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Lietuva esanti pasirengus pradėti taikos 
derybos Karaliaučiuje kovo 30 

dieną; stato sąlygas

Ukrainoj suimta arti 
100 sionistų

VARŠAVA, kovo 1. [PAT].
Savo atsakyme į pastarąją 

Lenkijos notą, Lietuvos minis- 
teris pirmininkas Voldemaras 
daro piekaištų Zaleskiui, kad 
pastarasis neatsakęs į pagrin
dinius klausimus, paduotus Lie
tuvos notoje sausio Iii.

Voldemaras pareiškia, kad, 
pirma, nebuvęs išaiškintas rei
kalas grąžinimo asmenų, iš
tremtų iš Lenkijos 1927 m. lap
kričio mėnesį; antra, be atsa
kymo paliktas lietuvių organi- 
zaeiju l.ycloji* klausimus; 

čia, lenkų notoj nutylėta visi 
detaliai, liečia sutarties, kuri 
turėtų būti padaryta kaipo ei
nančių pertraktacijų rezultatas; 
ketvirta, Zaleskis nieko nepasi
sakęs dėl pagalbos, kurią Tau
tų Sąjunga pasisiūlius teikti 
lietuvių-lenkų derybose.

Voldemaras sako, kad pasta
roji Zaleskio nota 
švęsta išimtinai 
mams, IJetuvos 
keltiems, būtent, 
i imu su Zaleskių
terpretacijai ir Tautų Sąjungos 
rezoliucijos teksto autentišku
mui.

Kai dėl pirmo tų klausimų, 
Voldemaras sutinka, kad busimi 
jo pasikalbėjimai su Zaleskių 
butų stenografuojami.

Kai dėl antro punkto, Volde
maras sako, kad tekstas, kurį 
jis pridėjo, esąs autentiškas, 
ir kad Zaleskis leidžiąs sau kaip 
tinkamas interpretuoti Tautų 
Sąjungos rezoliuciją, neimda
mas, kad tokios teisės neturi nė 
vienas Sąjungos narys.

Voldemaras sako, kad jį la
bai nustebinusi lenkų notos pa-

buvus pa- 
dviem klausi- 
premjero pa- 
jo pasikalbė
ti enevo j e i n-

baiga. Klausimas, ar Lietuva 
norinti pildyti 'Pautų Sąjungos 
rezoliuciją, esąs tuščias, atsi
žvelgiant į Voldemaro duotai 
atsakymą viešoje Tautų Są- 
iungos Tarybos sesijoje gruo
džio 10 dieną.

Lietuvos ministeris pirminin
kas laiko nesuprantamu ir la
bai keistu dalyku, kad lenkų 
užsienio minitseris savo pirmes
nėj notoj suminėjęs keturis 
klausimus, kuriuos jis norėtų 
! isk iisuoti nu Lietuva, tuo tar
pu pastarojoj notoj jis propo- 

nuojąs derėtis dėl normalių ro 
**ų kaimynų santykių tarp abie
jų valstybių atsteigimo. Tai, 
sako Voldemaras, vienas antram 
prieštarauja, ir jis negalįs su
prasti, kokius klausimus norįs 
Zaleskis diskusuoti busimoj 
konferencijoj ir ko jis iš tik
rųjų siekiąs.

Pagaliau Voldemaras pareiš
kia, kad Zaleskio ignoravimas 
io pastatytų klausimų parodas, 
kad apsikeitimas notomis užuot 
palengvinęs derybas, jas tik dar 
labiau komplikuojąs. 1X4 to jis 
laikąs bergždžių darbu tolesnį 
apsikeitimą notomis, ir duoda 
šitokių pasiūlymų:

1. Derybų metu prašyti ža
dėtos Tautų Sąjungos pagalbos.

2. Susitarus su Tautų Są
jungos atstovu paskirti derybų 
laiką ir vietą.

Jei užsienio reikalų ministe
ris Zaleskis dėl kai kurių prie
žasčių nesutiktų su pirmąją 
propozicija, tai Lietuvos val
džia esanti pasirenguš pradėti 
derybas Karaliaučiuje kovo 30 
diena. • c

RYGA, kovo L — Praneša, 
kad pastaruoju laiku sovietų 
žvalgyba Ukrainoje areštavo 
arti šimto sionistų. Dvidešimt 
septyni jų buvę areštuoti Kije
ve, penkiasdešimt Vinicoj, o 
likusieji Nikolajeve ir kituose 
miestuose.

Dauguma suimtųjų tapę iš
tremti, o šešiems leista iške
liauti į Palestiną.

Muštynės Jugoslavi
jos parlamente

BEL( i HADAS, Jugoslavija, 
kovo 1. — Naujai išrinktai 
>kupčinai (krašto seimui) va
kar pirmą karią susirinkus po
sėdžiauti, tarp kelių dešimčių 
radikalų, ūkininkų ir demokra
tų partijų narių kilo free-for- 
all muštynės. Muštynėse daly
vavo ir Stefanas Radič, kroatų 
ūkininkų partijos vadas. Jis bu
vo pašalintas iš seimo trims po
sėdžiams už tai, kad savo kal
boj su nepagarba atsiliepė apie 
karalių Aleksandrą.

Trukšmas kilo per debatus 
lel tariamų brutalybių su poli
tiniais Belgrado kalėjimuose.

Komitadžai puolė 
Serbų miesteli

Penki asmens užmušti, jų 
pe viena moteris

tar-

Egiptas atmetė SU- Moore busiąs ambasa
tarti su Anglija dorium Peruvijai

KOčANAiS, Jugoslavija, 
vo 1. — Makedoniečių 
tadžų (partizanų) banda, įsi
veržus per siena iš Bulgarijos 
ir puolus šį Jugoslavijos pasie
nio miestelį, užmušė penkis as
menis, jų tar|X‘ vienų moteriš
kę. Banda pabėgo.

ko- 
komi-

Prancūzai kritikuoja fSSįSST 
Kelloggo paktą ka

rams pasmerkti
Nurodo, kad pačios Jungtinės

Valstybės griebtųsi 
gintis, jei butų kitos 
valstybės užpultos

ginklo 
kurios

MASKVA, kovo 1. — Gre- 
gory Piatakov, vienas opozici
jos vadų, kuris tapo ištremtas, 
atsiuntė komunistų partijos cen- 
traliniam komitetui prašymą 
priimti jį atgal į partiją.

Piatakov buvo prekybos al- 
tacl.e prie sovietų ambasados 
Paryžiuje. 

i-------------

Sovietai neatsižadės 
maino monopolio

Jungtinės 
vadina- 
neatsi-

nurodo,

MASKVA, kovo 1. Sovie- 
tų prakybos komisiiras Anasta- 

zy Mikoian, kalbėdamas meta
lurgijos darbininkų kongrese, 
pareiškė, kad sovietų valdžia 
visai nemananti atsižadėti už
sienio prekybos monopolio. Ta
sai monopolis esąs pats sovie
tų pramonės apsaugos pamatas. 
Sovietai suprantą gerai, kad 
jei tik jie bent kiek nukryptų 
nuo šitokios savo industrinės 
politikos, jie tuojau butų prie
šų sudoroti. Prekybps monopo
lis tai esanti sovietų tvirtove 
ir tikriausia apsauga nuo prie
šų puolimų.

; Smetoną ir Voldemarą išpėrė per nepri
klausomybės šventę vasario 16 dieną

[Musų specialio korespondento]
I

KAUNAS. — Vasario 16 die- 
1 ną Kaune, valstybės teatre die- 
I iigs metu buvo posėdis buvusių 
[Tarybos atstovų ir buv. seimų 
atstovų. Atsilankė ir šiaip pub
likos, o taipgi daug karininkų. 
Atsilankė ir Smetona su Volde
maru.

Iš buv. valstybės Tarybos na
rių ypač su griežtomis kalbo
mis išėjo Kauno miesto bur
mistras J. Vileišis, 'Leisiu fa
kulteto dekanas prof. Leonas 
ir menininkas V. lličiunas (kr. 

(t). Visi jie griežtai nurodė sei
mo ir demokratinės tvarkos rei
kalingumų.

Smetona su Voldemaru pasi
juto nejaukioje padėtyje ir iš
bėgo lauk, nelaukdami pabai

gos. Buvusiems karininkams 
taipgi duota įsakymas apleisti 
salę. Bčt publikos dauguma 
gausiai plojo demokratinės san
tvarkos gynėjams.

Atsišaukimai prieš fašistinę 
Lietuvos valdžią

Rygoje vasario 16 d. “L. Bal
sas” išleido atsišaukimą į lie
tuvius, ragindamas kuogreičiau 
nugriauti fašistinę Lietuvos 
valdžią. -Tiesa, atsišaukimai ta
po vėliau dešinios valdžios įsa- 

kymu konfiskuoti, bet didelė 
dalis išdalinta.

Kunigo Juodavalkio įskundi
mu policija areštavo agr. V. 
Mickų, bet padarius atatinka
mus žygius tuoj paleido.

Samuelio Gomperso pa 
minklas Washing,tone

Britai sumažina iš
laidas armijai

LONIX)NAS, kovo L Bri
tų armijai 1928 metais numa
toma išleisti £11,050,000 
($205,250,000), arba £515,000 
mažiau nei praeitais metais.

VVASHINGTONAIS, kovo 1. 
- Atstovų hutas priėmė senato 
rezoliuciją pastatyti Washing- 
tone paminklą Samueliu! Gom- 
persui, mirusiam Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentui.

PARYŽIUS, kovo 1. — 
Prancūzai apsivylę Jungtinu,i 
Valstybių sekretoriaus Kellog
go nota, kuria jis proponuoja, 
kad Jungtinės Valstybės, Fran- 
cija, Didžioji Britanija, Italija, 
Vokietija ir Japonija darytų 
daiiR-iašalc sutarti karams am
žinai pasmerkti. F'ranvtiasai sa- 

ko, kuri visus karus pasmerkti 
esąs negalimas daiktas, visų 
pirma dėl to, kad nė viena val
stybė.* negalinti atsižadėti teisės 
gintis ginkluota jėga, jei ji bu
tų priešo užpulta. Antra vertus, 
sako Prancūzai, pačios Jungti
nes Valstybės negalėtų besigin
ti, jei jos butų bet kurios kitos 
valstybės puolamos.
Valstybės juk nė savo 
mos Monroe doktrinos 
žadančios.

Francuzų spauda 
kad Franci ja ir kitos valstybės,

I kurios yra Tautų Sąjungos 
nariai, einant Sąjungos konven
cija atsižadėjusios karo kaip 
politinio įnagio, bet, einant ta 
pačia Tautų Sąjungos konvenci
ja, jos butų priverstos pavartoti 
ginklą prieš bet kurią valstybę, 
kuri pasirodytų kaip užpuoli
ke.

Journal dės Debats pastebi, 
kad Pan-Amerikos kongrese 
valstybės sekretorius Kellogg 
ir delegacijos pirmininkas Hu
ghes visai nesutiko, kad Jungti
nės Valstybes atsižadėtų savo 
teises daryti kad ir ginkluotos 
intervencijos kituose Amerikos 
kraštuose “savo piliečių tei
sėms ginti”, šitas savo preten
zijas Jungtinės Valstybės pa
matuojančios Monroe doktrina, 
nors kitos Amerikos valstybės, 

'kurios buvo Havanoje atstovau
jamos, tos doktrinos niekados 
nepripažinusios.

