne, bet aš galėčiau de
rėtis, kad tai buvo “leap year.”.

— “The Humorist.”

Vienas artistas nuvažiavęs j Am- 
traiiją dirbo menkame restaurante 
už veiterj. Vieną sykj atsilankė į 
tą restaurantą senas jo pažystama:. 
Pamatęs artistą, tarė:

“Mano mielas, rasti jumis tokioje 
vietoje kaip ši?’’

Artistas nusijuokė ir atsakė:
“Taip, bet tamsta matai, kad aš 

čia nevalgau.”

...Bet — rūkykit Old Gold cigart- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio iš
turėsi. šiame laikraštyje telpa OI 1 
Gold cigaretą komiški skelbimą, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pas • 
žiūrėkit, perskaitykit ir (lasižinoki', 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio m- 
turėsi ’’

Ten ir iš 
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 

COLUMBUS
Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktąi 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
statė rooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St., 
Chicago, III.

NORTH GERMANLLOYD A

Karštai ragino ameri- 
daugiau rūpintis savi 
saugotis ištautėt, tai- 
nesiriet, griežčiausu i

žiai 
tinių 
mes 
ir t.
kia jį visais atžvilgiais pagir
ti: didelis, veik išimtinai čia- 
gimių jaunuolių, kas lietuvių 
kolonijose retenybė.

Vėliau kalbėjo taip pat iš 
Lietuvos nesenai atvykęs Jonas 
Valaitis. Džiaugėsi kall>ėtojas 
taip skaitlingai susirinkusius 
minėti sukaktuves tautiečius 
matydamas, nurodė Nepriklau
somybės 10 metų gyvavimo 
svarbą, klaidas ir produktin- 
gus darbus tėvynei. Priminė, 
kad Lietuva virš 500 metų ver
gavus svetimiems, tik [>er 1) 
metų jau milžiniško progres) 
pasiekė, 
kiečius 
vienybe, 
pusavy
neigė, tuščias partijų rietenas.

Vėliausiai kalbėjo Dr. Mikč
ių it is. Gana ilgoj kalboj kalbė
tojas, gražaus jumoro formoj, 
įskiepijo tėvynę pamilti, pa
gerbti kovojusius už ją, mesti 
tarpusavio rietenas. Peikė, ka 1 
negalėjo ir visi lietuviai drau
ge susijungę rengti tautos ap- 
vaikščiojimą (tą taikydamas 
Romos katalikų parapijai). 
Daug neigiamų musų tautiečių 
pusių kritikavo, nurodė kelius 
į gerovę ir bendrai sudomino 
publiką.

Minėjimu vadovavo ir pro
gramą gražiai sutvarkė, tau
tiškosios parapijos veikėjas ir 
pirmininkas p. Vidunas.

Keikia abejoti, kad taip vy
kusį apvaikščiojamą kurioj ko
lonijoj butų turėję. Ir bendri i 
I^awrence’o lietuvių tautos ka
talikų parapija palaiko koloni
joj lietuvybę, rengdama įdtmi 
lietuviškų pramogų ir neduo
dama čia 
ištautėti.

augusiam jaunimu;
— Chicagietis.

Pereitą šeštadienį banditai 
Evergreen parko stotyje išdina- 
mitavo Grand Trunk traukinio 
vagoną, kuriame butą didoka 
suma pinigų. Pasigrobę $133,- 
000 banditai pabėgo. Bet naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį po
licija užpuolė namus Charles 
Cleaver’io, 19235 S. Elezabeth 
st. Cleaver, sakoma, turįs far- 
mą, kur veisias šunis. Suėmė, 
be Cleaver’io ir jo pačios, ke
liolika kitų asmenų.

Cleaver ir keletas kitų 'prisi
pažinę esantys kalti. Gera da
lis pagrobtų pinigų jau atgau
ta. Policija tikisi atgauti ir ki
tus.

Penki plėšikų atiduoti į fede- 
ralės valdžios valdininkų ran
kas. Dviejų plėšikų dar ieško
ma. Areštuoti taipgi du gele
žinkelio darbininkai, kurie su
teikę reikalingų plėšikams in
formacijų. Be šių informacijų 
nebūtų galėję plėšikai laimėti.

o « »
Pirm keleto dienų Illinois val

stijos aukščiausias teismas pri
pažino nekonstituciniu įstaty-

|mą, sulyg kuriuo uždėta taksų 
2 cčntu ant kiekvieno galiono 
gasolino. Ačiū tam jau susikro
vusi graži suma pinigų — $8,- 
700,000. Jei šie pinigai taptų 
sugrąžinti autų savininkams, 
tai kiekvienas jų gautų apie 6 
dolerius. Bet prubernatorius 
Small sakosi kovosiąs, idant tie

vieškelių vos kariuomenėje.

Kiek pasikalbėjęs 
ščium nuvykau pas 
ską. Jaunas vyras, 
nūs, kupinas gerų 
to "Keleivį, 
"Naujienas.”

Kartu su p. Žilinsku nuvyko
me pas p. Svirplį; dar jaunas 
vyras, šiuo tarpu neturi dar
bo, norėtų skaityti "Naujienas,” 
bet nėra lėšų. Ten sutikau dar 
p. Vaitkų; tas turi darbą, jau 
senai gyvena Kanadoje, skaito 
"Laisvę,” o jo brolis "Vieny
bę,” — stebėtina, 
brolis komunistas, 
išistas!

Iš ten aš, p.p. 
Svirplis nuvykome 
"ukrainiečių salėje,
mas už aukavimą, pradedant 
nuo 5 centų aukštyn, tai mums 
bedarbiams, labai gerai, kad 
mažai išlaidų turime. Buvo ir 
daugiau lietuvių. Mes buvome 
trys Lietuvos karai:“ p. Žilin
skas tarnavęs 2-ro artilerijos 
pulko 7 baterijoj, — p. Svirp
lis, 9 pėst. pulko, o aš tarna
vau Krašto Apsaugos Ministe
rijoje, todėl mums buvusiems 
kariams malonu buvo prisimin
ti praeitį ir pasidalinti įspū
džiais iš musų tarnybos Lietu-

RYTOJ POŽĖLA RISIS DET-
roFte

vasario 29 d„ South 
VVorkers svetainėje 
E. Ferry Avė., netoli 

nuo Russell st4) K. Požėla risis
su rusų pusiau sunkiojo svori J 
ristiku 
dzūkas 
Young 
ristiku,
kiniu” Toolos. Visos poros risis 
iki galutinos pergalės. Ristynės 
prasidės 8 vai. vakaro. — S.

Bytoj, 
Slavic 
(1313-49

M. Ziminu. Be to dar, 
Bancevičius susikibs si 
Gotch, Detroito lietuvių 
ir Jordan risis su "lau-

Nereikia Daugiau 
Bijoti Slogų!

Jei jus jaučiatės, kad slogos nori 
jumis užviešpatatauti, atmuškite 'ši
tą ataką su Trinerio Karčiuoju Vy
nu! Daugelis žmonių nesupranta, 
kad tokiuose atsitikimuose regulia- 
ris vidurių veikimas yra labai svar
bus. Kaip tik tokiuose atsitikimuo
se Trinerio Kartusis Vynas su savo 
tonic ir laxative efektu yra labai 
naudingas. Jos išvalo žarnas labai 
gerai ir sustiprina visą sistemą. Pas 
visus vaistininkus. Rašykit pas Jos. 
Triner Co., 1383 So. Ashland Avė., 
Chicago, III. Del DYKAI SAMPI
LU) įdėkit 10c. persiuntimo lėš< ms.
DYKAI SAMPELINIS KUPONAS

Vardas
Gatvė
Miestas

pinigai eitų valstijos 
taisymui. 

$ ♦ ♦

54 metų, 
namuose, 

Jis turėjo 
liudininkas

Koncerto pirmoje dalyje bu
vo parodyta gana įdomi ko
medija, įbutent vienas ukrai
nietis iš Kanados parašė savo 
tėvui Ukrainon laišką, kuris 
tuoj atsiuntė atsakymą išmeti- 
nėdamas, kad kam sūnūs jam

dol savo "garbės” nedrysta sa
vo tėvą supažindinti su savo 
(■raugais ir draugėmis, irgi to
kio "aukštumo.” Atėjus sve
čiams tėvą siunčia į požemį, kad 
tas nesugadintų ūpo. Jeigu tė
vas drysta pasirodyti, tai jam 
irimetamas pakvaišėlio vardas. 
I’rie stalo irgi kartu negali sė
sti, nes tėvas purvinas parėjo 
iš darbo, o duktė ar sūnūs iš 
sukštesnės mokyklos parėjo 
švarus, "aukšto” mokslo. To- 
čcl kalbėtojas pasako, kad pra
vartu bus matyti ką vaikai iš
moko besimokindami pačių uk
rainiečių mokykloje.” Ištikro 
buvo malonu žiūrėti, kad 10-13 
metų abejų lyčių vaikučių or
kestras sugebėjo gana puikiai 
griežti muzikos kūrinėlius. Vė
liaus šoko baletą. Paskui vie
nas su gitara skambino ir dai
navo, vėliaus dainavo ir šoko 
vienas žmogus prie smuiko— 
gitaros muzikos. Vėliaus gi 3 
metų vaikutis scenoje šoko ka
zoką ir vėliaus danavo, diri
gentas čia padarė klaidą, liepė 
pirma /šokti kazoką, ką vaiku
tis gerai atliko, bet bešokda
mas nuilso ir negalėjo dainuo
ti, — turėjo dainuoti j save 
traukdamas kvapą. Ant galo 
didžiulis orkestras išpildė ke
letą muzikos kurinių ir geriau
siu upu ėjome namo. Visi sa
kėme, kad net perdaug pama
tėme už dešimtį centų.

r • • • ■” *

General Motor Co. VVindsor 
mieste atidaro savo dirbtuvę ir 
ima darbininkus, bet kasdie 
paima tik po 5, kartais po 10 
darbininkų, o prie vartų stovi 
nemažiau 500 žmonių; sako vi
so priims apie 300 darbininkų. 
Fordo dirbtuvės visai stovi, 
bet žada pradėti dirbti.

..._______ »

Gavau laišką nuo vieno drau
go Saskatchcwano provincijos. 
Jis rašo, kad turi darbą far- 
mose. Farmeriai moka 15 do
lerių mėnesiui ir visą užlaiky

mą, — Žiemos sezonu farmeriai 
daugiau nemoka. Vasaros me
ta toje provincijoje farmeriai 
moka po 50—60 dolerių mėne
siui ir užlaikymą duoda.

—Žalgiris.
f ------------------- ----------------------------------- -

Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of MagBesia” 

Geriau negu Soda
_________ ;__ J

Vietoje sodos nuo dabar pra
rėki t vartoti po biskj “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
jjigštumų, acid, gasų vidurioso 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras "Phillips Milk of Magnesia” 
/ra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
jolution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit "Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis i centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. "Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade 6ark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillins nuo 1875.

SERGANTI ŽMONĖS!
Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi
le kokią DIGĄ 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAILester B. Kennedy, 

rasta pakartas jo 
2811 W. Adams st. 
būti svarbiausias
tyrinėjime, kuris daroma sąry
šyje su nužudymu B. Wilson įrašydamas laišką primaišė an- 
pastarojo saliune, 2758 W. tfiškų žodžių, kurių guodžiasi 
Adams st. Išrodo, kad svarbiu nesuprantąs prasmės. Tėvas 

rašo sunui: "... Tu sakai, kad 
Kanadoje turi sweetheart, bet 
tu skundiesi, kad ji tau netin
ka, tai atsiųsk man, gal man 
susigadys, nors aš ir nežinau 
kas per daiktas toji sweet- 
heart; tu sakai nori 
tai geriau man jau 
kam gi mėtyti, gal 
daiktas...” Antroje
dalyje buvo išpildyta keletas 
kurinių muzikos ir baletas. 
Koncerto vedėjas pranešė, kad 
pirmiausia bus muzika ukrai
niečių pradžios mokyklos moki
nių orkestro. Be to, kalbėtojas 
pabrėžė keletą teisingų pasta
bų, kad girdi, iš Ukrainos at
važiavę per sunkų vargą prasi
gyveno žmonės, pasistatė na
mus, vaikus leido į anglų mo
kyklas mokytis ir pagalios jų 
vaikai tapo tokios aukštos "kul
tūros” ir "civilizacijos,” kai

valstijai liudinihku yra 
jinga būti Chicagoje.

pavo-

Lar-Michael Kallovau, 1742 
rabee st., pabudęs iš miego, už
uodė gaso smarvę. Mėgino pa
žadinti pačią ir penketą vaikų, 
liet tiem "miegoti” buvo sma
giau. Jis pašaukė policiją. Pa
staroji davė žinią ugnagesiams. 
šie pulmotorais atgaivino mo
teriškę ir penketą jos vaikų, 

o » o
Raymond Collins, 416 

turtingas advo- 
iš Californijos.

kad vagiliai ištuštino 
sumoje $12,000. Ma- 
kad vagiliai gali su- 
paslėpė namuose po- 

Vagiliai atlankė

C.
Clinton place, 
katas, sugrįžo 
Pamatė, 
jo namus 
nydamas, 
grįžti, jis
rą policistų. 
namus antru kartu. Pasėkoje 
vienas jų — Rudolph Sanders 
— 2146 West 21 place, nušau
tas. Pora vagilių pabėgo.

Skilvio Trubeliai, Gal 
vos Skaudėjimas ir 

Svaigulys

Jei jūsų skilvis nesveikas, Jų# tuomet vi
sas sergate. Jei skilvys negali virškinti mali- 
to, jus prarandat stiprumą ir "pep”, sulie
sėjau pasidarot nervuotas ir Jaučiatės nu
vargęs iŠ ryto taip ir eidamas gulti vakare.

Per 29 metų Tanlao yra atgrąiinęs svei
kata ir stiprumą daugeliui tūkstančių dėl 
sergančių taip kaip ir jus.

Štai yra laiikas nuo Mr. Edward B. Hali, 
679 Kiefer Avė., Columbus, Ohio. "Ač tu
rėjau tok| didelj skilvio trube4|, kad ak ne
galėdavau valgyti I Bet i mažiau kaip mė
nesi laiko po pradėjimo vartoti Tanlac, ma
no apetitas pasitaisė ir mano skilvys veikia 
geriausiai. Dabar ai niekuomet nebeturiu 
svaigulio arba skilvio nevirikinimų.**

Kode! nedaleisti Tanlac padaryti tą pati, 
ką jis yra--padarąs dėl tūkstančių kenčian
čių? Yra tiesiog malonu žiūrėti kaip jos 
greitai pažalina vidurių užkietėjimą —- gr
auš, skausmus skilvio ir žarnų. Kaip sustii>- 
riną apetitą, vikrumą ir gerą miegą.

Tanlac yra grynos daržovės \ •— padarytos 
iš šaknų, žievių ir žiedų —• gamtinių frydū
lių dėl sergančių. Kainuoja mažiau n.*gu 2 
centai sykiui. Nusipirkit buteli nuo nu o 
vaistininko Šiandie. Pinigai jums bus gū
žinami, jei nepagelbės.TU 1 Tanlac 

&.MIU10N BOTILES USED

Perdidelis ir
Skaudus

ŠLAPINAMOS
Senyvų žmonių 
Palengvinimas 

su
SANTAL MIDY

Parduodamos 
Visose 

Vaistynėse

ją mesti, 
atsiųsk, 

ir geras 
koncerto

Lietuvis Kontraktorius

L0W RENT
už

Musų 
ęiosį 
uos ir 
vertei k o s 

pelno jums 
pasi daro 
dubeltava s 
taupinimos 
iš mus ų 
dirbtuv e s, 

•nprfA* tiesiog j 
/e/rv jūsų n a- 

dirbtuvės kainas (factory 
jūsų rakandai darosi ge

mas 
___ jums 
, už ma- 
pasitariino,

P- 
rer- 
be-

mus 
pric’e).

Kada , ____ __ __ni, Rusidėvę, nublukę arba spato- 
ti, vienas) iš geriausių išėjimas 
jums reikia perdirbti. Mes jums 
nerdirbsim, kaip naujus, 
žą sumą jyinigų. Del ] 
mus pašaukite šiandien.

Ant namų setų mes priimam ir 
senus. Atvešam ir išsivežam, ne
paisant kokioje dalyje miesto esa
te, be atlyginimo. Savininkas

Atvažam ir išsivežam, ne- 
le miesto esa- 
ląvininkas

D. KISSEL

CALIFORNIA 
UPH0LSTERING

SHOP
Parlor sete made to order

3327 Archer Avė.
Show Room 3306 Archer Avo.

Phone Lafayetto 8936

Suvedam Mėsai 
elektros jiegą | 
jus ir senus namus 
mainom naujas liani 
pas i senas; duodam 
ant lengvo iimokij 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2211 W. 22nd Street 
Phone Canal

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearbom St.

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly Bullding. — Imk elevatorį iki 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausj gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo hgų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos ihetodai. Specialis 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlyj, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, jdedam porėtas, statom mūrinius ir medinius garažus.

i AJAX CONS PRUCTION C0.
2206 Milwaukee Avė., Tel 3runswick 4707 ir Tel. Irving 5475

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų 1ikr , ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pa i tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet jat; pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLE Y
• 20 W. Jackson 1 Hv., netoli State St.

Kambariai 1012. 101 b, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO. ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 16 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
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Tigras

džiotojas ją nudėjo. 1869 m. 
nušovė tigrę, kuri buvo suėdu- 
si 127 žmones.

Sibire, netoli nuo vieno kazo
kų kaimo, Amūro paupyje įsi
gyveno prieš kelias dešimts 
metų dideliausias tigras. Jis per 
keletą dienų nunešė. 25 šunis

Aug. Gricius.

Varpininkas

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
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x paltui
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Kur tigras gyvena? — Tigro 
, išžiūra.—Kaip tigras medžio* 

ja.— Tigro drąsumas.—Tig
ro imtynės su raganosiu. — 
Krokodilio kova su Hutu. — 
Tigrai, kurie puola žmones.— 
Priemonės tigrams medžioti. 
—Tigro kailis. — Tigro pri
jaukinimai.—Prijaukinto tig
ro pavojingumas. i

BIZNIS REIKALAUJA RAMYBĖS

Kaip sako paskiausieji pranešimai iš Varšavos ir 
Rygos, lenkų valdžia nutarė vėl kreiptis j Tautų Sąjun
gą, reikalaudama, kad Lietuva pradėtų su ja derybas 
dėl santykių užmezgimo. Lenkija dabar skųs Voldema
rą, kad jisai nepildąs savo prižado, duoto Genevoje.

Taigi Tautų Sąjungos tarybai susirinkus kovo m ė*- 
nesj, lietuvių-lenkų ginčas veikiausia bus iš naujo svar
stomas.

Savo nutarimą skųsti Lietuvos diktatorius Tautų 
Sąjungai lenkų valdžia esanti padariusi po to, kai Vol
demaras nedavė aiškaus atsakymo Į lenkų notą, kurioje 
buvo klausiama, ar Lietuva norinti pradėti taikos de
rybas, ar ne. Negavę patenkinančio atsakymo į šitą 
klausimą, lenkai svarstė, kas daryti: siųsti Lietuvai ul
timatumą, ar dar sykį atsišaukti į Tautų Sąjungą? Te
legrama iš Rygos praneša, kad Pilsudskio vyriausybė 
radusi, jogei ųįtimatumą siųsti Kaunui butų nepatogu, 
“kadangi ji dabar derasi dėl naujos paskolos New 
Yorke”.

Suprantamas daiktas, kad ultimatumų siuntinėji
mas galėtų pakenkti lenkų deryboms su Amerikos ban
kininkais dėl paskolos. Bankininkai vargiai sutiktų sko
linti pinigų Lenkijai, jeigu santykiai tarp jos ir Lietu
vos pasidarytų dar labiaus įtempti. Biznis reikalauja 
ramybės ir saugumo, todėl Pilsudskiui teks bent tuo 
tarpu susilaikyti nuo avantiūrų.

Bet kai lenkai gaus pinigų Amerikoje, tai jie gal 
ims vėl smarkauti ir grūmoti.

IR TAS NETIESA

Chicagos kunigų laikraštis mėgina pasiaiškinti dėl 
savo negražaus prasimanymo, kad socialistai skelbią 
“daugpatystę”, ir sako:

“Socialistai propaguoja ‘laisvą meilę’, o Visuo- 
mis daugpatystę. Nedidelis skirtumas. Ką tie slap
čia vykelo — Visuomis savo religijos rūbais apvel
ka; abeji to pat verti.”
Mes ir vėl čia nekalbėsime už Visuomį. Bet kas lie

čia socialistus, tai zokoninkų obganas ir šį kartų prasi
lenkia su tiesa.

Socialistai “laisvos meilės” neskelbia! Tiesa, socia
listai sako, kad meilė turi būt laisva, bet juk tik tokia 
meilė yra tikra. Jeigu tie santykiai tarp vyro ir mote
ries, kurie vadinasi “meile”, yra paremti prievarta, pi- 
nigiškais ar kokiais nors kitais sumetimais, tai jie nėra 
meilė. Ir joks kultūringas šios gadynės žmogus nesakys, 
kad tokie nelaisve paremti santykiai yra doros pavyz-

Šeimyninio gyvenimo pagrindas privalo būt tikra 
meilė tarp vyro ir moteries, o ne kas nors kita. Kai šis 
pagrindas išnyksta, tai šeimyninis gyvenimas įra ir 
dažnai prieina prie to, kad vyras su motere atsiskiria 
nuo kits kito. Jeigu geruoju atsiskiria, tai dar gal esti 
ne taip bloga, kaip jeigu gyvena kartu, kits kito neap
kęsdami, nuolatos besivaidydami ir duodami piktų pa
vyzdį vaikams, po kurių akimis tos šeimyninės “scenos” 
vyksta.