Kelloggo pasiūlymas —
J. V. reklama, sako 

Tautų Sąjungos 
delegatai ’

GENEVA, Šveicarija, kovo
— Įvairių Tautų Sąjungos sau
gumo komisijos delegacijų na
riai šaltai priėmė J. V. valsty
bės sekretoriaus Kelloggo notą 
Francijai dėl sutarties karams 
pasmerkti. Dauguma delegatų 
žiuri į ją kaip į Jungtinių Val
stybių norą pasireklamuoti. Jų 
nuomone, republikonų adminis
tracija daranti šitokių radikalių 
taiko* pasiūlymų viep for 
home consumption ateinančių 
prezidento rinkimų kampanijos 
tikslais.

Kova su klerikalų 
banditais Meksikoje

Vokiečiai nori lengves
nių “divorsų”

Dviejuose susikirtimuose 
federaline kariuomene 
maištininkų nukauta

su
80

BERLYNAS, kovo L Reich
stage tapo pasiūlytas įstatymo 
projektas palengvinti išsiskyri
mų procedūrą Vokietijoje.

Francuzų Portugalų 
arbitražo paktas

<LISABON’AS, I’ortugali ja, 
kovo 1. — Netrukus Francija 
pasirašys sutartį su Portugali
ja. Tąja sutartimi visokį galį 
kilti nesusipratimai taip tų
dviejų valstybių bus išspren
džiami arbitražu.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
L Iš Guadalajaros praneša, kad 
susikirtime tarp federalinės ka
riuomenės dalies ir klerikalų 
maištininkų būrio netoli nuo 
Soyate miesto, Jalisco valstijo
je, septyniasdešimt keturi maiš
tininkai buvo užmušti ir kelioli
ka sužeisti.

Amnestija Vengrijoj
Horthy amnestuoja tik tuos, 

kurie kaltinami dėl neištiki
mumo jo režimui

Vedėjas apvogė varto
tojų bendrovę

GARGŽDAI. — Pereito me
nesio gale vietinė vartotojų ben
drove darė pagrindinę prekių 
ir turto reviziją. Revizijos iš
davos buvo gana netikėtos, apie 
8,500 litų truko. Įtarimas krito 
ant krautuvės vedėjo Blagnio. 
Policijos pagalba buvo pradė
tas tyrinėjimas ir krata jo na
muose. Per kratą gauti daviniai 
davė daugiau apkaltinamosios 
medžiagos, taip kad prieš vedė
ją buvo iškelta byla teisme, ku
rio parėdymu jis tapo areštuo
tas ir padėtas į kalėjimą. Ben
drovės nariai yra labai pasipik
tinę tokiu buvusio krautuvės 
vedėjo elgesiu.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, ko
vo 1. — Vengrijos regentas ad
mirolas Horthy šiandie suteikė 
amnestiją arti 1,090 politinių 
kalinių, kurie buvo kaltinami 
dėl neištikimumo esamai val
džiai ir dėl įvairių kitų menkų 
nusikaltimų.

Amnestija visai neliečia ven
grų pabėgėlių užsieniuose, nė 
asmenų laikomų kalėjimuose už 
komunistinius darbus, nė tų, 
kurie per pastarus trejus metus 
buvo nuteisti už kriminalinius 
nusikaltimus.

Katastrofa kasyklo 
se Vokietijoje

\VASHINGTONAS, kovo 1. 
Girdėti, kad Jungtinių Vals- 

Peruvijai 
Coolidge’o 
P. Moore, 
Ispanijai.

’ LONDONAS, kovo L — Pra
nešimas iš Kairo sako, kadI E- j tyliiy ambasadorium 
gipto valdžia atmetus Anglijos- > dusias prezidento
Egipto sutarties projektų, ka
dangi tokia sutartis, tautininkų 
nuomone, Egiptu dar labiau pa-

Šuo — ištikimiausias 
žmogaus draugas

Detroito daržininko šuo palen
gva badu miršta, gedėdamas 
mirusio šeimininko

DETROIT, Mieli., kovo 1.

štąs, vienas Vokiečių policijos 
šuo jau visa savaitė laiko bu
dynes ties Henry Ford ligoni
ne, kurioje jo šeimininkas, Jes- 
se Doud, mirė.

pask irtas Alexander 
buvęs ambasadorius

Šiauliuose nužudytas 
apskr. matininkas

7 vai. iš ryto rastas šuviu j 
galvų nežinomo piktadario nu
žudytas Šiaulių apskrities mati
ninkas Krikščiūnas; jo kūnas 
padėtas Šiaulių miesto ligoninė
je. Padarytu tyrinėjimu nusta
tyta, kad velionis buvo nušau
tas apie 2*/2 vai. nakties. Velio- 
nies kūnas išlydėtas vasario 4 
d. į stotį, ir iš čia išgabentas į 
tėviškę.

Nužudymo tikslas nežinomas, 
piktadariai ieškomi.
Matininko Krikščiūno nužudy

mo aplinkybės
Ištirta, kad iš matininko 

Krikščiūno pavogta apie 500 li
tų. Pi•ieš tai jis buvęs netolie
se esančiame, name Lauko g-vė 
Nr. 21, kur yra neramiausis 
šaulių rajonas. Čia dažnai įvyk
sta incidentų.

Doud, daržininkas, buvo atga
bentas į ligoninę operacijai. 
Operacija nepavyko, ir praeitą 
penktadienį jis mirė. Tą pačią 
dieną Doud’o šuo, kurs namie 
buvo laikomas pririštas gataže, 
nusitraukė ir kaž-kokiu budu 
atsekė į ligoninę. Nuo to laiko 
jis slankioja apie ligoninę, nie
ko prie savęs neprisileisdamas 
ir jokio maisto nč vandens ne-j Žemės dalinimas 
priimdamas. Policija ir ligoni
nės tarnautojai bandė visaip jį! 

• • • I • 1 • • • 1 . vprisivilioti, pagauti, bet šuo ne
sidavė. Jis dagi kitų šunų ven
gia ir neprisileidžia.

Mirusia Doud irgi mylėjo šar
vo šunį, kuris buvo jo nuolati
nis draugas. Prieš mirdama* 
jis dar rūpinos, ar kas neatsi
tikę su jo šunim.

KAUNAS. — Žemės reformos 
valdyboj gautomis žiniomis iki 
1928 m. sausio mėn. 1 d. iš
parceliuota 2,997 dvarai su 555, 
207 ha. žemės ir sudaryta apie 
52,000 žemės sklypų. Taipogi 
išskirstyta viesėdžiais 1,510 
kaimų paliečiant apie 30,000 
ūkių su bendru 428,422. ha že
mės plotu ir sudarant 42,849 
atskirus žemės ukius.

Keltuvų narvams nutrukus 13 
angliakasių užmušti ir 35 kiti 
sužeisti

BERLYNAS, kovo 1. —Pra
neša, kad kasyklose netoli nuo 
Recklinghauseno, Vestfalijoj, 
atsitiko didelė nelaime. Keliant 
darbininkus į kasyklas, du nar- 
\ai nutruko ir nukrito 
dugnan. Trylika 
buvo 
šimt 
gelis

šafto 
angliakasių 

užmušti .vietoj, o trisde- 
penki sužeisti, kurių dau- 
pavojingai.

Nauji lietuvių suėmi
mai okupuoto j1 Lietuvoj

VILNIUS. — Lenkų spaudos 
žiniomis, lenkų valdžios įstai
gos suėmusios visą eilę asmenų, 
kurie agitavę už susilaikymą 
nuo Lenkijos seimo rinkimų. 
Suimtieji atiduoti teismui. Jų 
byloms esanti duota pagreitinta 
eiga. Byla busianti nagrinėja
ma dar prieš Lenkijos seimo 
rinkimus. Iš kitų šaltinių pra
nešama, kad suimtieji esą oku
puotosios Lietuvos lietuviai.

Anglijos ir Persijos ki
virčai dėl salų

LONDONAS, kovo 1. — Per
sija ir Anglija ginčijasi dėl 
nedidelių Behreino salų Persų 
įlankoje, kurias šiandie valdo 
šeikai po Anglijos globa. Persi
ja nepripažįsta Anglijai teisių 
toms saloms ir įteikė ^skundą 
Tautų Sąjungai. Anglija gi sa- 

kad salos nesu Persijos da
nė geografijos nė etnologi- 
atžvilgiais.

ko, 
lis 
jos

i.

F ederalinės kariuomenės
nuostolių buvo keturi kareiviai, 
užmušti ir šeši sukeisti.

Pranešimas sako, kad kauty
nės ėjusios per keturias valan
das, ligi pagaliau banditai buvę 
sumušti ir priversti bėgti į kal
nus, federalinės kariuomenės 
genami.

Tolesni pranešimai sako, kad 
kitas susikirtimas tarp federa
linės kariuomenės dalies ir kle
rikalų įvykęs arti Mexticano 
miesto, apie 120 mylių nuo 
Soyate. Maištininkai buvę su
mušti ir išbėgioję, palikę ketu
ris saviškių kritusius. Du ban
ditų vadai buvę gyvi sugauti ir 
tuojau sušaudyti.

Valsčiaus kasininkas 
išaivojo 20,000 lt.

Suimti kontrabandi
ninkai

NORTHAMPTON, Mass., ko
vo 1. Prezidento žmona, 
Mrs. Coolidge, atvyko lankyti 
savo,motinų, Mrs. Lemira Good- 
hue, kuri serga ligoninėje.

*ORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis, 
daugiausiai vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 22° ir 36’ F.>

šiandie saulė teka 6:35, lei
džiasi 5:40. Mėnuo leidžiasi

SKUODAS. — Skuodo vals
čiaus savivaldybė, kurios žinio
je yra ir Skuodo miestelis, tu
rėdama nemažas pajamas, vis 
dėlto negali išbristi iš skolų. 
Kaltas buvo, žinoma, įstatymas, 
turis neleidžia imti daugiau 20 
nuoš. valstybinių mokesnių sa
vivaldybių naudai. Skuodo sa
vivaldybės įsiskolinimo priežas
ties butą dar ir kur kitur. Pa
darius reviziją, pasirodė, kad 
valsčiaus kasininkas J. Vosy
lius jau nuo 1926 m. naudojos 
savo tikslams valstybės pinigus, 
išskolindamas juos už procen
tus pašaliniams asmenims. To
kių paskolų išdavęs iki 20,000 
litų. Be to pasirodė, kad Vosy
lius rinko įvairius mokesnius iš 
piliečių, išdalvinėdamas priva
čius kvitus, o surinktus tokiu 
budu pinigus pasisavino. Už 
tuos savo darbus Vosylius su
imtas.

VIEŠVILE. — Sausio 21 d. 
keturi asmens bandė pro Vieš
vilę peršmugeliuoti iš Prapėnų 
(Vokietijos) 200 svarų mielių, 
90 sv. figų ir kiek apelsinų ir 
nugabenti visa tai į Smalinin
kus. Tačiau jie neišvengė pa
sienio policijos. Vachmitras 
Juozas Stonys sulaikė visą tran
sportą ir pristatė muitinei, kur 
nuo nepasisekėlių šmugelninkų 
konfiskuotos visos išvardytos 
prekės ir vežimas su pora ark
lių. Arkliai vėliau buvo par
duoti iš varžytinių, už 200 li
tų, ir juos atgal nupirko buvę 
jų savininkai.

ITALŲ KONSULO UŽMUŠĖ
JAS TURĖS MIRTI

CHARKOVAS, Ukraina, kovo 
1. Ukrainos aukščiausias 
teismas atsisakė susimilti Vla
dimirui Dobrovolskiui, pasmer
ktam mirties bausmei. Praeito 
gruodžio mėnesį Dobrovolskis 
užmušė Odesoje Italijos vice
konsulą Cozzio apiplėš; no tiks
lu.