Marijonų laikraštis turbut dėl to ir prikaišioja so
cialistams “laisvų meilę”, kad jie pripažįstu, joge! per
skyros (divorsas) dažnai yra geresnis daiktas, negu 
šeimyninis gyvenimas be meilės. Bet, viena, tų šiandie 
pripažįsta ne tik socialistai, o galima sakyt visus civili
zuotas pasaulis. Antra, jeigu kunigų organui rodosi, 
kad dora reikalauja “moterystės” ryšių amžinumo, tai 
kodėl patys kunigai visai tų ryšių vengia?

Kaip kunigėliai išriša “meilės” klausimų, apeidariii 
tų “moterystės stonų”, kurį jie perša kitiems, butų ga
lima čionai daug kas pasakyti. Bet tuščia jų....

“Laisva meilė” turi blogų reikšmę tuomet, kai su 
laisve nėra jungiamos pareigos. Kas nori tiktai naudo
tis meile, o nenori imti ant savęs pareigų, išplaukiančių 
iš jo santykių su asmenim, kurį jisai myli, — tas elgiasi 
egoistiškai.

Šitokio egoizmo tečiaus socialistai neskelbia, ir to
dėl visi Marijonų priekaištai jiems tuo klausimu yra 
šmeižtas.

Tigras yra vienas plėšriausių, 
klastingiausių ir gudriausių 
žvėrių. Apie jį J. J. Trojenovs- 
kis štai ką pasakoja:

Gyvena tigras Azijoj ir už
einamas ne tiktai karštuosė 
pietų kraštuose, bet ir viduri
nėj Azijoj ir jos žiemiuose. 
Pietuose jis gyvena Indijoj — 
tankiuose neišeinamuose vėdry
nuose upių i>a,kraščiuose — 
džiungliuose; vidurinėj Azijoj 
gyvena kalnuotuose, miškinguo
se Persijos kraštuose ir priau
gusiose nendrių ir meldų Anm- 
darės ir Sirdarės upių klonyse, 
o žiemiuose—rūsčiuose, pilnuo
se sopkų Mandžiurijos lygumo
se ir tankiuose Usurijos krašto 
miškuose. Visuose šiuose kraš
tuose tigras yra visų plėšriau
sias ir visų baisiausias grobuo
nis, privarąs siaubo visiems gy
vūnams, tarp jų ir žmogui.

Tigras yra didžiulė rainuota 
katė, laibo ir liauno kūno ir 
gražaus švelnaus plauko. Jo 
plaukas skaisčiai geltonas su 
tamsiais ruoželiais. Toks plau
kas daro jį beveik nematomą 
tarp sausų nendrių ir žolių to
se vietose, kur jis gyvena. Ta
tai padeda tigrui pasislėpti nuo 
medžiotojų: reikia turėti labai 
geros ir prityrusios akys, kaa 
galėtum pamatyti tigrą iš tolo. 
Tatai daro tigrą nepastebimą, 
kada jis grobimo tykoja.

Medžioti tigrus eina bet ku
riuo dienos ir nakties metu, bet 
dažniausia vakare, sėdant sau
lei. Medžioja jis paprastai 
vienas, retai —dviese. Mėgsta
miausios medžioklės vietos — 
miško keliai ir takai ir ypač 
krūmokšniai arti vandenų, kur 
gyvuliai susirenka po kaitrios 
dienos savo troškuliui užgesyti.

Medžioja tigras tylomis, pa
salomis. Prisiartinęs pagūžo
mis kiek galėdamas arčiau prie 
grobinio, jis, kaip žaibas, puola 
prie jo, ir, perbloškęs neatsipei
kėjusį gyvulį žemėn, tuojau 
ima godžiai gerti jo kraują. So
čiai prisisotinęs karšto kraujo, 
tigras paskum nusitęsia grobinį 
į artimiausius krūmus ir ten 
užunarvėj priedą lig soties. Iš 
karto tigras gali suėsti ligi 60 
svarų mėsos. Ėsdamas jis ke
letą kartų prieina prie vandens 
ir daug geria. Priėdęs jis einą* 
į savo guolį, kur tankiuose 
krūmuose ilgai ir gardžiai snu- 
dĮiriuoja. Tuomet jis esti ap
tingęs ir nemėgsta, kad jį truk
dytų. Kitą dieną jis paprastai 
vėl grįžta prie grobinio, jei tik 
nėra jo suėdęs iš karto. O jei
gu jo nėra likę, tad jis vėl eina 
medžioti.

Tigras, net ir sotus būdamas, 
ne mažesnis esti kraujotroška, 
kaip alkanas. Jis puola visus 
gyvulius. Net jaunikliai dramb
liai ir raganosiai o ir tie nega
li išsisukti iš jo nagų. Vis dėl
to senų dramblių ir raganosių 
jis nedrįsta užpulti; bet jau
niklius jis tada teužpuola, kada 
numano, jog seniai toli, šiaip 
jis prikištų kailį.

Kartą vienam medžiotojui te
ko matyti'šitoks reginys: tigv 
ras užpuolė dviejų mėnesių ra- 
ganosiuką ir jau buvo beplėšąs 
galingais nagais jo minkštą kai
lelį. Į vaiko riksmą tuojau at
bėgo motina, knaisiojusi čia pat 
netoli šaknis. Pamačiusi vai
kelį tigro naguose, kuo grei
čiausia ji šoko prie tigro ir be 
galo aukštai pametėjo grobuonį 
savo ragu. Nukritęs tigras bu
vo bebėgąs, bet įnirtusi molina

nepaprastai vikriai pribėgo prie 
tigro ir savo didžiulėmis, kaip 
grustuviai, 
grąžu j į grobuonį beforme ma
se, sumašiusi jį su žemėmis.

Kartais taip pat skurdžiai 
pasibaigia tigrui ir imtynės §u 
bubliais. tšie gyvuliai ginas: 
nuo tigro drauge. Apstoję 
karves ir teliukus ir atsistoję 
užpakaliu į juos, jie atstato sa
vo priešui savo smailius ragus 
ir tuo budu priverčia jį atsi- 

I traukti su gėda. Piemenys, už
puolus tigrui bublius, visuomet 
stengiasi pasislėpti bandos vidu
ryj, ir Bubliai ne kartą yra iš
gelbėję juos.

Ne visuomet sūdo roja tigras 
ir šerną. Ypač jeigu jų visa 
banda. Jau pernelig baisios 
yra galingos, aštrios, užriestos 
aukštyn šerno iltys, kyšančios 
iš gerklės visu ketvirčiu. Ir 
dažnai plėšrusis grobuonis, iš- 
drįsęs pulti senį šerną, virsta 
perplėštu pilvu.

Yra dar vienas tigro priešas, 
kurs su juo apsidirba dar ty
liau ir veikiau, nekaip jis pats, 
Tatai — krokodrlis. Karštomis 
vasaros dienomis tigras mėgsta 
įbristi į vandenį ir papurkštauti 
jame. O tokiomis tad valandė
lėmis kaip tik kitas toks pat 
baisus grobuonis, kaip ir jis pats 
tyko jo. Negirdimai priplau
kia jis prie tigro ir urnai tve
ria savo galingomis žiaunomis 
jį už galvos. Veltui tigras rai
žo savo aštriais nagais kroko
dilo šarvą, kurio net kulkos ne
pramuša, veltui stengiasi iš
traukti jį sausumon, —kroko
dilas vis toliau ir toliau trau
kia jį gilumom Vis silpniau I 
ir silpniau besipriešina tigras.' 
Dar valandėlė, ir jie abudu 
dingsta vandenyj. Vientik su- Usmrijsko krašto 
sidarę vandens skrituliai, dai pUjkįų medžiotojų, kuriems me- 
baugios kraujo dėmės jame ii ' ^žioti tigras — paprastas dar- 
burbulai, kylą viršum, rodo, jog bas. jiems niekad neatsitinka 
čia nesenai pasibaigta žiaurių1 ,llepataikyti,

kojomis pavertė jr pasmaugė tris karves, žmo
nių jis visai nebijodavo ir į 
kaimą atėidavo dieną, ir plauda
vo šunis žmonėms matant. Bet 
jį netrukus nukovė kazokai. O 
kitas tigras, atėjęs į kaimą, pa
mate pirkioj miegant prie lango 
kiną. Tigras šoko prie jo, nu
tvėrė jį ir norėjo nusinešti, 
bet kinas buvo drūtas ir nelin
do pro langą. Į nelaimingojo 
rėksmą subėgo žmonės, ir tik 
tada tigras metė grobinį ir ne
noromis nubėgo. ••

Kitame kaime, irgi Amūro 
paupyj, tigras pro stogą įlin
do į pašto arklidę. čia jis 
papjovė tris arklius, bet atbė
gus pabudusiems nuo arklių 
žvengimo ir trepsėjimo kazo
kams, jo jau nebuvo. Jis iš
girdės ją balsus, iššoko pro tą 
pačių stogo skylę ir, kol jie 
žiurėjo paplautus arklius, (lin
do į gretiminį kiaulmigį, paplo
vė dar tris kiaules ir vieną pa
griebęs pabėgo.

Už tokių tigrų žmogėdų nai
kinimą yra duodamos net do
vanos. Bet nukauti toks tigras 
nelengva: jau per daug jis gud
rus ir nesirodo medžiotojui, 
slėpdamasis Iiendrynuose. O 
jeigu medžiotojas vis delta su
seka tigrą, tai turi šauti, kad 
tektų iš karto. Nepataikęs iš 
karto, jisai pražuvo: tigras 
sudraskys jį. »

Apskritai, tigro medžioklė 
daug pavojingesnė, nekaip liū
to. Reikia būti puikiam šau
liui ir turėti daug drąsumo, 
kad nesudrebėjęs galėtum pa
leisti kulką grobuniui tiesiai į 
širdį, o nepavykus nesumišt ir 
suspėt paleisti antrą. Tarp

> kaaokų yra

(Tęsinys)
Vakarais ėjo pus varpinin

ką ir klausėsi jo varpų vaka
rinės bylos. Tada pamiršo sa
vo vienumą ir nurimo. Žie
mos metu ateidinėjo varpinin
ko kambarin ir tylėdamas šlie
josi kampan. Ten jis girdėjo 
varpų bylą ir jam rodėsi, kad 
išėjęs iš pirkios laukuos ne 
rustų speigą, bet gražų pava
sarį ras.