DU GAISRININKO VAIKAI 
ŽUVO GAISRE

P1TTSBURGII, Pa., kovo 1.
Kilus namouse gaisrui, du

rnais ir smalkėmis nutroško du 
maži gaisrininko Lyncho vaiku
čiai, kurie buvo uždaryti tre
čiame aukšte. Lynch tuo tarpu 
buvo pašauktas gaisro gesinti 
kitur.

“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.



NAUJIENOS, Chlcago, UI. Penktadienis, kovo 2, 1928

(KORESPONDENCIJOS
VVaukegan, III.

(iražus vakaras

publikai už skaitlingų atsilan
kymų ir parėmimų silpnos SLA. 
262 kuopos. — J. M.

SLA. 262 k p. vasariu 19 d. 
surengė koncertą, teatrų ir ba
lių, bendrai su SLA. 212 k p. 
iš Kencsha. Vakaras buvo Liuo- 
syhės svetainėj, prie K ir Adams 
gatvių. Visų programų išpildė 
Dailės Batelis iš Kenosha, tu
rintis būrį gabių vaidintojų ir 
skaitlingų, iš apie 50 asmenų, 
chorų. Buvo vaidinimas, dainos 
choro ir solistų ir viskas išėjo 
k negražiausia. Matyt, Dailės 
Batelis gerai darbuojasi, turė
damas darbščius mokytojus 
J. Macnorių ir p-lę Norų Kli- 
miutę, kurie nenuoalsiai dirba 
dėl Dailės Batelio gerovės.

Nors šį vakarų rengta pa
skubomis ir tebuvo tik savai
tė laiko jį garsinti, l>et vaka
ras pavyko gerai. Publikos at
silankė skaitlingai - buvo pil
na svetainė ir buvo matyt, kad 
publika laivo patenkinta Dai
lės Ratelio patiektu programų.

Pirmiausia buvo suvaidinta 
dviejų aktų komedija “Varg
šas Tadas’’. Vaidinimas buvo 
neblogas, nes prie jo darbavo
si, o ir pats vaidino J. Pabarš- 
ka. Po vaidinimo visas Choras 
sudainavo penkias daineles, ku
rios išėjo gerai. Po to sekė 
solo ir duetai. T. Bagdonas ir 
V. Jakutis dviese sudainavo 
“Myliu Lietuvą”; be to T. Bag
donas sudainavo solo “Kur ba
kūžė samanota”. Jo dainavimas 
tiek visiems patiko, kad liko 
iššauktas antra karta dainuo- * ę

ti. Gražiai sudainavo dvi dai
neles p-lė Nora Klimiulė. Adol
fina Badaviėiutė irgi gražiai su
dainavo dvi daineles. Abi šios 
jaunos panelės turi gražius bal
sus ir jų dainavimas tikrai la
bai patiko publikai. Po to vi
sas chorus vėl gražiai sudai
navo keturias dainas ir tuo 
pr< gramas baigėsi. .

Po programų buvo šokiai, 
kurie tęsėsi iki vidurnakčio prie 
Antano Purio orkestro.

šis vakaras Dailės Bateliui 
ir musų kuopai davė pelno 
$117.35. bariu nuoširdų ačiū

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Atwater
KENT^

c -RADIO

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

Nereikia baterių
arba baterių pavaduotojų

TAI PUIKUMAS Radio Pasaulyje! 
Visas elektrinis priimtuvas — kai
nuoja daug mažiau negu Radio se
tai.. Tai yra Geras Radio! Atwa- 
ter Kent tų garantuoja — mes irgi 
garantuojame Geriausiai ATSI- 
LANKYKIT ŠIANDIE — nes skai
čius yra aprubežiuotas.

CENTRAL DISTRICT 
FLJRNITURE CO.
3621-25 S. Halsted St.

iiniiiiiiirinn.nrnTn

Indiana Harbor, Ind.
Musų draugijų parengimai 

vasario mėnesį

Pirmas lietuvių parengimas 
vasario mėnesy musų mieste 
įvyko vasario 4 d. Tai buvo pir-i 
mą kartą musų mieste sureng- 
ta “bunco party”. Surengė ją 
SLA 343 kp. Nors pirmą kartą 
buvo rengta, bet parė buvo 
graži ir pilnai nusisekė, o ič vi
si liko jąja patenkinti; dėl SLA 
343 kp. liko dar pelno. Suren
gime parės darbavosi p.p. P. S. 
Rindokas, B. Sibulskis ir p-ia 
K. Rudienė. Kuopa gražiai gy- j 
vuoja. Prie kuopos yra sutver- Į 
tas ir jaunųjų skyrius.

Antras parengimas tai buvo 
prakalbos vasario 10 d. Kalbė
jo kokis tai misionierius kuni
gas S. B. Kryszczunas iš Bal- 
timore, Md. Tas kunigas, kaip 
ir kiti kunigai, yra pagiry mai
šas. Jis sakėsi esąs lietuvis, bet 
lietuviškai labai prastai kalbė
jo; daugiausia maišė lenkiškus 
žodžius, o kai kada ir “lotiniš-' 
kus”. Gal dėlto, kad pasigyrė, * 
og esąs labai “aukšto“ moks-1 
o," buk baigęs Petrapilio uni-j 
versitetą; jis esąs baigęs tokį1 
‘aukštą“ mokslą, kad jokio ki
to katalikų kunigo nesą tokioj 
nokyto, kaip jis. Jei iš to 
‘aukšto“ mokslo kunigo reikė
tų spręsti apie kitus kunigus, 
tai reikėtų pripažinti, kad visi 
kunigai nieko daugiau nežino,! 
ipart kelių lenkiškų ir lotiniš- 
kų žodžių, kuriais tik ir didžiuo-1 
jasi.

Daugiau to, tas “aukšto” 
mokslo kunigas gyrėsi, kad jo- 
kis profesorius ' ir astronomas 
negali jam lygintis. Pasak jo, 
aule yra skylė iš peklos, o že

mė tai kabanti, kaip obuolis 
mt siūlo; j dangų reikėsią eiti 
per saulę, dangaus gi siena 
esanti trijų mylių storio ak
muo.

Pikta darosi klausant kaip 
tokie jurgiai ir ignorantai gi
nasi esą “mokslo vyrai” ir dar 
bando mulkinti žmones.

Trečias parengimas buvo L. 
P. D. Kliubo vakarienė. Tai bu
vo vasario 18 d. Vakarienės 
tikslas buvo pagerbti senesnius 
narius, kuriems įteikta dovanos 

auksiniai žiedai. Dovanas ga
vo tie nariai, kurie išbuvo kliu- 
be 12 metų ir per visą tą laiką 
neėmė pašelpos. Šį kartą dova
nas gavo septyni nariai: V. Ka
džius, P. Raškevičia, A. Gudu- 
liauskis, P. Danušas, 1. Vilku- 
nas, J. Tamkutonis ir St. Raš- 
tutis.

Vakarienę pradėjo su Lietu
vos Himnu, kurį sugiedojo at
sistojusi visa publika. Svečiams 
biskį užkandus, pirmininkas St. 
Parzdys pradėjo programą, ku
ris susidėjo iš kalbų. Reikia pa
sakyti, kad šį kartą p. S. Barz- 
dys labai gražiai papasakojo 
apie Kliubo praeiti, nuo pat jo 
susitvėrimo. Jam priklauso di
delė garbė už surengimą šios 
gražios vakarienės. Vakarienę 
pagamino moterys, nors kliube 
moterų nėra; tečiaus p. Barz- 
dys surado gaspadines ir tai 
tiek daug, kad kas kitas gal ir 
nebūtų galėjęs to padaryti; o 
juk taipgi reikėjo ir kitų dar
bininkų. Mat visi jo klauso, ku
rį tik jis paprašo. Yra pirmiau 
buvę kliube pirmininkų, kurie 
ne tik nedirbo, bet ir į sureng
tus vakarus nesilankydavo. S. 
Barzdys gi dirba, tad jam ir ki
ti padeda.

žiedai, kuriuos kliubas davė 
dovanų savo nariams, buvo pa
dirbti p. M. šleinio, kliubo da
bartinio vice-pirm. M. šleiuis 
užlaiko auksinių daiktų sank
rovą Gardeli teatro name ir 
yra rimtas ir pavyzdingas biz
nierius.

Ketvirtas parengimas buvo 
bene svarbiausias. Tai dešim
ties mietų Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių apvaikščio- 
jimas, kuris įvyko vasario 26 
d. lai buvo didelė iškilmė ir 
labai gerai, kad L. P. D. kliu
bas neapleido jos nepaminė
jęs. Nors biskį ir pavėlavom, 
bet visgi geriau vėliau, negu 
niekad. Urfc tų parengimų rei
kia duoti garbės žodį p.p. P. 
R. Budžiui, Pr. Kesiliui ir St. 
Barzdžiui. Jų pasidarbavimu 
viskas buvo gražiai ir į trum
pą laiką surengta. Kad į tokį 
trumpą laiką surengti, reikėjo 
nemažai pasidarbuoti — gauti 
kalbėtojus, dainininkus, išgar
sinti; bet kad visi dirba iš
vien, tai ir darbas visada bū
na lengvas ir sėkmingas.

Pradedant iškilmes p. S. Barz
dys paprašė p-ios S. Krasaus
kienės sudainuoti Lietuvos Him
ną, pritariant atsistojusiai pub
likai. Pinhas kalbėjo S. Valan
čius apie pusvalandį — kaip 
Lietuva iškovojo nepriklauso
mybę. Po to p-ia S. Krasaus
kienė, akompanuojant p-lei V. 
Bigeliutei, sudainavo keletą dai
nelių. Jos dainelės musų- pub
likai taip patiko, kad daininin
kė po kelis kartus buvo iššauk
ta, kad dar daugiau padainuo
tų. Antras kalbėjo S. Kodis; 
taipgi kalbėjo neilgai, bet ge
rai, iš Lietuvos istorijos. Lai
ke pertraukos buvo renkamos 
aukos. Geros valios žmonės su
metė netoli $35. Užbaigus pra
kalbas p-ia S. Krasauskienė su
dainavo dar porą dainelių, o 
pirmininkas padėkojo kalbėto
jams, dainininkei, pianistę! 
rengėjams ir susirinkusiai pub
likai. T uo ir užsibaigė apvaiks- 
čiojimas.

Tas parengimas ilgai pasilik' 
musų atmintyje, ypač gražios 
p-ios S. Krasauskienės dainos. 
Kliubui gi, už parengimą, pa
siliks didelė garbė.

— šapos Darbininkas.

Indiana Harbor, Ind.
šiame miestely daug visakc 

yra buVę, bet tokios suprais pa
rės, kokia įvyks subatos vakare, 
tai dar niekados pas mus nėra 
buvę. O dėl to, kad rengia 
spccialės parių rengėjos p-nios 
P. Laučienė p. J. Paulauskienė 
Eina visur, pas biednus ir ba
getus, singelius ir ženotus, ren
ka pinigus, mažiau neima kaip 
penkines, o daugiau gali duoti 
kiek nori. Minėta suprais parė 
įvyks p-niai Petkevičienei, 3 d. 
kovo, 7:30 v. vakare Yvanovo 
svetainėje. Nupirks gi miegrui- 
mio setą, tikrai už cash, ne ant 
išmokėjimo. Tas bus įteikta p. 
Petkevičienei už pasidarbavimą 
pirmiau rengtoms surprais pa
rems. Kadangi reporteris ne
gali viską pamatyti ir pranešti, 
tai aš kaipo reporterio pamoč- 
ninkas, matydamas reikalą ir 
davęs penkinę turėdamas už 
garbę, kad teks dalyvauti minė
toje. paroj, pranešu visiems i? 
kviečiu visus dalyvauti ir už
tikrinu, kad busite užganėdinti. 
Kas bus, kas ne, o reporteris ir 
pamočninkas tikrai bus, gers ir 
valgys kartu su visais.