Vėliau, kai varpininkas pa
sijuto taip pat vienas, visai 
prisirišo prie kurpiaus. Kur
pius daug dirbti nebegalėjo. 
Per senas buvo. Jis ir dienos 
metu ateidavo ir sėsdavosi ant 
akmenų. Jei varpininkas nesi
rodė, tai jis pats ėjo į kapi
nes ir rasdavo varpininką apie 
kauburius ^betriūsiantį. Kur
pius ir pats įprato dažnai ka
pinėse lankytis. Anksčiau jis 
kapinių vengė, tačiau dabar 

kurpių viliojo. Ciiti tokia 
pat klaiki tyluma, kaip ir vi
sa jo būtis. Ten už švento
riaus sienų ta pati saule šil
dė, tas pats vėjas dvelkė, bet 
ten alsavo gyvybė. O čia . . . 
Čia tylu, klaiku. Net išdykęs 
paukštis nutups ant kaštano 
šakų, čirkštels kiek garsiau 
ir patsai savo balso išsigandęs 
ar susigėdęs, kaip vaikas sve
timų .žmonių tarpe, purptelėja 
į šalį. Taip ir abu seniai. Vie- 
nas. tos išorinės gyvybės neju
to, tačiau viduje gyvybė vi
rė, kurią tik varpais mokėjo 
pasakyti; antras, aplink gyvy
bę matydamas, savo viduje jos 
nebejuto. Užtat ieškojo sau 
sėbro, artimo žmogaus, tokio, 
su kuriuo vienas 
dyt galėtų.

Dažnai sėdėdami 
žvelgia į netoliese
pievą. Pažvelgia lyg susitarę 
ir abu nusišypso. Kitą kartą 
juodu abu, išeina laukuosna, 
vaikštinėja paežerėmis. Pama
tę drugį, seniai vietoje su
stingsta, tarytum jų vienas 
žingsnis drugio laimei pakenk
ti gali. Abuįseka akim kol dru
gys nuo žolės ant žolės pasi
šokinėjęs dingsta iš akių.

Tada jie vėl žingsniuoja 
greta, prisėdę paliečia ranko
mis gėles, tačiau jų skinti ne
drįsta. Ir taip iki vakaro, kol 
ateina laikas skambinti. Nak
tis juo&u užtinka ant akme
nų sėdinčius ir kaž ką galvo
jančius tyliai, be žodžių.

Dažnai atėjęs koks nors 
žmogus kažką sakė varpinin
kui. O kurpius tik suduodavo 
delnais per kelius.

— Vėl vienas . .
prastai vienus ir tuos pačius 
žodžius tarė. — Na, 
ir mudum..

Tada varpininkas 
į varpinę ir varpais
sį pasauliui gedulą skelbė.

Tik rytinei ar vakarinei 
maldai, šventėms, bei iškilmin
goms eisenoms nereikėjo senį 
įspėti, kad skambintų.

buvo

neat- ' 
kaip

mug užsikrėsti. Galingas 
žmogus!

Senis buvo tarytum 
skiriama bažnyčios dalis,
kaž koks amžinas parapijonų 
draugas gyvenimai! atėjus ir 
amžinas palydovas už karsto 
lentos. Niekam ir galvon ne
atėjo kada nors varpininko 
neteįkti, kad ir j iš, kaip visi, 
mirs. Senis krepšteno sau laz
dele pasiramsčiuodamas savo 
varpinėn, — vos paeina, ro
dos, mirtis ant kulnų lipa, 
taip dalgė už galvos ir kabi
na. Varpinėje jis pamiršta de
šimčių metų naštą ir su laz
da skirias. Storomis, išdžiuvu
siomis rankomis apkabina vir
ves ir ima varpus supti. Ta
da jis vėl jaunas; vėl gražus, 
galingas ir kiekvieną gali įti
kinti, kad apie jo mirtį pama
nyti negalima.

Vingių bažnyčioj jisai jau 
penkiasdešimt metų tarnauja. 
Per tą laiką • daug bažnyčioj 
tarnų ir daug pažįstamų veidų 
jis čia matė. Visi jie tik sve
čiai toj bažnyčioj, tik pakelei
viai. Užklysta, pasimaišo ir 
dingsta. O jis kaip akmuo prie 
kelio. Apsamanojęs, apaugęs tu
no, dažną keleivį atsisėsti, pa
silsėti kviesdamas.

(Bus daugiau)

UŽTIKRINA SAIIGUMį 
"BAYER ASPIRIN”

kitų papil-

seniai pa- 
pražydusią

Vartokit be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

dviejų galingų grobuonių imty
nių. ■ *

Kai kurie tigrai labiau mėgs
ta misti laukiniais gyvuliais. 
Jie gyvena miškuose, medžioja 
ypačiai šernus, elnius ir ož
kas ir tuo didžiai patarnauja 
Indijos žemdirbiams. Kaip mu
sų katė apsaugo pasėlius nuo 
graužlių, ypač nuo laukinių pe
lių, taip ir ši dideliausia katė 
apsaugo pasėlius nuo minėtų 
gyvulių, kurie dažnai apninka 
pasėlius ir sunaikina juos.

Kiti tigrai labiau mėgsta pul
dinėti naminius galvijus, ir tuo 
tikslu apsigyvena netoli sėdy
bų. žinodami gerai, jog gal
vijus nakčiai suvaro į tvartus, 
jie užpuola juos prieš suvarant, 
dažnai pakluonėj, o kartais net 
sodžiuj, šie tigrai jau daro 
daug žalos.

Pagaliau,yra tigrų, kurie la
biau už viską mėgsta žmogieną. 
Paprastai tigras iš prigimimo 
bijo žmogaus, “gamtos kara
lius”, bet jis bijo jo tik tol, kol 
įsitikina, jog užpulti beginklis 
žmogus yra nepavojingiausia 
ir lengviausia, ir jog žmogaus 
mėsa labai gardi. Ir tada jis 
pasidaro tikras “žmogėda”. Iš
tyręs visas žmogaus gudrybes, 
išmokęs atskirti ginkluotą nuo 
beginklio, tigras ima medžioti 
žmonse nelyginant paukščius, 
ir podraug pats pasidaro beveik 
nepagaunamas. Tokiais atve
jais tigras virsta tikra rykšte 
tai apylinkei, kur jis įsikuria.

Indijoj buvo atsitikimų, kad 
gyventojai turėjo dėl tigro ap
leisti savo namus ir kraustytis 
į kitus sodžius. 1862 m. tiesė 
geležinkelį. Tuo metu vienoj 
apylinkėj netoli buvo įsikūręs 
tigras ir ėmė taisyklingai me
džioti darbininkus. Reikėjo su
stabdyti darbus, kadangi darbi
ninkai negalėjo dirbti. Tasai 
tigras surijo daugiau kaip 100 
žmonių ligi jį pagaliau nukovė. 
Kita tigro išvaikė iš 13 sodžių 
gyventojus ir ilgai kliudė jiems 
dubli dalbą,

ir jie drąsiai eina 
vienas prieš bet kokį tigrą 
žmogėda.

Indijos kunigaikščiai radžos 
medžioja tigrus su drambliais 
ir varovais. Varovai, mušdami 
bugnus arba bubinus, ir nežmo
niškai šaukdami, išbaido tigrą 
iš landynės ir varo jį prie sė
dinčio ant dramblio medžioto
jo, kurs šauna jį. Bet čia daž
nai pakliūva į tigro nagus va
rovai. Todėl dabar varovų vie
toj vartoja raketas tigrams iš 
nendrynų baidyti.

Daug yra ir kitokių priemo
nių medžioti tigrams: juos 
gaudo ir spąstais, ir duobėse, ir 
tinklais. O kai kur Indijoj, pa
stebėję taką, kuriuo vaikščioja 
tigras, priverčia ant jo lapų, iš
teptų klijumi. Einant tigrui ta
ku, lapai ima lipti jam prie ko
jų. Tigras junta kažinką pri
lipus jam prie kojų, ir todėl iš 
pradžių stengiasi ramiai nusi
valyti lapus: jis trina kojas į 
žemę, į snukį, bando nulaižyti 
juos liežuviu, bet lapai vis lim
pa ir prie snukio, ir prie lie
žuvio. Tada tigras pradeda 
širsti, smarkiau kratyti kojas, 
trint jas į snukį ir į žemę. Bet 
lapai limpa dar labiau. Jis par 
guliau įniršta: virsta žemėn ir 
pradeda vartytis joje. Bet juo 
labiau jis vartosi, juo labįau 
aplimpa lapais; jie aplipdo jam 
galvą, akis, ausis. Nertėdamas 
jis nieko nebemato ir nebegir
di. Tada medžiotojai išlenda iš 
slaptos ir nukauna jį.

Tigro medžioklė labai pelnin
ga. Jo kailiui moka ligi 300— 
350 dolerių. Be to, labai bran
gus jo liežuvis ir jakuos, kurie 
vartojami Indijos žiniomių 
vaistams nuo įvairių ligų.

Pagauti jauni tigriukai leng
vai prijunksta. Jie net galima 
išmokyti visokių juokų daryti. 
Pavyzdžiui, žvėrynuose dažnai 
galime pamatyti dresiruotų tig
rų. Bet net ir prijaukintu tig
ru niekuomet negalima pasiti
kėti. Jis lengvai įširsta (tada

hki vienas nie- nubunda jame snūduriavę ins-

į)ce^

B AVĖ R

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi
dešimtu penkių metų nuo
Slogų •
Neuritis • 
Dantų gėlimo 
Neuralgia

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Pa-

nctrukus

krepšteno
už miru-

Visi gerbė senąjį Vingių 
varpininką. Pergyvenęs beveik 
visus vienamečius, aplink ma
te jau suaugusiais vyrais ir 
moterimis tuos, kuriuos krik- 
švintant skambino, naują žmo
gų gyvenimai! atėjus skelbė. 
Tai buvo kažkoks gimimo ir 
mirties, džiugesio ir nuliudiipo 
šauklys. Jis tą džiugesį ir nu
liūdimą skelbti mokėjo. Jo 
rankos judinami varpai ir aša
rą mokėjo spausti ir žmogaus 
sielą laimės šviesa nušviesti. 
Niekas nežinojo 
varpų 'bylojimai! 
džiuginti, gedėti, 
maldai kviesti.

Varpininkas mokėjo už vi
sus daugiau liūdėti, už visus 
daugiau džiaugtis. Tuos jau
smus žmonėm,s varpais skelbė 
ir vertė tikėti, bendru jaus-

paslapties:

liūdėti ar

tinklai) ir įširdęs gali pasidary
ti labai pavojingas. Nemaža 
tigrų jaukintųjų yra pabaigu
sių savo dienas jų naguose.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Matykit M r. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Labiau prasilavinę dar
bininkai ir inteligentai 
skaito “GYVENIMĄ” — 
skaitykit ir jus!

Reikalaukit vieno 
susipažinimui

Prenumerata metams
Pusei metų ..............

$2
$1

20c
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Pagerbimas Dr. 
Montvido

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Laiškas Reporteriui

“Gerbiamas ‘Naujienų’ Re
porteri, malonėki atsakyti šį 
klausimą: kuris yra geresnis 
ar blogesnis amatas — vagies, 
plėšiko ar sausųjų agento?”

Reporterio atsakymas: Tas 
amatas yra geresnis, kuris gar
desnės duonos suteikia. O gar
desnės duonos pelnosi tas, ku
ris yra geresnis savo a'mato 
meistras. Taigi vieno asmens 
rankose yra vagies amatas ge
resnis, o kito — sausųjų agen
to. . ’

Sujudimas komunistuose
Nesenai Chicagos lietuvių so

vietų ambasadoje Bridgeporte 
įvyko svarbi konferencija. Dis- 
kusuota fundamentalūs reikš
mės klausimas: kas reikia dary
ti su Jonu Orakulu?

Matote, tasai Orakulas para
šė “knygą”, kurią pavadino 
“Teisybių teisės” ir kurioje sa
kosi. kad jis į tris mėnesius 
įvykintų komunizmą Rusijoje.

Na, parašė tai parašė. Rodosi, 
kas čia tokio. Bet štai jis ėmė 
garsinti tą “knygą” ve kokiu 
budu: vienoje garsinimo pusėje 
paveikslas “batiuškos” Lenino 
su parašu: “Leninas sako taip 
ir taip....”, o kitoje pusėje pa
veikslas paties Orakulo su pa
rašu: “Gi Orakulas sako šitaip 
ir anaip....”

Tik pamąstykit ką tas nevy- 
donas Orakulas padarė: padė
jo savo paveikslą greta Lenino! 
Ir pridėjo savo žodžius šalia 
Lenino žodžių! Na, ar gali kas 
sugalvoti didesnį pasityčiojimą 
iš komunistų šventojo? Var
giai.
, Sakoma, kad komunistai 

kreipėsi Į Orakulą prašydami 
gražiuoju ištraukti savo pa
veikslą. Kai šis nepaklausęs, tai 
prašė, kad jis išimtų Lenino 
paveikslą.

Kada jau nė šiam prašymui 
Orakulas nesutikęs, komisarai 
pagrūmoję jam teismu. Dagi 
buvę nubėgę pas "advokatą 
klaustis, ar galima priversti 
Orakulą teismo keliu persiskir
ti su Leninu. Advokatas te- 
čiaus nesuradęs Amerikos sta
tutuose tokio įstatymo. Jis pa
taręs kokiu nors budu nuga
benti Orakulą Rusijon. Ten ko
misarai gal ir galėtų surasti 
reikalingą įstatymą, o jei nesu
rastų, tai parašytų, ir sulyg juo 
tinkamai nubaustu kaltininką. 
Ot, kaip nutempti Rusijon Ora
kulą,-ir buvo šaukiama tai pro
blemai apsvarstyti konferenci
ja. * * *

Kada buvo surengta pirmoji 
siurpraiz parė? Niekas nežino. 
O ji turėjo kada nors būti, ba 
kitaip, iš kur visos kitos butų 
atsiradusios?

Paskutinėmis dienomis buvo 
surengtas banketas pagerbimui 
Dr. Montvido. Daktaras yra 
senas veikėjas, —- vienas tų 
musų inteligentų, kurie neišsi
žadėjo jaunesnių dienų idealų 
“dėl trupinio aukso, dėl gardaus 
valgio šaukšto”, kaip sako Ku
dirka.-Jis pilnai užsitarnavo pa
gerbimo. Bet ve klausimas: ar 
neapsirgs Chicagos lietuviai 
banketų rengimo liga? Juk su
rasti žmogaus nuopelnų, paieš
kojus, nesunku. —Reporteris.

Cicero
Valgomų daiktų krautuvėse 

bus sutrumpintos darbo valan
dos. Man teko matyti kiekvie
noje krautuvėje i škabos-p ra ne
šimai, kad pradedant ateinančiu 
pirmadieniu, vasario 27 dieną,

Pereitą šeštadienį, vasario 
25 d., VVestern Masonic Temple 
svetainėje surengta banketas 
pagerbti Dr. Monlvidą. Nors 
biletų kainos laivo gana augštos 
ir tikėtai pardavinėta tiktai ar- 
timiausiems / jo draugams, bet 
paskutinėmis dienomis prieš 
banketą komitetas gavo tiek 
reikalavimų rezervuoti veitas, 
kad jokiu budu negalėjo visų 
patenkinti ir buvo priverstas 
atšaukti dėl stokos vietos, nes 
daugiau kaip 300 žmonių nega
lėjo aprūpinti.

Niekas negalėjo tikėtis, kad 
Dr. Montvidas turėtų tiek 
draugų, kurie norėtų išreikšti 
jam pagarbą.

Po gardžios vakarienės buvo 
trumpas, bet gyvas programė- 
lis. P. Grigaitis, adv. Kodis pa
sakė kiekvienas gražią tam va
karui tinkamą prakalbėlę. Po 
keletą žodžių pratarė adv. Gu- 
gis, Dr. Margeris, B. Simokai- 
tis ir dar keletas. P-lė čepu- 
kiutė, akompanuojant p-lei Se- 
maškiutei, smuikavo labai pui
kiai. P-nia Krasauskiene sudai
navo keletą dainelių labai vy
kusiai. Dar, rodosi, pirmu kar
tu lietuvių tarpe pasirodė p-lė 
Mikužiutė ir gana vykusiai su
dainavo porą dainelių. Iš tos 
p-lės galima laukti geros daini
ninkės, jeigu ji turės ištvermės 
toliaus lavintis. Apie Vanagaitį 
ir Jozavitą nereikia nė rašyti, 
nes užtenka suminėti jo vardas, 

jo skaitytojai paveikslą jo išpil- 
; dyto numerio patys išsivaizduo
ja. Iš jo publika prisijuokė iki 
sočiai.

Po programų visi šoko ir 
linksminos iki 4 vai. ryto. Mu
ziką stueikė p-lės Cepukiutč ir 
Semaškiutė.

Iš likusių nuo banketo pinigų 
komitetas nupirko ir įteikė Dr. 

i Montvidui — atminimui gražų 
Airport A. C. Radio.

Manau, kad šis banketas pri
duos musų daktarui dar dau
giau energijos darbuotis tar|>e 
lietuvių, nes lietuviai įrodė 
jam, kad jo darbavimosi jie į- 
vertina, atsilankę ar laiškais 
išreikšdami jam pritarimo ir 
simpatijos. — Ten buvęs. 
•

Moderniška laidotu
vėms koplyčia

Bridgeporte
Visiems gerai žinomas grabo- 

rius, Aleksandras Masalskis, 
(Bridgeporte) jau baigia darbą 
įrengimo pirmutinės gotiško 
stiliaus laidotuvėms koplyčios 
lietuvių kolonijoj, prie švento 
Jurgio bažnyčios, toj pačioj 
vietoj, kur buvo jo senas ofi
sas.

Koplyčia yra įrengta su vi* 
sais moderniškais patogumais. 
Lubos skliautuotos. Iš abiejų 
pusių palubėse elektrikos spin
duliai nušviečia natūraliai iš
dirbtas lubas. Abejuose šonuose 
katedros stylių nudundantys 
langai, per kuriuos spalvuoti 
elektros spinduliai nušviečia vi
durį koplyčios. Tarpe langų yra 
stulpai prie sienų su puikiais 
pagražinimias viršuje. Lubas 
papuošia ir nušviečia visą kop
lyčią dvi kandėlaibrinės liani- 
pos. Priešakyj puikus altorius 
gotiškos architektūros, kuriame 
bus pašarvotas kūnas tarp pai
nių ir gėlių. Pavejantys vargo
nų dūdų balsai išreikš koplyčioj 
liūdės j, primenant, kad žmo
gaus gyvenimas yra tik liglai- 
kinis. Ant abiejų pusių esama 
po eilę dailaus darbo medinių 
suolų ir platus takas einantis 
per vidurį koplyčios nuo skliau- 
luotų durų priešakyje iki al
toriaus. Prieangyj — vandens 
fontanas ir kiti patogumai. Yra 
taipgi svečiams kambarys ir 
atskirai ofisas atlikimui priva- 
tiškų reikalų.

Visur terazo grindys, kurios 
atrodo kaip iš vieno tašyto ak
mens. Koplyčioj grindys su gė-

krautuvės busiančios atidarytos didingais aplamais pakrašeiuo- 
nuo 6 valandos ryto iki 7 vai. >se yra pritaikytos prie artfstiš- 
vakaro. kai išdirbtų spalvų ant sienų ir

i

[Paeiti* and Atlantic Photo]

You Chung Hong iš Los 
Angeles, Cal., vienatinis chinie- 
tis advokatas Amerikoj. Te- 
čiaus esą daug chiniečių moki
nasi advokatūros, tik dar nėra 
priimti prie “baro”.

vežimas sėdynių, drabininkai ir 
laikas. Daug žmonių jau ir da
bar norėtų pašarvoti kūną kop
lyčioj, bet iki šiam laikui ne
buvo lietuviams tinkamos vie
tos Chicagojc.

Minėtą koplyčią pabudavojo 
lietuvis kontraktorius, Jonas 
Pakalnis, o suplanavo ją pats 
A. Masalskis.

Kuomet koplyčia bus galuti
nai užbaigta, Masalskis sako 
pranešiąs lietuviams prašyda
mas susirinkti viešam atidary
mui naujos koplyčios ir iš to 
bus aišku, kad lietuviai amat- 
ninkai nėra pasilikę dailėj nuo 
svetimtaučių.

— Bridgeportietis.

autas, kuris pirkta iš Balzekas 
Motors, 6012 So. Kedzie avė. 
P-nai Ivanauskai dėkoja vi
siems giminėms, draugams ir 
svečiams už dovaną ir atmini
mą.

KLAIDOS PATAISYMAS
Per mano klaidą Vaičkaus Teatro 

apskelbime tilpo sekantis praneši
mas: “Naujas Lietuvos Konsulas 
kalbos School House svet. Laike 
Vaičkaus teatro perstatymo’’.

Šiuomi tą klaidą atšaukiu
V. MiŠeika.

PRANEŠIMAI
Susivienijimas Lietuvių Draugijų 

ir Kliubų Bridgeporte, laikys mėne
sini susirinkimą antradieny, vasario 
28 d., šių metų, 8 vai. vak., Chica
gos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Halsted St. Draugijų val
dybos ir atstovai būtinai malonėkite 
laiku pribūti. P. K. nut. rast.