—Reporterio pamošnikas.

Lietuviai Kanadoje
> - _

WINDS0R, ONT.—^11 d. va
sario atvyko pas mane į sve
čius detroitiečiai: mano brolis, 
p. Možė ir p. Paseckas. Išgėrė
me keletą stiklų alaus, detroi
tiečiai dar gėrė iš Škotijos 
“vandens”. Pasidalinę įspū
džiais nutarėme visi keturi at
silankyti esamose vestuvėse; 
mat aš buvau paties jaunojo 
kviestas vestu vėsna. Geram 
upe susėdome į p. Pasecko 
“Studebaker” automobilį ir va
žiuojame. Peseckas pralinks
mintas alaus, ypač Škotijos 
“vandens” pradėjo daryti “mir
ties kilpas” važiuodamas gat
ve. Pav., važiuojame gatve ir 
privažiavę skersgatvį turime 
sustoti,’ bet buvo ledu apšalu
sios gatvės, tai urnai sustabdy
tas automobilis apsisuko gat
vėje aplinkui ir atsigręžė va
žiuoti atgal. Mane šiurpas per
pylė ir maniau, kad nedava- 
žiuosime paskirton vieton, bet 
p. Peseckas mus pabauginęs 
keletu tokių “mirties kilpų”, 
vėliau pradėjo važiuoti visai lė
tai, tuomet lengvai sustodavo 
ir neslysdavo. Įėjus mums į 
vestuvių kambarį sutiko mus 
jaunasis ponas šilingas, senas 
amerikietis, gyvena Detroite ir 
’o moteris, panelė Kaktavičai- 
tė, tik dabar atvykusi iš Lie
tuvos. P-as šilingas labai ma- 
’onus ir draugiškas lietuvis, 
aip pat ir jo moteris p-lė Kak- 

tavičaitė. Aš linkiu jauneve- 
Ižiams geriausio pasisekimo. 
Aš tikiu, kad jaunieji bus lai
mingi, nes abu yra labai drau
giški žmonės, todėl įgis daugu
mos žmonių simpatijos ir pasi
tikėjimo, kas yra užvis bran
giausia praktiškam gyvenime. 
P-as šilingas turi nuosavus na
mus Detroite. Jaunosios sesu
kėmis buvo pahelės E. Zakiutė 
’š Detroito, 9859 Russel St. ir 
Birutė Taurinskaitė iš Ford 
City, Ont., 253 Droullard Road; 
jaunojo broliais buvo ponai 
Dargužis ir Vaitkus, abu iš 
?ord City, Ont. Panelės E. Za- 
kiutė ir B. Taurinskaitė yra in
teligentės ir savo malonumu ir 
•.impatingumu bei mandagiu el
gesiu pridavė jaukaus ūpo vi- 
iems svečiams, kurie paten-

kinti linksmai šoko po gražios 
nuzikos. Svečių tarpe buvo po
nai Lipskis, Svirplio, Žilinskas, 
Vaitkus, Taunhskas, ponios 
Paulauskienė, Taurinskiehė,

OLD QOLD
BANDYMAS

“Iškabinėk pastabas, kad knygų 
agentai neįleidžiami i namą.” Pasa
kė leidėjas.

“Bet jus nesenai skelbėt ir rcika- 
lavot agentų pardavinėti musų nau
jų laidą”, protestavo .sekretorė.

“Suprantama. Bet aš noriu iš
bandyti aplikantus. Jiegu žmogų ga
li sulaikyti toks mažas dalykėlis, tai 
kokį gerą jis gali padaryti mums?”

— Pathfinder.

Vaikas klausia motinos:
“Mama, ar aš neturėsiu mažos se

si kės kuria dieną?”
“O kode! mylimasis jos tau rei

kia?”
“Taip, mama, man jau nusibodo 

vis nuolat tampyti tą katę.”

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi ’’

Lipskienė ir panele Virginia 
Taurinskaitė. Man buvo labai 

I malonu būti tose vestuvėse, nes 
dar pirmą kartą Amerikoj ma
tau vestuves. Nors musų tėvy
nė Lietuva toli nuo musų, bet 
mes jaučiamės lietuviais ir ta 
tautinė idėja mus jungia vienu- 
mon. Vėliaus buvo paskutinis 
užkandis, gėrimai. Laike už
kandžio visi maloniai dalinosi 
mintimis. Visada buvo vartoja
ma lietuvių kalba. Aš negalė
jau atsigerėti tokia malonia ir 
linksma lietuvių puota. Jaunų
jų sutuoktuvių šliubas buvo 
franeuzų Romos katalikų baž
nyčioje. Užtat ,buvo vestuvės 
Windsore, kad jaunoji negali į- 
važiuoti į Detroitą; dabar ište
kėjusi už Amerikos piliečio ga
lės įvažiuoti.

Ęasibaigus vestuvėms aš, ma
no brolis ir ponai Možė ir Pe
seckas išvažiavome. Detroitie- 
čių nelaimei 10 minučių pavė
lavome ir tap uždarytas perėji
mo punkto ofisas. Detroitiečiai 
prieš savo norą buvo priversti 
nakvoti Windsore. Važiavome 
visi į mano kambarį. Nors ga
na plačiu bulvaru važiavome, 
bet bulvaro šonai yra vingiuo
ti dėl pagrąžinimo tečiau mu
sų “Studbaker” nepaisė vin
giuotų pagražinimų ir važiavo 
tiesiai. Dar p. Peseckas pada
rė vieną “mirties kilpą”. Aš 
maniau, kad tik jo brolis kapi
tonas Peseckas Lietuvoje gali 
daryti su orlaiviu ore “mirties 
kilpas”, bet dabar žinau, kad 
jiedu abu bravo vyrai, nes ir 
detroitietis Peseckas daro “mir
ties kilpas”, bet tik gatvėje, 
ant ledo ir ne žemyn galva, kaip 
kad su orlaiviu daro, bet šonu 
apsisuka su automobiliu. Visi 
pernakvoję mano kambaryje, 
ryto metu išvažiavo į Detroitą. 
Bet jau buvo gerai išmiegoję, 
tai šposų nedarė gatvėje ir va
žiavo taisyklingai.—G. J. Y.

Batery setą
MES IŠMAINOME I ELEKTRI

NI SETĄ. SETAS TIK

SI 5
Atveškite mums savo seną batte- 
ry setą, mes išmainysime jį į 
elektrinį setą ir jis gaus jėgą tie
siai iš elektrinės liampos, tiktai 
už $15. Mes vartojame

ARCTURUS A. C. TUBUS
Arcturus Radio

Service Co.,
701 S. Wells St.

Ilarrison 8233

Jos. F. Sudrik Muzikos Krautuvė
Dabar stebėtinai žemos kainos ant aukštos rųšies 

Pianų, Radios ir Phonografų

Grojiklis pianas labai gražus, su visu įrengimu už 
$219.00. Baldvin Hamiiton Machony grojiklis pia
nas už $285. KimbaŲ grojiklis pianas už $295.

Atwater Kent modelis 37 — A. C. eleetrie setas už 
$219. Baldvin, Hamiiton Maihagpny grojiklis pia
nas už $185. Kimball grojiklis pianas už $295.

Senora Brunswick Pho- 
nografai ir su Radio krū
voje 1928 modeliai, kai

nos žemiausios.
Lengvi išmokėjimai.

Atdara vakarais ir nedė-« 
lioj iki 2 vai. po pietų.
Jos F. Budrik, Ine.

3417-21 So. Halsted St-, 
CHICAGO

Tel. Boulevard 4705

Geras Tonikas
Kaip kada jus jaučiate, kad 

jums reikia toniko pagelbėjimui 
atgaivinti jūsų stiprumo ir atbuda- 

voti jūsų atsparų. Ko jūsų kunui 
tikrai reikia, tai vitaminų - maisto.

SCOTT’S EMULSION
yra maistas-tonikas kuris turi daug vitaminų iš 
cod-liver oil. Tūkstančiai vartoja jį kasdie, kad tin
kamai maitinus kūną ir atgaivinus stiprumą.

Jei norite būti tvirtu ir gerai maitinamu 
— vartokit Scott’s Emulsion.

cott & Howne, Dloomfield, N. J. 27-3C;

MANUFACTURING. 1X
FREIGHT AND

SELLING COSTS

SWIFT & COMPANY’S
Už Gyvulius Doleriai

Iš tūkstančio svarų jaučių abelnai bima 550 
svarų jautenos, 150 svarų h kuru ir kitų užbaigtų 
by-produktų.

I
Swift & Company, įvairiose savo skerdyklose, 

superka tūkstančius gyvulių kas savaitę, perdirba 
juos į mėsų ir by-produ'ktus, parduoda mėsą retail 
vertelgoms ir by-pro<luktus visokios rųšies išdir- 
binetojams, kad perdirbus į visokias formas kurių 
pirkėjai reikalauja.

Iš Kiekvieno dolerio kurį Swift & Company ga
vo laike 1927 metų iš pardavinėjimo mėsos ir by- 
produktų, 85 centai buvo užmokėti gyvulių augin
tojams; 14 centų reikia užmokėti papjovimui, pri
statymui ir pardavinėjimo išlaidoms, vienas cen
tas palieka uždarbio. Iš 85 centų farmeriai turi 
užmokėti už gyvulį, maitinimą ir pardavimą kol 
jis ką nors uždirba.

Mėsos istorija yra žingeidi. Apie tai ir ikitus 
dalykus pakaunių industrijos, yra surašyta naujoje 
S'wift & Company Metinėje Knygutėje už 1^28.

Reikalaujantiems viena knygutė prisiunčiama 
dykai. Tik išpildyk žemiau talpinamą kuponą ir 
atsiųsk.

Swift & Company
Muku pelnas iš visokių šaltinių 

yra tik dalelė cento už svarą

SW1FT & COMPANY
4013 Packers Aye„ U- S. Yards, Chicago 
Malonėkite atsiųsti 1928 Metinę Knygutę:

DN ‘ 264

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ....................—...........  $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero .......... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ...................-................. $8.00
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli gelelinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS J............................................................... 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ................. — $7j00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................    |0c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................... -....-.................... 15c
Namų darbai, naminė sąska’tybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Ji liūs Mickevičius

Kontesto Honoratk Komisija: 
Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežienė, 
Jonas Degutis.

— S
Kontesto Numeratorius: 

Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijus: 
Marė Kemešienė.