Lietuviai Daktarai
Res. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
gydytojas ir chirurgas 

1821 South Halsted Street 
Chicago. III 

------ -----------------------------------------  
Telephone Republic 0083 

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Bockwell St 

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
Telcphone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN .
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą, 
7 iki 9 vak. Nedėk nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 8200

lubų. Prieangyj ir svečių kam
baryj yra taipgi terazo grindys 
su rausvo akmens išdirbtais pa
gražinimais atatinkančiais sie
noms ir luboms. Viduje gali til
pti daugiau, kaip šimtas žmo
nių.

Priešakiniai langai, kurie 
yra taipgi gotiško styliaus, ir 
plačios suveriamos durys puošia 
namą ir net visą kaimynų apie- 
linkę.

Kiekvienas atsilankęs svečias 
jausis čia ne kaip privatiška- 
me name arba biznio vietoj, bet 
kaip gražiai išpuoštoj koply
čioj arba šiaip paguodos vietoj, 
publikos name.

Visi patogumai bus suteikia
mi lietuviams veltui dėlto, kad 
išvengiama daug išlaidų, kaip. 
tai grabo išnešimas kambarin,

“Tuščios pastangos”
Sekmadienio vaidinimas 

“Tuščių pastangų” p. Pilkos pa
statyme padarė “hit” chieagie- 
čiuose. Ne vienas teatro mėgėjų 
yra pareiškęs noro tarti savo 
žodį delei to. Rytoj tilps viena 
ar pora musų bendradarbių ko- 
respondenijų. Veikiausia jų pa
sirodys ir daugiau, ir gal būt 
ne vienokios nuomonės. Bet tas 
faktas savimi liudys, kad “Tuš
čios pastangos” “cvaktelėjo” 
chicagiečius. — V. P.

Padėka
Puota buvo surengta vasario 

19 d. pp. Marijonai ir Vladisla- 
vui Ivanauskams paminėti jų 
ženybinio gyvenimo 15 metų 
sukaktuves. P-nai Ivanauskai 
gyvena adresu 2252 West 22nd 
street. Jiems taipgi buvo įteik
ta graži dovana — Hupmobile

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DŪK- 
TERŲ rengia Bunco Pprty, seredoj, 
yasano 29 dieną, 1928 metuose, 7 
valandą vakare, Lietuvių Auditori
joj, 3131 So. Halsted St. Gerbia
ma publika, nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti, nes bus gražių dovanų 
ir skanių užkandžių.

Kviečia L. D. D.

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
Valandos: nuo 9 irto iki 9 vakaro.

Nedilioms nuo 11 iki 1 po pietų

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1925 W. 18tb St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patar n a v i m a 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
mo išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Lietuvės Akušėrės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijos koleg i j ą; 
ilgai nrakt i k a- faKĮ 
vusi Pensy 1 v a- 
ni jos lig o n b u- 
Muose. Sąžinin 
4ai patarnauja 
visokiose ligose 
prieš gimdymą 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterims 
ir tpergi n o m s 
kreipkitės, o ra- 
nite pagelbą.
Valandos nuo »• 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare. .

Akių Gydytojai

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M.

CHICAGO -

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 VVest 22nd Street
(Cor. Leavitt St.)

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai — 

Ofisas z
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos.nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. .vakare.
Rea. 3201 South Wallace Street

Phone «Annitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

Šeši mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Ne- 
reik nieko įmo- , 
keti, nereik mo- ( 
keti nuošimčių. ' 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėti:

NSStjįMS0'

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 men. 

Dr. C. W. De Roųue 
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

a + a '
PADĖKAVONĖ

A. A. LIMA BAGDONAITĖ, 
kuri mirė vasario 13 dieną, 
1928 m. ir palaidota tapo va
sario 16,. o dabar ilsis švento 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdama atsidė- 
kavot tiems, kilrie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo ją j tą neišvengiamą 
amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams; dė- 
kavojame graboriui Eudeikiui 
kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo ją i amžinastj, o mums 
palengvino perkesti nuliūdimą 
ir rūpesčius, uėkavojame vi
siems giminėms už taip skait
lingą dalyvavimą laidotuvėse 
ir pagalios dėka vo jame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų 
mylima Lilia sakome:, ilsėkis 
šaltoj žemėje, mus per amžius 
neužmirštama.

Nubudę,
Tėvai ir Sesuo.

A di A
JOZEFĄ YAGMINIENĖ 

po tėvais Kimkaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 26 dieną, 2:30 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukus 42 
m. amžiaus, gimus Raseinių 
apskr., Titavėnų parap., Aukš
tiškių kaimo, paliko dideliame 
nuliūdima dukterį Valerija 16 
m., sūnų Eugene 13 m., molį 
Joną Rimkų ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Vladislovą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 6104 South 
Stato St.

Laidotuvės j vyks seredoj, 
vasario 29 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines. 4

Visi A. A. Jozefos Yagmi- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vaikai, Brolis ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriuu b 

Balzamuotojo
2314 W 23rd PI.

Ckilago, UL
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
RooseveJi 2515 - 2516

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse _ 
nauju geriau ir pi- 
Siau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
sWs.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halstcd St. 
Tel. Victory 4088

patai>

XI Mandagus — 
| Geresnis ir Pi- 
Igesnis Už Kitų

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741’ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201
i i .....

Lietuves Akušėrės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUSERKA

3252 South Halstcd Street

Viršui UnJversal
State Bank ....

Moteryi ir mergi
nos kreipkitės su 

-eikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti,

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

DR. A. J. KARALIUS 
gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 - 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaru

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boąlevard 8483
Nuo 12 iki 8 po1 pietų. Nuo 6:30 ik)
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 8 diena ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavit St, Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock ž(>15

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St 
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

ReH„ 6641 South Albany Avenie 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedalioj 10-12 d.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597
UltnrviolėtinC šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai 
„ GYD0 _ 

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

DR. J. W.BEAUDETTE
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:89 iki 4:80 v. po pietą

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residenco Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tol. Victory 6893 
Rez. Te!. Dregel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. , 

Ofisas: 3102 So. Halsted Stn Chicago 
arti 31st Street '

Valandos: 1—8 po piet, 7- 8 vakare. 
NedėiiomiB ir švonlad, 10 -12 dieną<

i

______Advokatai_____
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grisius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Ęouievard 2800 

Namų Telefonas Republic 9723

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.
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clarks Sta. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų TeL: Hyde Park 8895

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom StM Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1315

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
\yakarą, išskyrus ketvergę. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

t

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd S't. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9606

A, A. DUS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

Tel. Yards 9062
7—9 vak vak. apart. Pauedėlio ir 

PAtnyČios.



6 NAUJIENOS, Chicago, 10. Antradienis, vas. 28, 1928

Tarp Chicagos
Lietuvių

North Side
LSS 81 kuopa tur būt bus 

viena stipriausių ir skaitlin
giausių kuopų visoje Lietuviu 
Socialistų Sąjungoje. Ši kuopa 
yra skaitlinga todėl, kad joje 
priklauso darbštus žmonės. Kas 
nepažjsta Oną Banienę, Antaną 
ir Juozą Vilius, Lapaičius, Rip- 
kevičių, Mickevičių, Galskį, Iz?- 
chavičių, Degučius ir kitus? 
Lyja ar sniegą, šilta ar šalta — 
šie žmonės nuolat susirenka 
sykį į mėnesj ir pasitaria dar
bininkų judėjimo reikalais ir 
apkalba bei savo kuopos 
įvairius sumanymus.

Praeitą mėnesį į kuopą įsto
jo p-lė A. Galinskaite. P-le Ga- 
linskaitė yra darbšti, energin
ga ir apsukri mergaitė. Jinai 
įeina į komitetą, kurs susideda 
iš O. Banienės, O. Vilienės ir V. 
Lapaitienės. Kovo 17 dieną šis 
komitetas rengia pasilinksmini
mo vakarą Liuosybės svetainėj 
(1822 Wabansia avė.). Jau pa
kviesta p. Dundulienė su savo 
mėgėjų trupe perstatyti kome
diją “Teodolindą”. Pažiūrėsime, 
ką gali padaryti moterys.

Koresp.

jCLASSIFIEO APS
Educational

Mokyklon

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
tenor banio, kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio vvalnut 
medžio, (skaitoma skrynutė, šis spe 
cialis pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music
Studios,

Ine.,
13 So. Kedzie Avė.
Phone Kedzie 6810

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Plione Vincennes 3932

Miscellaneous

SOL EI LIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys 
2118-20-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. 
Phone Victory 2454. Lawndale 2454

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
šmotais.

Boulevard 1036

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMIIEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGIIT WAY PLUMB- 
ING & IIEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, rymas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Went- 
vvorth Avė. Phone Victory 9634.

KRAUTUVIŲ FIKCERIA] 
Grosernių,' Bučer- 
nių, Delikatessen, 

\ Restaurants, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumaa. Ge

ras patarnavimas, iemoi 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

CDASSIFIED A D VERTIS E M E N T S
Business Service

Biznio Patarnavimas
Financial

Finansal*Paskolos
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Radio Automobiles

J. W. Beaver & Co.,
BUDAVOTOJAI

2044 N. Fairfield Avė.
pastatys ir finansuos bungalovv, 
2-3 flatinius, krautuves ir apt. ant 
jusą loto. Teikiame planus ir ap- 
skaitliavimą.

Phone Independente 0878

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Ivvedam elektros, 
dratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 

2522 So. Halsted St., Chicago.
Phone Victory 7452

IŠKABŲ malovojlmas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

50% PIGIAU už saus) ir vasari. 
?leitseriavimas, ponieravimas, cal- 
.im, malevojimas. Matyk mus šian-

Brunswick 5023.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
Įmokėti, kitus i du metus išmokėji
mais. Užganėdini mas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam Co. 855 W.: 
54th St. Boulevard 0536.

PLUMBERIS garo ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864.

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu- 
rininkvstės, karpenterystės, cemen
tinis darbas, pleisteriavimas, taisy
mas namų, garažų nebrangiai.

STANLEY SIWIEC & CO.
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.)

Koitraktoripi, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

5330 W. 22 St. Cicero, III.
Tel. Cicero 1320

MALEVOJAM, dekoruotam — At
sišaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 
Lavvson Painting & Decorating Co.

Kedzie 5556. •

PERK RAUSTOM E 
j visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056
Vakarais Monroe 6629

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu- 
rimus užtaisome už $3. Darbas ga
rantuotas.

C. MOSER
645 E. 48th Place 

Yards 1034

MES išvalysim jūsų kaurus ir pa
taisysim juos. Ekspertų patarnavi
mas, nebrangios kainos. Pabandykit 
pas mus.

ASHJIAN BROS.
2101 E. 71 st St. Dorchester 0009

PRIEŠ pavasari namų taisymą 
plasterinimą arba lopymą, perstai- 
some ir malevojame. AtsišauKit ar
ba telefonuokit.

WHI1TING & SON, 
Norman 1792, .6948 S. Princeton av.

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL

INVESTMENT
COPORATION

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

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

ateikite pasikalbėti pas mus; gau
site teisingą patarimą ir patarna
vimą.

Justin Mackiewięh
2342 So. Leavitt St.

Tel. Canal 1678

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgeėio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

PASKOLOS $100 ir daugiau, jūsų 
notomis, legulėmis kainomis. Savai
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be 
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
ir 3 morgičiu.s labai žemu komisu. 

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Mihvaukee Avė., 

netoli VVestern •
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

AugŠčiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, 111.

KUOMET JUMS KEIKIA PI
NIGŲ, ATSIŠAUKIT PAS:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St.
I. F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOWSKI, Sekr Ižd.
Pirmi, antri ir treti morgičiai 

Tel Canal 1875 
1 visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St. .

DABAR LAIKAS ISTOT 
Į NAUJIENŲ SPULKĄ 
20 serija prasideda nuo 

sausio pirmos, 1928 metų 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 
savo ateičia, turėtų prisira 
syti prie Naujienų spulkos 

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošim
ti. Pinigus gausite j 12 valandą.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
3336 So. Halsted St.

LABAI ŽEMA KAINA 
Pirmų ir antrų moitfičių. Greitas pa
tarnavimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond & 

Mtge. Co.
134 N. La Salio St.

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’/j nuošimčio ir lengvais išmokė- 

val.į’iinais. Paskolas suteikiam j 24 
te jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgiČių už 4% komiso. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020. 1

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Vaizboženkliai, Copy- 

Rašyk Šiandie. Patentų 
su 
ir

Patentai, 
wrights. L ___ ___
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Regiatered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

/ Chicago, III.

LIETUVIŲ ATYDON
Ar jums reikia pinigų — jei jus 

turite bile kokj seną auksą, sidab
rą, pkitinurn, sulaužytus laikrodė
lius ir t. t. Mes mokame cash. 
Parker Grotthuss Silversmiths Co. 
Hyde Park 6522.

REIKALINGAS pusininkas auto
mobilių taisymo ir pardavinėjimo, 
biznyj. Turi įnešti kiek pinigų. Pa
tyrimas nereikalingas, 3407 South 
Morgan St. Boulevard 9421.

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimą. 
Boseland Motor Car Ca, 10857 
Michigan Avė.

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą — gausi 

10% pigiau. Atsivesk draugų kurio 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau.

PRADfiKIT NAUJUS METUS 
Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums doleri už 
dolerį ir pinigų vertę už viską ką 
tik pirkaite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
jums setą ir mes patarnausime jums 
bilo kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

ATSUKIT PRIIMTUVĄ
Viena iš musų garantuotų radio se
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO 
4823 Lincoln Av. 8243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

OLDSMOHILE 1927. 4 durų Bcdan, imu- 
Jn* karnR, Karam uotnn, 6800 mylių, par
duodu pigiai. $750 — $300 įmokėti, 

6718 So. We*terri Ava.
Hetniocd 8084, Mr. ARGO 

. ----------------- - . , ---- --1
UVERLAND 1920. DcLuro (l cillnderių 

H<*dnn. licodo kaip naujtiR kata*. $335, įmo
kėti $100.

7020 So. llalRtcd St.

WTLLYS KNIGHT coupe sedan. 5 pa 
Ražienų, nauji taierai, naujai tunlnvotae, 
motoro* A-l Rtovyje, naujo kuro garantija 
mainymui | Juru tu-mi kart), kilu* j 12 
mėncHių iArnnkėjlmui. 

5920 8, Kedzie Avo, 1

PAIGE 1925, sedan, gerame sto
vyje, vienas musų geriausių barge- 
nų. $375 Faget Buick Co., 4400 
Archer Avt?., 1 blokas j vakarus 
nuo Kedzie. Virginia 1200.

ROLLINS sedan, originaliai už
baigtas, 4 ratų brekiai. Motoras A-l. 
Turit jį pamatyti, kaina, $275. 
Faget Buick Co., 4400 Archer Avė., 
Virginia 1200.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimai

GRAŽUS NAUJI NAMAI
5 kambarių bungalovv Beverly 

Hills, arch valgomo kambario lubos, 
stikliniai porčiai, tile grindimis va
lia ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
pėdų lotas. Conover imlų plovimui. 
Pamatyk it demonstruojamus. Atdara 
vokarais. Carlson Construction Co., 
10838 S. Talman. ✓

$500 (MOKĖTI — $50 
I MĖNESI

Nupirksi te gražų, naują 5 kam
barių mūrinį bungalow, Va bloko nuo 
63 St. karų linijos, moderniškas, ar- 
žuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12 
colių sienos, lotas 33x125.

Pirkit šį greit.
Hemlock 6S15 

M r, Reimer.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
i lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie* 
č>ams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit bu savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
V/estern Avė. prie 65 St, James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St.. Cicero, III.

INTELIGENTIŠKI lietuviai vyrai 
arba moterjs, norintis dalyvauti 
“Naujienų” kontesto kontestantais 
— bile kurioje lietuvių kolonijoje, 
kad laimėjus dovanas iš “Naujienų’’ 
e-inte kviečiami atsikreipti į “Nau
jienų” Kontesto Dep. asmeniškai ar
ba laišku nevėliau Kovo-March 1 d., 
1928.

“Naujienų” Kontesto Dep., 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

KEIKIA nnibltiiu'M lietuvių pardavinėti 
IrengUi žemy Suuthwi’Rt Šitie, turi kalbėti 
imKlinkai. geni proga tnikautieiua vyramu. 
.M a tyki t Ponu Hnrris. HAKRIH AND UNGER 
3310 W. UUrd St. Hemlock. 6263.

AR JUS norit gerai apmokamo 
ir lengvo darbo? Už $25 mes iš
mokysime jus būti profesionaliu šo
feriu. Garantuojame laisnį ir įsta
tykime jus j gerą vietą. Galima 
vartoti keletą vyrų. Atsišaukite nuo 
9 ryto iki 5val. vakare.

5317 Cottage Grove Avė.

REIKALINGAS apysenis žmogus 
dirbti už porterį, užlaikymas, kam
barys ir gera užmokestis, turi būti 
negirtuoklis, 1458 W. 15th St.

Situation Wanted
Darbo lę^ko:,  . , , . 

JĖŠKAV darbo bučernėj, turiu 5 
metų patyrimą, kalbu 3 kalboms: 
angliškai, lietuviškai ir lenkiškai, 
šaukit Boulevard 8916.■»

I I ■■ ■■■■—i ■■wss ■■■■ą—

For Rent
RENDAI 6 kambarių flatas, mau

dynė, pečiais apšildoma. Randasi 
3113 So. Halsted St. Raktai Store. 
Savininkas 3959 W. Ferdinan St. 
Phone Van Buren 0256.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigij, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 j 
mėnesi. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

ATYDA saksofonistams, pianis
tams ir smuiko mokiniams. Mes or
ganizuojame orkestrą. Atsilankykit 
ir prisidėkit. Mes išmokinsim jus 
groti.

APOLLO STUDIOS,
5665 W. Madison St.

FONOGRAFAS ir vargonai, $50 
už abudu, cash arba išmokėjimu, 
6136 So. Halsted St.

REIKIA berniuku muzikantų 10- 
16 metų amžiaus. Visi instrumentai 
dėl pradedančių, dabar organizuoja
mas orkestras. Atsišaukit nuo 10 
iki 10 vak.

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

TOM BR0WN 
BENAS IR ORKESTROS 

MOKYKLA 
Privatiškos instrukcijos visokių in
strumentų patyrusių profesionalų 
mokytojų. Dykai benas. ir orkestrą 
mokiniams, įskaitant šokius, biskj 
primokėti kitiems. Mes išmokinsim 
jus groti bile kokį instrumentą.

34 W. Lake St. 
Ph. State 0796

Radio
ATSINEŠK ši skelbimą su savim 

gausi 10% pigiau. Atsivesk savo 
draugą, kuris pirks radio gausit 
10% pigiau.

4-5-6-7-8 tūbų radio setai pardavi
mui, garantuoti. Išparduodame, kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi go
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP 
8428 W. 63rd St Hemlock 3352 

------------------------------ .......................... ..........................■ .......................... ...........................

PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pasekmių — nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bile kur. MaeCavley, 
Edgevvater 6161.

Jūsų Naujas Radio
, Pirkit sau naują radio nuo atsa

kančio radio pardavinėtojo, jus rasi
te daug setų pasirinkimui, visi ga
rantuoti, taipgi ekspertai radio tai
sytojai.

G. & W. Radio Co.
6200 So. Halsted St. , Normai 14G4

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas. 100 

garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $150 iki $300. 
Jus sutaupysit U, veikit greit.

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
ir Prairie viskas išrenduota, geroj 
vietoj, 1 blokas nuo aukštesnei mo
kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su biskiu įmokėiimo, arba 
mainysiu į lotą. H. J. Coleman and 
Co. 5857 State St. WenL 5702.

Furniture & Fixtures

VALGOMO kambario setas, $5, pa
siniai pečiai, $6, lovos, $2, dresenai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice Bak
šiai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai/ $35, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utaminke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schwartz Bros. Stovage, 640 E. 61 ąt.

Mes perkame visus senus ir var
totus rakandus ir mokame geriau
sia kainą. Taipgi parduodame gerus 
rakandus pigiai. Harvey ana Co. 
1357 W Lake. Monroe 0056 arba va
karais Monroe 6629.

MES MOKAME brangiai už jūsų 
senus 
t. t.

rakandus, pečius, kaurus

BROWN FURN. CO. 
1741 W. Madison St

Seeley 5633

ir

PARDAVIMUI pigiai saliuno fik- 
čeriai, kas tik yra reikalinga prie 
sauliuno. S. Adomaitis, 3738 South 
lįalsted St.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

LIETUVIŲ atidai. .Nusipirkit siu
vamą mašiną. Turime' pilną pasirin
kimą Singer siuvamų mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 4251 Cottage Grove Avė.

SIUVAMOS mašinos, visokių išdir- 
bysčių, consoles, dropheads, $9, elekt
rines, portable, $22.50 ir daugiau, iš
mokėjimais. Patterson Bros. 1952 
Irving Vark Blvd.

Automobiles
TIKRI BARGENAI

. Aukotos rųAie», vfliaUHių modelių, 
vartotų karų. 