- ■ . . - - . ■ . .................... . —- ■>■11.111.*

Kontesto Pradžia Sausio 1 ontesto Baiga Balandžio
16, 1928 30, 1928

Sėkmingai progresuoja

ALBINAS 
Rl PINSKAS

Pirmųjų kontei tantų eilėse 
stovi: Ručinskas, dr. Montvi- 
das, Urnežis, Ambrazevičia ir 
Sabaliauskas tina įkandin 
jų dauguma kitų, tečiaus dar 
kolei kas nė vienas jų negali 
susilpginti su čia esamais ven- 
kiais kontestantais. Kontestan- 
tas Ručinskas yra pralenkęs 
visus kitus. Jis yra įsitikinęs, 
kad pirmą dovaną laimėsiąs
tikrai. Po Ručinskui seka dr. 
Montvidas. Jis sako turįs pro

• “Naujienų“ Koncertas
“Naujienų“ koncertas bus ko

vo 11 d. Chicagos ir artimų 
ai ielinkių lietuviai iš anksto 
re įgiasi dalyvauti, nes “Naujie
nų“ metiniai koncertai, tai cbi- 

■ca'iečių lietuvių savo rūšies at
laidai - šimtai lietuvių kiek
vieną metą jdose dalyvauja. 
Pi rtat, visiems kontestantams, 
ki ric gyvena Chicagoje ir ar
čiau prie Chicagos yra išsiųsti 
bi etai jų liuosai įžangai j 
“Naujienų“ koncertą. Gyvenan
ti ms tolimesnėse kolonijose 
nuo Chicagos, tiems kontestan
tams biletų nesiuntėm — vis 
vi.»na “Naujienų“ koncerte ne
dalyvaus. Bet jeigu ir tolimes
nių kolonijų kontestantai nusi
tartų aplankyti “Naujienų“ me
tinį koncertą — praneškite, bi- 
letai bus prisiųsti.

Juodtaškių kolonijos

M. Lašas, Brooklyn — kontes- stropiai imtis už kontesto dur
ta itas Juozas Marcinkevičius, 
Bulpitt konteslantas P. Ma
kričius, Auburn — kontestan
tai P. Mažeika, Scranton — 
kt ntestantas V. Martinkus, 
VVashington — kontestantas J. 
Poloiner, Irons — kontestan
tai J. J. Rimkus, Clinton 
k( ntestantas D. Biauka, Spring 
Vaiky — kontest. .1. šalaševi- 
čiis, Minneapolis — Mrs. C. 
Z! nosky.

Neabejotinai, kad dauguma 
šilų juodtaškių kolonijų, grei
tu laiku pasirodys aktyviųjų ei
lėse, bet kodėl joms nepradėti 
kiūtoti tuoj, kodėl vietoj pasy
vumo neparodyti visuomenei 
savo aktyvumą? Kam laukti 
ilį iau kada pats darbas prašo
si dirbamas. Laikas ir labai 
yra laikas virš pažymėtų ko-

fiaiRALGIJOS KENTĖTO
JAI SKAITYKITE SI

Nėra reikalo ilgiaus kentėt 
Šiuos Baisius 

Skausmus

Del greičiausios, pastoviausios pa- 
geibos dėl neuralgijos skausmų, var
to! Johnson’s Red Cross Plasterj. Jis 
pa salina šių agonizuojančių priepuo
liu skausmus tarsi magiškai. Per 40 
m< tų ši gelbstanti niekuomet neap
gaunanti gyduole, yra komfortas ken
tei ojams dėl Reumatizmo ir Padag-
ro., suirusių nervų, uždegimų etc. sa
vo umiu ir tikru veikimu.

čia apie jj nėra jokios paslapties j 
— gyduolė pašalina skausmus. Ir1 

(kiekvienas Red Cross Kidney Plaster 
, .. , , . . | tojamas plasteris butų Johnson’s.
lom.ių kontestantams išbustl ir paduodamas visose vaistinėse.

spektų daugiau negu Bile vie
nas kitas kontestantas, kad pa
siekus laipsnį pirmą. Kontes
tantas Urnežis, taipgi neatsi
žada vilties, jeigu jau ne pir-
mą, tai bent antrą laipsnį pa
siekti, nes jam būtinai reikią 
automobiliaus. Kontestantas 
Ambrazevičius sako, kad jeigu 
laiko turėsiąs, tai Studebakerj 
tikrai laimėsiąs. Kontestantas 
Sabaliauskas kaip aukštai nusi
taręs lipti nesako, bet esąs gi- 

sitikinęs, kad jam keliasi 
atidaras net pirmam laips 
pasiekti. Sekamu kartu’ 
apie kitus progresuojan-> 
kontestantus trumpi pa-

ALEKSANDRA . ...- •A M BR A Z E VI t l A s te be.) imai.

esas

SABALIAUSKAS

lio savo kolonijų juodtaškį 
p; keiskite- raudontaškiu.

no forma) 35c.
Geresnis nei Mušt ar d Plaster.

Garsinkitės Naujienose

šis bei tas
Tulas laikas atgal p-nia Poš

kienė iš Philadclphijos, ieško
jo dingusių kontestantų: Luko
ševičiaus, Luco, Visbaro, Mille- 
rio ir Čepu ko. Nūnai yra gali
ma pranešti, kad pirrnjeji trys, 
būtent ■— Lukoševičius, l.ucas 
ir Visbaras, vigilijos neieškomi 
susirado, jie visi trys jau “per
lėktus” kontestantai, o pasta-1

lapiukų kelintai dienų pras
linkus, kontestantas privalo ap
lankyti tą ypatų, kuriai lapiu- 
kas buvo pasiųstas. Neabejoti
nai, kad kontestantai, pagelba 
minamų lapiukų galės tiksliai 
savo darbo išplėtoti ir susilau
kti gerų vaisių iš savo darbo.

Apdraudos Reikalais

šiomis dienomis buvo išsiun-

“Naujienų“ kontesto vedėjas 
yra drūčiai susirūpinęs tų ko
lonijų likimu, kuriose randas' 
kontestantai, bet tiktai iš var
do, o veikimo žymių nė su švie
sa nesimato. Prfsibijoma, kad 
koks nors pikulis jų dvasios Be
apsėstų, arba kita kuri piktė 
jiems kelio nepastotų tiksliam 
kontesto darbui. “Naujienų“ 
kontesto vedėjo, kontesto žem- 
lapyje, kiekviena tokia koloni
ja, kurioje kontestantas nieko 
neveikia — priskaitoma prie 
pasyviųjų kolonijų — tokia ko
lonija pažymiama dideliu juod- 
taškiu. Kolonijas, kurios parodo 
gyvybės žymių — skaitoma ak
tyvioms kolonijos — žemlapy- 
je joms statoma raudontaškis. 
Baudontaškis reiškia žymę gy
vybes, juodtaškis — mirties 
bei apmirimo. Pasyviųjų bei 
juodtaškių kolonijų sąstatas 
stovi sekamos vietos: Bing- 
hamton — kontestantas P. B. 
Balčikonis, Steubenville —kon
testantas J. Bereckis, Zeigler.— 
kontestantas K. Ivanauskas, 
Harvey — kontestantas J. Iz- 
bickas, Oglesby — kontestantas 
A. Grikonis, ()ak IUU — kon
testantas M. Franąwskis, Mi- 
chigan City — kontestantas

Paskanintas su Bohemian Apyniais
lčekomen<iii<>iamaN ir dantatcTinas per

PIJRITAN MALT EXTRACT CO.
29-31 North Wacker Drive, Chicago

Jus galite būti dalininku šio 
Didžiausio Vidurmiesčio Pelningo

Bizniavo Namo

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal* 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

MOKYKLOS NURS'ft, 
SAKO, KAI) VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

KALBRDAMA aukštyn?* mo
kyklon merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusį diatrik- 
to nuraė pasakė:

"Viena pagrindinių taisyk
lių (Jei merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
štinimks ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk šaukštą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

Babies Love It
Del akilvio ir viduną aesina- 
gumą i* priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip ii8 eaufiua Kūdikių 
Larative.

rujų dviejų Millerio ir Čepu- 1 
ko, vigilija nė su “searchlight“ 
juodviejų negali surasti. Jeigu 
Milleris su čepuku dar gyvi, 
butų gerai, kad savo balsais at
sišauktų Į kontestyną, o jeigu > 
mirę tegul judviejų mizer- 
nos sielos kiukso gerųjų sielų j 
sielyne, kad pikulis nenukniau-i 
ktų. |

Ažuot virš paminėtų dviejų 
kontestantų, kuriuos skaitome 
dingusiųjų eilėse, dar galima 
iškaityti ir sekamus, kurie gal 
būt yra žuvę Chicagos ruimin
goj pustynėj, būtent: Antanas 
Bradčiulis, J. L. Grušas, Felik
sas Geldbut, Steponas Mileika, 
Pranas Bakas, Mike Sturonas, 
p-lė Apalonia šakalis-sak, Be
nediktas Vaitekūnas ir p-lą Ste- 
lla Yuknis. Klausimas ar vigi
lijai pasiseks dar bent viena iš 
jų surasti, tegul būna ateities 
klausimu.

Lapiukai
•

Praeitą savaitę buvo išsiun
tinėta lapiukai kolonijų kontes
tantams, šiomis dienomis išsių
sta Chicagos kontestantams, 
bet tiktai tiems, kurie buvo 
reikalavę padaryti. Jeigu dar 
yra kontestantų, kurie butų ne
gavę minimų rėkiamo lapiukų 
—malonėkite pranešti kontesto 
vedėjui.* Kontestantai aplaikę 
lapiukus privalo laiks nuo lai
ko siuntinėti visiems tiems su 
kuriais yra manoma padaryti 
bizni. Po išsiuntimui laiško su

tinėta visiems kontestantams, 
pavyzdžiai — sampeliai apdrau
dos Inter Ocean Casualty Ac- 
cident Insurance Co. Policy, 
kuri kiekvienas metinis “Nau
jienų“ skaitytojas užsirašyda
mas “Naujienas” per kontes- 
tantą gali gauti už 75 centus 
metams. Kontestantas pats ge
riau susipažinęs su minamais 
apdraudos “pa lasai s“ galės ir 
kitam tiksliau paaiškinti.

SLOGOM IŠGYDOMOM AKIJA 
PINIGAI GRAŽINAMI

v* Just-iT
ui u u saav q»s

35c.
Prašalina

slovlkello GALVOS Ir KRU-
užtenka TINUS SLOGAS
dėl ffO ir 1OO kitų.

•ykių Niislpirkit slovi- 
kel| šiandie.

PILNAS U2GANRDINIMAM ARBA 
PINIGAI GRĄŽINAMI 
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Stiprus ir Patikėtinas—Kaip Ingersoll Laikrodėliai

Ingersoll Praneša

Apie Tikrai Patikėtiną Laikrodį 
Budintoją

Lietuvis Kontraktoriusf

uz
Apsimoka būti atsargiu perkant laikrodi 
budintoją.
Pastebite budintojus kainomis, kurios,'regis, 
išrodo pigios—89c., $1.39, $1.69—ar kita 
bar genu išrodančia kaina.
Kai kurie iš ju. gerai sutaisyti, o kai kurie 
tikrai apvils pirkėją. Bus bėdos ir par
davėjui. taipgi, kuris mano, kad turi tokių 
turėti dėl konkurencijos.
Ir štai Ingersoll praneša apie savo budin
tojus. Ir tikrai patikėtinas laikrodis 
budintojas $1.50.
—taip stiprai sutaisytas kad nereikia jį 
prašyti.
—apdovanotas keliomis geros tsžiuroi savy

bėmis, kaip: poliruotu veidu; antiųue

$150

Suvertam tvrteeaM 
elektros jiegų | 
jus ir senu* namus 
mainom naujas 
pas j senas;
;.nt lengvo 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2211 W. 22nd Street 
Pteone Čaižai 2*91

rankena, vingiuotas virius su skambalu; 
sunkaus metalo apvadai; tyčia parinkti 
skaittnenai ir rodykles; kojos atatin- 
kančios išžiuraiviskas sudaro tokj vienetą, 
kad malonu j jj žiiirtti.