CHRYSLER. 1927, 62 Coach, kaip 
nau|an ....  —----------------- ..........-

UhlCK 1928 MHiun. kaip naujan .. 
CHRYSLER 1928, 72 wdan, kaip 

naujiiH ........  —
PACHARD 1926, Rtraight, 8-6 pa- 

Hažiorių. mslan ..... .............. ..........
CHRYSLER 1927, 80 sodan, kaip 

naujas ....... ................... .................
PONT1AC 1928, 4 dur„ Landau sc< 
LINCO1.N 1927, 7 panaAierių, sedan, 

kaip naujau ........  —
CADILLAC 1927, 5 paRažierių sodan, 

• kaip naujaH . . ........................
JORDAN 1927 straight 8 nport road-

Hter ...... ....................................................
ESSEX 1928, 4 durimis sodan, kaip 

naujau ....................    -.....
STl’DEHAKER, 7 pusalierių nedari, 

kaip nauja* .. ...................... ..............
AUHIJRN 1927, Rport sodan, kaip 

liaujas ... ................... . ............... ......
59 kitų vėliauHių modelių ienvių 

karų nuo .. ..... ...... . . $100 iki
Visi karui garantuoti ir teikiainan ___

patarnavimas. Tik bink įmokėti, kitun i 
12 arba 1H mėnesių. Atdara vakarais ir 
nedaliomis iki 10.
NORTH AVENUE MOTOR SALES 
3739-11 W. North Avė., Phone Cupitoi 3350

3(150 
$1075 
$1250 
$1450 
$1050 

■dan $750 
$2750 
$1750

$075 
$050 
$650 
$875 
$400 

dykai

M & K Motor Sales
cnicairoH Bonaiurt ir atnakanoiausl vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniAkame 
Btovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$^000. Mes turime karą kuris tinka viso
kioms reikalams. Canh, i*mok,fijimuis, mai
nais.

6811-13 So. Halsted St.

Dodge ’27, Sedan ....................... $475
Chrysler 27. Sedan ................... $595
Hupmobile ’25, Sedan ............... $350
Nash ’27, Sedan ....................... $700
Hudson ’27, Sedan ................... $550
Buick ’27, Sedan ....................... $650
Studebaker Sedan ....................... $550
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais. 

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

50%
PIGIAU

DODGE SEDAN 1024 ____ ________
ESSEX COACH 1026 .........................
FL1NT Touring 102ft ____ ________
AUBURN Touring 1025 žiemai ui!

daromai) .............. ................................ .......
OAKLAND Sedan 1925, 4 ratų bre 

kini ......................J....................................
JORDAN Rport 1924 touring .............

$106 
$226 
$260 

,______ __________ _____________ flft ..
MOON 1923 4 pasakierlų coupe ........  $100

Tie karai yra nupiginti lygiai per .pilno. ’.-LL karo. ncpraleiHki-
onų. 
didžiausi automobilių ver-

GARFIELD MOTOR SALES CO. 
47 to 61 E. 66th St.. eor. WabitHh Avė. 

7716 So. Halnted St.

Jot Juh norite pirkti troro 
to Aly etery bnriron" 

South SideM <11 
tCifTOB.

BUICK 1026 Mastor fl Coach —- 5 pa- 
•atlerįų. labai ęeramo stovyje, gerai bėga 
— $505, idniokojltnata arba mainata.

FINANCE CO.
7001 Stony leland. ’ Futrfoz 8030

CHEVROLET, Overlandai ir Fordai, viai 
modeliai, Karautuoti reramo stovyje, puiku* 
btu-genan, $45 iki $1Ž6, ponas 8HAW 

7637 So. Halatod St.

Jūsų pRBirlnklmiiB, SOS 
Studabaker 1096 coupe, porfcct 
Chevrolet, 1025 aport touring 

Ehbi'k (4) 1024 eoUDO 
6039 Cottare Grovo Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

— EKTRA —
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 

krautuvė. Mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus arba namo, arba priimsiu; 
partnerį. Priežastį patirsyt ant Į 
vietos.

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

8210 So. Halsted St.
Box 263

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VLSADOS yra patartina kriep- 
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

EKSTRA SPECIAL BARGENAS
Delleate»en, gruRernš, naldainlų ir moky

klon reikmenų, Benai (RteigtaR bizni*. vIhiih 
bizniH <anh. Kerą ateitiH, 4 kambarių fla 
ta*, turiu parduoti pigiai, tik ne i mai
nui. x

651 W. 2Dth St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
bučemė, su hamu arba be namo, 
šaukit Hemlock 3130.

DIDELIS IR GREITAS PELNAS 
BE RI2IKOS

Tapkite savininku augančių gy
vulių, kurių sveikata ir gyvastis yra 
apsaugoti. ‘ Jums nereiks jais rū
pintis, o iš jų pardavimo gausite 
gvarantuotą pelną, kas keturi mėne
siai. Pelnas 60 nuošimčių į metus 
ant indėtų pinigų be darbo su pil
niausiu saugumu. Indėti pinigai 
saugesni negu banke. Atsiimti ga
lima visados su pelnu pardavus gy
vulius. Laikas prisidėjimo aprube- 
žiutas.

Atsišaukite tuojaus adresu. 
Naujienos, 

Box No. 1046

PUIKUS naujas 6 kam. bungalow 
tile vana, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, cementuota gatvė ir 
ėlė, lotas 32x125, pusė bloko nuo 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo
siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalovv ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už casli. 
Bungalovv randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černė; turiu parduoti labai pigiai,! 
todėl, kad aš pats nesu bučeris; tu-, 
ri būt parduota už jūsų pasiūlymų, ( 
už cash; mainų nepriimu.

Atsišaukit
6111 S. Kedzie Avė. 

šaukit vakare 
Prospect 8476

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas ir tuščias lotas, bargenas. Sis 
namas bus parduotas už tiek, kad 
apmokėjus morgiČių, jus galit pirkti 
tiktai namą pigiai, cash $1500.

4616 So. Whi»ple St. 
arba šaukit 

Telephone Humboldt 3960 
Savininkas, 1931 Milvvaukee Avė.

A

BARBER SHOP, 3 kėdės — par
duosiu nebrangiai. Sena, gera vieta. 
Renda $35.00 mėnesiui, 5216 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI rgosemė, labai ge
roj vietoj, biznis cash. 3416 South 
Wallaęe St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalovv arba 2 

ar 3 flatų namą į farmą, lotą, biznį 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 
0909.

Real Estate For Sale
NamaLŽemė Pardavimni

EKSTRA SPECIAL BARGENAS
Section linijos kampas, 38x124 1 

blokas nuo Evving Avė., prie 111 
St. Savininkui reikia pinigų, par
duos pigiai, $1500 cash.

F. J. ZINS, 
Ph. Frank lin 0929

EXTRA SPECIALIS BARGENAS 
lotas 50x125, prie Califomia Avė., 
netoli 69 St., reikia tik $2000 cash.

Lotas 30x125, prie Mason Avė., 
netoli 63 St., reikia tik $500. Tie 
lotai yra gatavi dėl namų statymo.

J. A. LYNCH,
40 N. Dearborn St., Tel. Central 3654

KAM MOKĖTI RENDĄ?
Kuomet ju* tuos pačius pinigus, kuriuos 

užmokate savininkui, galit Įsigyti nuosavi) 
namą. Jums tik reikia turėti nuosava lo
tą ir mes pastatysime jums modernišką mu
rini bungalow. Viskas bus naujos mados: 
knygynas. ugniavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas. vandens Aildytuvas, vėliausios 
mados fikčerlai. NEREIKIA CASH. limo- 
kšjiinais po $«5 i altines]. Mes primoki
me finansavimu. AnZlurtikit musą mode
linius namus. AtsiJaukdami prie musų nie
ko nepralaimtisite, bet LAIMĖSITE.

COOK COUNTY BLDG.
& IMF. CO.

1868 W. 79th St. Triangle 6090
7034 N. Clark St. Rogcrs Park 4656

PARDAVIMUI bizniavas namas 
«u bizniu ar be biznio, labai puikioj 
vietoj. Nauijas mūrinis namas, 
26x60, kampinis, gatvės grįstos, gat- 
vekans iš fronto, viršui 6 kamba
riai gyvenimui ir vasarinis porčius, 
namas medžiais apaugęs. Dabarti
nis biznis dry goods, bet namas pa
rankus dėl visokio biznio, žemės 
yra žale tiek pat dėl antro namo ir 
dar ant to paties loto yra 6 kamba
rių bungalovv su visais įrengimais. 
Parduosiu labai pigiai. Priežastis 
pardavimo — liga.

G. J. BALL, 
2325 — 52 St., Kenosha, Wis.

$4000 PIGIAU
8 flatų, iVa metų senumo, moder

niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
išmokėjimais, $39,000, cash $7,000, 
šaukit savininką

Pensacola 8164

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalovv, karštu vandeniu šil
domas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634.

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

kambarių naują mūrinį bungalovv už 
pigiau negu Kainavo, kad sudarius 
$3,000 cash. Geriausis pirkinys 
South Side už $6500. 12407 South 

i Racine Avė.

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga
lovv, prie Belmont ir Central, karštu 
vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
ja. Yra paimti į mainus, parduosiu 
jūsų kaina, išmokėjimais.

ĄNDĘRSON,
4058 Lavvrence Avė.

Pens. 8493

VIENAS akras ir 8 lotai gražia
me Westmont, 2 blokai iki C. B. & 
Q. geležinkelio stoties, 2 traukiniai 
kasdie, 40 minučių važiavimo iki 
vidurmiesčio, yra vanduo, gasas ir 
elektra, kaina $1350. Cash arba iš
mokėjimais.

S. E. kampas 105 ir Cicero Avė., 
133x579, apie 20 lotų, parduosiu už 
$8000 cash arba išmokėjimais.

Netoli Clearing Industriąl distrik- 
to, 60x125, į rytus nuo Nashville 
Avė., prie 64 St., yra vanduo, ga
sas, elektra, bloko nuo 63 St., 
karų, $1050 cash arba išmokėjimais.

Netoli 64 ir Halsted St., 4 fla
tų mūrinis, akmeniniu frontu, 2-4 
1-5 ir 1-6 kambarių apt. Kieto me
džio grindys, aržuolo trimas, netoli 
68 ir Halsted karų ir elebatorio, 
geras rendoms distriktas, įplaukų 
virš $2700 į metus, kaina $2250. 
Priimsime gerą kontraktą arba mor- 
gičius. (Sekite musų skelbimus).

HARRIS & UNGER
3310 W. 63rd St.

Hemlock 6263
NAUJI bungalovvs budavotojo 

kainomis, lengvais išmokėjimais. 
5616 Grace St. Kild. 3695.

MAINYSIU Mūrinį Bungalovv.
3656 W. 62 St.

PARDAVIMUI per savininką 2 fl., 
5-5 kamb., furnas Šildomas, vana, 1 
fl. barnė užpakalyj, $6000, išmokėji
mais. 2242 Clyboum Avė.