—IR tas viskas paremta patarnavimo 
skyrių, kur, reikalui priėjus, pataisomai 
atliekami greitai ir pigiai. O tas.reiškia, 
nutikus nelaimei jūsų Ingersoll laikrodžiui 
budintojui, visados galite jj pataisyti to 
negalima pasakyti apie kitus budintojus.

Todėl tai Ingersoll TYPE-T už $1.50 yra 
Cirktinas laikrodis. Auuito gerumo, pigios 

ainos, patikėtinos iAdirbyste* ir garsios 
garantijos. Kaip Ingersoll Yankee Laikro
dėlis. Bukite tikri kad Ingersoll vardas 
butų ant veido.

Kitokios rugys iki $4.50

Vardas

GatvėMiestas

ir turėti saugias įplaukas. 
631% už savo pinigus!

T NVESTUOKIT į $6 cu- 
JL mulative prefered sta- 
ką, 20 Wacker Drive Buil- 
ding Corporation, kuri pra
dės statyti tą namą šį pa
vasarį, $22,000,000 vertės, 
42 aukštų ofisų ir krau
tuvių namą, kuriame bus 
nauja auditoria Chicago 
Civic Opera.

Viena didžiausių ir atsa- 
kančiausių apdraudos kom
panijų paskolino pinigus 
dėl pirmų morgičių pradė
jimui namo. Tas parodo 
nepaprastą saugumą. Ko
dėl nepasinaudojus iš šios 
progos dėl investavimo sa
vo atliekamų pinigų į šį

didelį vidurmiesčio biznia- 
niavą namą?
Dabar jus galite nusipir
kti serus šio didžiausio 
ofisų ir teatrinio namo 
kuris bus vienas gražiau
sių Chicagoj. Pasižiūrė
kit puikumą vietos žem- 
lapyje. Jus žinote naujus

pagerinimus prie Wacker 
Drive. Jus žinote, >kaip 
vidurmiesčio namai kįla 
kasdie kainose, ši proga 
yra dėl jūsų!

Šerai yra parduodami už 
cash $95 plūs “accrued” 
dividendai kurie atneša 
6.31 r/i už jūsų pinigus, 
arba jus galite pirkti $10 
įmokėjus ir po $10 kas 
mėnesį. Dividendai išmo
kami kas trys mėnesiai. 
Šerai yra surašė Chicago 
Stock Exchange.

Atsiųskit kuponą dabar 
gausite dykai >cirkuliorių 
nurodantį progas ir gau
site dykai knygutę kurio
je aprašoma namas!

Mrs. Wixslow‘S 
Syrup

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

2y
_

(kuponas)

Utility Securities Company
230 So. La Šalie St., Chicago

Malonėkite man atsiųsti savo drkulioriu veltui kuriame aprašoma $5 
preffered atakas 20 Wacker Ddve Building Corporation ir jūsų iliir- 
truotą knygutę kurioj aprašom:, namas.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu norą mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 
' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums <iti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Litterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
vnikati pagalios surado suatata 

kurs iitikro šveičia nedrasky
dama* dantų e malė* — ta* sun
kus uždavinį* pagalios tapo il- 
riitas.

Didelė tūba Literine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

i

Garsinkitės Naujienose
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanlan News Pub. Co. Ine. 

1739 South Halsted Street 
Chicago, Iii.

Telephone Roosevelt 85US

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Katėsi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside o f Chicago, 
$8.00 per year in Chicago. 
3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March Brd, 1879.

Chicagoje — paltu: 
Metama .......................
Pusei metų —----- ,
Trims mėnesiam*  
Dviem mėnesiam  
Vienam mėnesiui

Chicagoje per iineiiotojuai 
Viena kopija_ ______

Savaitei____________ ___
Mėnesiui .... ________

$8.00
4.00
2.50
1.50

.75

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paštui 

Metams —L——.— 
Pusei metų ----
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam* 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintąjį 

Metams ...............
Pusei metų ----
Trims mėnesiams

17.00
8.50
1.75
1.25

.75

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
III — Telefonas: Rooseveit 8500.

88.00 
4.00 
2.50

Pinigui reikia siųsti palto Monsy 
Orderiu kartu su užsakymu.

DRAUGAI

Odessos (pietų Rusijos) teismas pasmerkė piktada
rį, nužudžiusį italų konsulą, mirčiai, nors baudžiamieji 
įstatymai už tokios rųšies nusidėjimus skiria tiktai ka
torgą. j g.)

Teismo nuosprendis pamatuojamas tuo, kad ta pik
tadarybė iššaukusi gilų pasipiktinimą gyventojuose ir 
kad užmuštasis asmuo buvęs “draugingos svetimos val
stybės” atstovas.

Komunistų teismas, tuo budu, pareiškė, kad fašisti
nė Italija esanti sovietų Rusijos draugas, ir dėl to drau
gingumo jisai net sulaužė savo krašto įstatymus!

PILSUDSKIS LAUŽO KONSTITUCIJĄ

Vyriausiojo administracijos teismo pirmininkas 
Varšavoje rezignavo, protestuodamas prieš Pilsudskio 
vyriausybę, kuri dekretu išleido patvarkymą, kad teisė
jai gali būt, prieš jų norą, kilnojami iš vietos į vietą. 
Teismo, pirmininkas tokiam vyriausybės žinksnyje ma
to konstitucijos laužymą, nes konstitucija pripažįsta 
teismams nepriklausomybę nuo valdžios.

Konfliktas tarp Pilsudskio ir teismo įvyko dėl to, 
kad Krokuvos teismas paskelbė neturinčiu galios spau
dos dekretą, kuri panaikino seimas.-Vyriausybė gi tvir
tina, kad tas dekretas tebesąs galioje, kadangi seimo 
nutarimas nebuvęs išspausdintas oficialiam valdžios 
organe.

Pilsudskis mėgina valdyt Lenkiją dekretais, kaip ir 
visi kiti diktatoriai ir diktatorpalaikiai.

TAUTA” — KARININKŲ KLIUBE

“Lietuvos Aidas” rašo, kad vasario 16 d. iškilmin
gai minėjo Lietuvos nepriklausomybės sukaktuves ka
rininkų kliubas Ramovė, kur tarp kitų ceremonijų buvo 
perskaityta Smetonos atsišaukimas j tautą.

Lietuvos Seimas tapo paleistas, tai dabar jo vietą 
užima karininkų kliubas, kuriame šeimininkauja gene- 
ralio štabo viršininkas Skorupskis.

ATSIRADO “SAVŲJŲ” ARISTOKRATŲ

Vasario 16 d., kaip praneša Lietuvos laikraščiai, 
Kaune įsikūrė Lietuvos Bajorų Draugija. Į jos steigia
mąjį komitetą tapo išrinkti: Oginskaitė-Jasaitienė, ku
nigaikštis Gediminas-Beržanskis-Klausutis, Donatas Ma
linauskas, Mikalojus Šlepavičius, St. Bitautas ir J. M. 
Masalskis.

Pasirodo, kad Lietuva turi ir “savųjų” aristokratų. 
Dabar jau ją negalės lenku ponai vadinti “mužikų tau
ta”.

Bet kokia prasmė nešioti bajoriškus titulus, kuo
met prie titulų nėra dvarų?

Pasilaikius ilgesnį laiką “tautiškai erai”, tečiaus tie 
Lietuvos bajorai ims sau ir dvarų reikalauti. Lietuvos 

valstiečiai už tą ponišką fanaberiją, kad kokios, dar 
gaus užmokėti.

Apžvalga
I I .——d

JUBILIEJINIAI PRIEDAI.

Lietuvos nepriklausomybės 
dešimties metų sukaktuvių pa
minėjimui pašvęsti laikrašleių 
numeriai Lietuvoje buvo iš
siuntinėti su priedu “Ir eikim 
Lietuvos keliu...” kurį pagami
no Vyriausiasis Komitetas Ne
priklausomybės Atgijimo 10 
Alėtų ‘Sukaktuvėms Ruošti.

Priede įdėta Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo aktas; 
Augustino Janulaičio “Trum
pa Lietuvos Istorija”; A. Alek
nos “Lietuva ligi Liublino uni
jos”; lg. Jonyno “Keli bruožai 
iš Lietuvos istorijos po Liubli
no unijos”; Prof. Vacį. Biržiš
kos “Kaip Lietuva po rusais var
go”; Petro Rusecko “Nuo spau-

dos atgavimo ligi nepriklauso^ 
mybės paskelbimo”; Dr. J. 
Purickio “Paskutinis dešimt
metis 1918-1928”; ir chrono
loginė santrauka svarbesniųjų 
įyykių: “Dešimtis Lietuvos ne
priklausomos gyvenimo metų”.

Tuose straipsniuose yra su
rinkta gana daug faktinos 
džiagos Lietuvos istorijai.

SOCIALDEMOKRATAS
STIPRĖJA, i

me-

Lietuvos socialdemok r a t ų 
partijos organas savo septin
tame šių metų numeryje pra
neša, kad “skaitytojų skaičius 
žymiai padidėjo ‘Socialdemo
krato’ prenumerata numažina
ma”. Jo prenumerata me
tams Lietuvyje dabar bus 8 
litai, vietoje 10 litų.

Pasirodo, kad ir smetoninės 
eros despotizmas neįstengia su
griauti socialistinio judėjimo

(Lietuvoje. (Smetonininikai sa- 
yo laikraštį (“Lietuvį”) palai
dojo, o jų priešų laikraščiai 
vis labinus platinasi.

HESSENO PREZIDENTAS <

Vokietijos valstybės Ilesse- 
no seimas išrinko Mainzo bur
mistrą socialdemokratą valsty
bės prezidentu. Už jį balsavo 
socialdemokratai ir demokra
tai, viso 42 balsai. 19 atstovų 
susilaikė nuo balsavimo, 
munistai balsavo prieš.

5 ko-

MUSSOLINIO DRAUGINGU
MAS SMETONAI

Italijos fašistai, matyt, mėgs
ta savo pamėgdžiotojus Kaune. 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių išvakarėse I UI i jos pa
siuntinys Lietuvai Amadori 
Įteikė Smetonai, Italijos kara
liaus vardu šv. Ąlauricijaus ir 
Lozoriaus ordeną.

CICERINO PASVEIKINIMAS 
VOLDEMARUI

Sovietų valdžios užsi.enių 
kalų komisaras čičerinaa 
siuntė Voldemarui 
dieną pasveikinimo telegramą,

rei- 
pa- 

vasario 16

kuri skamba taip:
“Lietuvos valstybės atsta

tymo 10 m. sukaktuvių dieną 
laikau malonia pareiga pa
sveikinti Tamstos asmeny 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybę....”
Bolševikų komisaras, toliau, I 

reiškia savo įsitikinimą, kad; 
Lietuvos nepriklausomybė ir į“ 
toliaus stiprėsianti ir draugiu- į 
gi santykiai tarp Lietuvos ir 
SSSR tvirtos.

Labai charakteringa, kad Či- 
čerinas sveikino ne Lietuvos 
valstybę ir žmones, bet dabar
tinę fašistinę vyriausybę ir tos 
vyriausybės vadą Voldemarą. 
O musų bolševikėliai tauzija, 
kad Rusijos komunistai esą fa
šizmo priešai!

BE R LINO “VORWAERTS” 
PADIDĖJO

Aug. Gricius.

V ar pininKas
(Pabaiga)

Kažkur prireikė jo sunaus. 
] Anksčiau niekas apie jo sūnų 
.. i nežinojo.

; ėmė.
Išrovė

Dabar/sužinojo ir pū

Juokai

Vokietijos socialdemokratų 
centralinis organas, “Vor- 
waerts” (Pirmyn), kuris eina 
du kartu per dieną, ryte ir va
kare, nuo vasario 15 d. savo 
vakarinę laidą žymiai padidino 
ir ji dabar eina po vardu “Der 
Abend” (Vakaras), su daugybe 
iliustracijų, . lengvo turinio 
straipsnių, sporto žinių ir t. t.

’wwwww 'VVVV www

varpininkui iš 
širdies, išvarė kažin kur toli, 
toli. Sako, ten, kur kraujas die
nas naktis plusta. Mirtis dan
tis pašiepusi poilsio neturi. Lie
pia mušti kitus ir pačiam mir
ties ieškoti. Kur? Toli, kažin 
kur, tenai* ir metais nenueisi.

Sunkias varpininkas valandas 
gyveno.

— Ne mano vieno.. Dievo 
valia.

— Sugrįš .sūnūs. Būtinai su
grįš. 'lik melskis, kad vargą 
jam pamažintų. Vargsta jis ten, 
oi vargsta.. — Ramina vėl iš 
kažkur atsiradęs kunigas.

Jis stiprus, visokį vargą 
pakels. Kad tik gyvas liktų* 

Viena tik mintis ir dieną ir 
naktį: “kad gyvas liktų”. Ir 
viltį ir nerimą skelbia varpai. 
Ragina ir žmones nerimti, ver
čia mintimis skristi ir pas sa
vo artimuosius, taip pat ten 
toli su svetimais, negirdėtais 
žmonėmis bekariaunančius.

simu

Ir vėl prisnųsta senis.
Mintys užgeso. Jis nieko ne

girdi, nieko nemato. Lyg pra- 
švaistėmis mato akmenų krū
vą, ant kurių nuleidę kojas sė
di su kurpiu. Paskui mato kur
pių su gėlių pluokštu paežere 
bevaikščiojantj.

— Tai nenaudėlis, — pyk
sta varpininkas. — Skina gė
les, tartum gėlės jam pražy
do. .

ar- 
bu- 
da-

Skėriai
Skėriu skaičius. — Dievo ryk

štė. — Kova su skėriais. — 
Skėrių ėdrumas. — Kaip le
kia skėriai. — Kaip toli skė
riai gali lėkti 
kelia ligas. —
nėliai. — Skėriai popiežiaus 
prakeikimo nebijo.

skrido paliai žemę toks tirš
tas skėrių pulkas, kad už dvie
jų dešimčių žingsnių nieko ne
buvo matyti.

(Skėriai gali skristi labai to-

Vėjas ėmė langines (luzgin
ti ir palėpėse sucypė, šalta. Su
šalusiu gruodu subildėjo ratai. 
Senis pažvelgė pro langą. Su
stojo 
kuri 
telin

ties jo langu Antanienė, 
anksti rytą važiavo mies- 
suV reikalais.
Ko gi jai reikėtų, — spė- 

varplninkas. O širdin

— Skėriai su- 
Skėiių kiauši*

Iš visų kenksmingų žmonėms 
padarų, rašo N. Bubakinas, 
baisiausi yra skėriai arba Są
rančiai; skėrių labai daug, jie 
ėdresni už kitus vabalus ir»ne
greit priedą. O ėda visa, ką 
tik randa. Kai kada skėrių pa
sirodo tokia begalinė daugybė, 
kurią ir įsivaizduot negalime. 
Buvo atsitikimų, kada skėrių 
nutūpdavo eilė trijų pėdų sto
rio, ir apimdavo šimtą tūkstan
čių ketvirtainių varstų. 1784 
m. šiaurės Afrikoj (Alžyriuje) 
skrido skėrių debesys, trijų 
dešimčių varstų ilgio ir pen
kių pločio. Vieną tokį skėrių 
lebesj vėjas įnešė į jurą ir nu
skandino. Skėrių buvo tiek 
daug, kad toje vietoje jura per 
septynias dešimtis varstų ilgio 
rados tris pėdas seklesnė. Pie
tų Rusijoj taip pat galima daž
nai matyti skėrių, bet tokių 
skėrių debesų, kokie būna Egip
te, Rusijoj dar niekas nematė. 
Egipte skėrius žmones vadi
na Dievo rykšte. Jie nuėda vi
sus, be išimties, angahis; ten, 
kur iš ryto žaliavo javai, va
kare lieka yien dykuma. xKai- 
miečiai, Husix*ii>l<v mu
ša skėrius lazdomis/ lentomis, 

gyvulius ant jų suvaro, degi
na, bei visa tat mažai pagelb
sti. Ėdriems skėriams, kad vie
ną kartą pasisotintų, reikia 
nemažo miško arba javų lau
ko. Kartą Francijoj pastebėjo, 
kad per pusę valandos” skėriai 
nuėdė didelį javų lauką. Nu- 
ėdę javus, puolė į žirnius ir 
vynuogynus. Suėdė ir čionai 
viską, nuėdė kanapes ir žilvi
čių lapus, ir galų ^ale, viską 
prariję, ėmė graužti medžių 
žievę. Atsitinka, kad žolės ir 
lapų nepakanka skėriams; tuo
met jie vienas kitą ima ėsti.

Nuvyti skėrių negalima, 
tol neskrenda į kitą vielą, 
čia viską nuodą. Nuskridus 
tižiausiems pulkams, žemėj
ka dar nemaža alkanų skėrių, 
kurie ieško liekanų.

Skėriai lekia dideliu, lyg de
besiu, pulku, kuris būna kar
tais penkių dešimčių pūdų sto
rio ir toks tirštas, kad belėk
dami nusilaužo sparnus. Kar
tais per juos net saulės nema
tyti. Vieną kartą Austrijoj.

Palestiną, iš Palestinos į Egip
tą. Kai kada vėjas suneša skė
rių pulkus į jurą, daugumas 
ten nuskęsta, o kai kuriuos 
vėjas per tuksiančius mylių iš
neša į antrą kraštą. Vienas ju
rininkas pasakojo, kad per du 
tūkstančius mylių nuo krantų 
nusileidę kartą į jų laivą dau
gybė skėrių.. Jura nuo jų ap
linkui pageltusi,
nebežinoję ką ir daryti, 
skėrių kaip lyte liję, 
atsitikimų, 
skrisdavo 
ir čionai 
kindavo.

toli- 
nak- 
kas

davė

Trys vyrai — trys 
nuomonės

1. Garsiai
I n d i v i d u ai i s t a s. Esu 

griežtas partijų priešas: jos pa
vergia žmogų.

Visuomeniškas.
organizuotos, 
sios
gos. 
va. 
kaip 
gali
visuomenės

Trečiasis.

Jie 
kol 
di- 
lie-

o jurininkai 
nes 

Buvo 
kada skėriai at-

iš Egipto į Europą 
ištisus kraštus sunai-

knygose

skė-
skė-
Ki-

Senose
kiek žalos padarydavo žmonėms 
skėriai. Del skėrių dažnai kil
davo badas ir maras, šventas 
Augustinas rašo, kad juroj kar
tą nuskendęs didelis skėrių de
besys. Bangos išnešusios 
rius į krantą. Iš supuvusių 
rių kilusi didelė smarvė, 
lęs žmonių maras. Vienoj
stybėj išmirę, aštuoni šimtai 
tūkstančių žmonių, šiaurės Af
rikoj yra didelis ir turtingas 
Moroko kraštas, šio krašto gy
ventojai verčiasi žemės darbu 
ir prekyba, žemė labai derlin
gą. Javai taip gerai užauga, 
kad jais išminta visi krašto 
gyventojai ir išveža dar į už
sienius. 1778 metais tą kraštą 
užplūdo skėriai, HUiiuikino VI
SUS javus, žolę, lapus ir net me- 

džiŲ žievę nuėdė. Per keletij 
dienų skėriai suėdė visa tai, 
ką žmonės nesu valgo per vi
sus metus. Kilo didelis badas 
ir maras. Gyventojai maitino
si vien augalų šaknimis. Kitų 
kraštų gyventojai, važiuodami 
į Moroko, turėdavo ir valgio 
vežtis, žmonių išmirė tuomet 
labai daug.

Europoj skėriai mažiau pa
vojingi, kaip Afrikoj arba Azi
joj. Europiečiai smarkiai su 
jais kovoja, naikindami kiau
šinėlius, kuriuos skėriai deda 
žemėj. Už skėrių naikinimą 
net moka. Bet ir pinigų tam 
reikalui negali ištekti, nes skė
rių be galo daug. Vienas fran- 
euzų miestas, mokėadmas už 
tris dešimtis svarų užmuštų 
skėrių po centą, išmokėjo aš
tuonis tuksiančius dolerių. Tuo 
metu vienų skėrių kiaušinėlių 
žmonės sunaikino daugiau per 
keturiolika tonų. Iš to galima 
spręsti, kiek daug kiaušinėlių 
deda skėriai.

1725 nietais į Italiją atskri-

lioja 
įstrigo bloga nuojauta.

Antanienė įėjo. Tyli, nežino 
kuo čia pradėti. Išima mažą 
popierėlį. Popierėlis mažas, bet 
gėla didelė, prašoka net 
mąsias žvaigždes, kurios 
timis taip akyliai seka, 
dedasi žemėje.

• Dievo valia. Dievas
— Jis ir pasiėmė.

Žuvo sfil^tpUž ką? Už ką 
jam išplėšė paskutinį džiaugs
mą, paskutinį gyvenimo tik
slą?

Varpai kvietė gedėti, ašaro
mis varpai plūdo. Senis, atsi
minimų sujaudintas pajuto vei
du riedančias ašaras.

Tegu. Nors ašaromis paleng
vės. Kitokio budo jau nėra,
— pamanė. O ašaros riedėjo 
ir krito aslon. Pasižvalgo senis 
varpininkas. Jį glaudžia ketu
rios sienos. Ties lova Nukry
žiuotasis. Jis, rodos, gyvas. 11- 
•?ai žiuri į jį senis. Tai tik sap
nas. Jis vienas, visai vienas.

— Dabar ir man gal nelo- 
’ima mirtis. Kad dar nors kar- 
ą varpų bylą išgirsčiau.. Nors 
/ieną kartą dar paskambinti.

Ši mintis seniui buvo nepa
prasta ir neįvykdoma. Kur jis 
benueis. Kojos sustingo ir ran
kos net ašarų nušluostyti ne
pajėgia .. Senis vėl paskęsta 
itsiminimuose. Nei skausmų, 
nei džiaugsmo nebeturi. Liko 
vienišas, žmogaus skausmas — 
jo ska.iiHmuK. Žmogaus -veidij. 
laime šviečia - jis laimingas. 
Senis varpininkas tam veidrod
žiu, bet ir gyvu ir opiu veid
rodžiu, kuriame artimas žmo
gus ne tik veidu atspindi, bet 
ir jausmą įlieja, užkrečia.

Ties juo išdygsta maršalka. 
Siūlo klebono globą, rūpestin
gą slaugymą. Paniuro jo vei
das. Ašaros jau neberieda.

— Mane nuskriausti nori. 
Atėmė žmoną, atėmė sūnų. Da
bar varpus nori atimti. Kam 
tada aš reikalingas? Niekur ne
pritapęs skeveldra, kiekvienam 
ant kplio pasipinųs akmuo.. 
Dabar.. Dabar ištiesų nepajė
giu. Bet aš alkusiu, pasveik
siu.

— Eiva, laikas jau, — kaž
kas palietė petį.

A, jau laikas? — Kažką 
užmirštą atsimena senis.

Ir rodosi seniui, kad jo 
timas draugas ilgam laikui 
vo kažin kur iškeliavęs, o 
bar grįžo.

— Kur gi jis buvo, kad taip 
ilgai nemačiau? — Nori pri
siminti senukas, bet nieko ne
prisimena.

— O jie mane norėjo išgui
ti, varpus atimti. Juk aš tik 
jiems gyvenau, — - skundžiasi 
senis kurpiui.

Tas sėdi tyliai, skundų klau
sosi, nejuda.

— Tu girdi? — -klausia se
nis, abejodamas, ar kurpius 
girdi. Kurpius tyli.

— Vis tiek, 
nis. — /Sako, kad aš nesteng-1 
siu skambinti. Sako, kad sek
madienį apalpęs. Meluoja. Jie 
nori mane nuskriausti. Sūnų 
atėmė, dabar nori..

— Eiva, skatina kurpius. — 
Laikas.

— Skambinti laikas? — Pa
klausia senis. Ir subruzda. — 
Taip, skambinti laikas. Laikas 
skambinti..

šilta vasaros naktis. Pro baž
nyčios bokštus mėnulis žiuri į 
porą išeinančių žmonių. Jie 
išeina. Gana viešėti.

— Kada buvo panaši nak
tis? mano senis. Kurpius 
sustoja greta. Jis.tyli, tarytum 
taip pat kažką mano.

— Kodėl jis taip tyli? — spė
lioja varpininkas. Jis visai ma
no skundų nepaiso, nepaguod
žia.

Ar tu atsimeni, kada to
kia naktis buvo? — urnai pa
klausia kurpių, šis tyli — Už
sispyrėlis, — pamano senis ir 
tuoj prisiminęs priduria, 
kią pat naktį aš pirmą kartą 
skambinau. Už mirusį. Ątėjo, 
pažadino ir skambinau. Bet ne. 
Tai, rodos, buvo žiemos nak
tis.. Sniegas girgždėjo po ko
jomis, O mėnulis tarp bokštų 
nusigandęs žvalgėsi..

— Eiva, - 
na palydovas kurpius.

— Teisybė, laikas jau. Skam
binti laikas.

Pro tamsią durų angą slen
ka šventorium šešėlis. Senis 
pastebi jį vieną ir klausia ne
rimdamas.

— Kur tu?
Aš čia, — atsako kur

pius.
Bet

pamanė se-

kurčiai primė

J*a.aik

do didžiausias skėyių pulkas. 
Žmonės nežino unitai p nuo jų 
išsigelbėti. —Ttfomet popiežius 
Benediktas XIII nutarė juos 
prakeikti, kad jie pakiltų ir 
skrisdami juroj nuskęstų. Bet 
skėriai nekilo 
visus laukus, 
j kitus javus,

to!, kol nuode

bot ne į jurą.

parti- 
Turė-

se 
susikristalizavu- 

visuomenės, nėra pažan- 
Gyvenimas — idėjų ko- 

Laimė, kad idėjų mažiau, 
žmonių, kad apie kelias 
susigrupuot visi aktyvus 

nariai.
Teisybė čia

bus, kaip paprastai, viduryj. 
Gera, kad žmones grupuoja idė
jos; bet tas grupavimas, tos 
partijos, netur pavergt žmogų: 
jis tur turėt teisę evoliucio- 
nuot savo įsitikinimais.

2. Pašnabždomis.
Individualistas, 

nebūčiau susirišęs su ta 
ja, ar būt mane atstatę
jau gerą vietą, o dabar ką 

Visuomeniški s.
jau gyvenimo tvarka, kad puo
li ir vėl atsikeli. Ir man yra 
tekę pult, mūsiškiams pralai
mėjus. Užtai, kai vėl buvau at
sistojęs, visą eilę kategorijų 
peršokau ir šiandien jau puolęs 
nieko nebijau: turiu savo gūž
telę ir kas man ką padarys.

T r e č i a s i s. Kam, vyru
liai, pulti ir keltis, kad gali 
visados ant kojų stovėt. Gy
venimas banguoja kaip jura, 
reikia tik mokėt kylančią ban
gą pagaut, tai ir organizuotai 
gyvensi ir indualybei savo va
dos galėsi duot. Ir šiandie re
miu, kas remtina, bet esu kar- 

I tu visai nepriklausomas žmo- 
Igus: ką jau esu įsigijęs, ma- 
I no gyvenimui pakaktų.—Akis.

Tokj

Vis tas pats ir tas pats.
Redaktorius pro ašaras Kau

ne rašo: “Kada gi tas kaimas 
pradės skaityti? Kada gi kai
mietis spauda domėsis? Kada 
gi tie piliečiai be laikraščio, 
kaip be duonos nebegalės gy
venti?”....

Ilgakiemio kaimietis trenk
damas pluoštą dienraščių į pa
suolę: “Gatavai pasiuto tie 
laikraščiai ir redaktoriai. Tik 
pamanykit: Pereitą mėnesį tas 
pats! Pereita savaitę tas pats! 
Vakar 
pats! 
“Ryte 
niose” 
raščiai 
kavo

tas pats ir šiandien tas 
“Lietuvoj” tas pats! 
tas pats! “Lietuvos ži
las pats!.... Jau tie laik
maty! visai nusipoliti-

vienu kaklu be galvos!...
—Tas pats.

Spaudos “laisvei” 
viešpataujant.

—Kas naujo šiandien laik
raščiuose?

-—Data!

šešėlis vienas slenka. An- 
nesimato. ----- Kurgi

rasis, kurpiaus šešėlis kur din
go? — mąsto senis.

Žmones pažadino nepaprastas 
įvykis.

Patį vidurnaktį sugaudė var
pai. ♦

— Dega, tu r būt, kas? 
bojo.

Tačiau aplinkui buvo tyla. 
Jokios pašvaistės nesimatė.

Subruzdo žmonės. Negali būt, 
kad* be reikalo kas tuo metu 
skambintų I

Būrys žmonių pasileido baž
nyčios linkui. Ūmai varpai nu
tilo. Sujuko taip, kaip aną sek
madienį varpininkui apalpus.

Greitai būrelis įbėgo švento- 
riun. Paniro į tamsią varpinę.

Asloj aukšlieninkas gulėjo 
varpininkas. Veidas šypsojosi, 
tarimu naują gyvenimą pama
tęs. Jis buvo negyvas.

Ištikimieji varpai paskutinį 
sykį, jo ranka sujudinti, paly
dėjo savo kerėtojų i amžiną

SKOLINAM 
PINIGUS

• NAMU
Matykit Mr. MACIKA

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Are.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

Reikalaukit vieno 
susipažinimui

Prcnumcrala metams .... $2
Pusei metų  ................. $1
Kopija ............................ 20c
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Dvi moterys žuvo 
gaisre

l/.vakar vakare sudegė \Vork- 
ing \Vomen's Home prie 3332 
lxtngle> avė., kuriame gyveno 
keliolika senyvų moterų. Visos 
jos išsigelbėjo, išėmus dvi mo
teris, kurios žuvo gaisre — nu- 
troško nuo durnų, žuvusios yra 
Mrs. Mary Coffey, 36 m 
Mrs. Mary \Vallace, 65 m., 
našlės. Gaisre žuvo ir 
terų turtas.

'Tarne name gyveno 
‘virš 50 metų amžiaus 
darbininkės. Jos už
mokėdavo po $1.50 ir gyvenda 
vo uždabiaudamos prie įvairių 
darbų. Visoms joms laikinę i 
prieglaudą suteikta | 
stotv. Policija gi tyrinėja gai-! . ... ... . ..* ,. ? * • Į ne pasislėpę sergėjo Siebelj, pa-
sio pnezas i. sirodo, Mefistofelis džiaugda

masis, kad jam sekasi, o Fau-

Lietuvių a

FAUSTAS
(Tęsinys)

Trečias veiksmas
beDaržo scena Fauste yra, 

abejonės, Gounod’o gražiausia 
inspiracija ir prasideda su 
Siebelio Gėlių Daina, kurioje 
jisai, prisimindamas tamsius 
Mefistofelio pranašavimus, kad 
kiekviena gėlė ir grožybė, ku- 

i rią jisai palies, nuvys, nu
mirs... ' Siebelis, norėdamas 
pareikšti savo meilę Margari- 

i tai gėlėmis, skina jas, bet jos 
1 tuojau nuvysta. Tuomet jisai 
prieina prie namo, paliečia 

Į slventą vandenį, persižegnoja, 
j ir burtai pranyksta. Jisai 

.. .. 1 linksmai baigia savo dainą,policijos ‘ A ...... .. • r, . 1• ♦ Mefistofelis ir raustas, ku- nia l- !

ir 
abi 

visų mo-

senyvos, 
moterys | 
kambarį i

Girtas plCSlKUS pašovė sįas dainuodamas apie Margu
ti užmones j ritos namų grožybes. Faustui 

Trr;----m i bedainuojant, Mefistofelis vi-plesikas I homas M c- L. . ... . ..* .. boja Siebeh, palikdamas dezęnesenai pahuosuotas „ x. .. .1 i žemčiūgų Margaritai. Marga
rita įeina daržan, užsisvajojus 

,apie tą gražų jaunikaitį, kurį 
sutiko per kermošių, ir atsisė
dus prie verptuvo dainuoja. 
Nebeturėdama ūpo verpti, ji 

i eina prie namo, pamato gėles, 
! kurias Siebelis atnešė jai, 
pastebi dėžę su žemčiūgais, 
atidaro dėžę ir nustebusi 
džiaugdamosi, dainuoja ariją 
pie žemčiūgus. Įeina Marta', 
Margaritos globėja, ir jai be
klausi nė j ant apie žemčiūgus 
staiga pasirodo Faustas ir Me- 

| fistofelis. Kaipo savo atsilan
kymo priežastį, jie duoda Mar
tai žinoti, buk jos vyras miręs. 
Toliaus seka kvartetas, Mefis- 

| tofelis tyčia užinteresuoja Mar- 
, norėdamas duoti Faustui 

progos pasikalbėti su Margari
ta, kuri pasisako Faustui, kad 
ji viena, kad jos vienatinis 
brolis išėjo karan. Faustas 
sirppatingai užjaučia jai, ir jos 
širdis daugiaus ir daugiaus 
linksta prie jo. Mefistofeliui 
pasiseka atsikratyti nuo Mai
tos, kuri ieško jo, o jisai tuo 
tarpu džiaugiasi kaip Faustas 
ir Margarita vaikštinėja gra
žioje mėnesienoje. Čionais ji-

Goorty, 
pataisai iš kalėjimo, kur jis se- ‘ 
dėjo už plėši pins, pašovė du t * 
žmones ant Spring kelio, vieną I ‘ 
jų Lombard policistą. Vienas i 
pašautųjų, automobilistas John ! 
N. Oaf, 1439 \V. Adams St., 
veikiausiai mirs.

McGoorty pasisamdė taksika- 
bą važiuoti į Spced\vay ligoni
nę, bet išvažiavus į laukus jis

žinoti Į Lombard. Kely susitikę^ 
automobily Oaf, privertė jį su
stoti. Bekratant jį, 
Lombard policistas 
ton. Bet pirm negu 
spėjo išlipti iš savo automobi- j 
lio, McGoorty abu juos pašovė, i 
Po to McGoorty pastvėrė laksi-: 
kaba ir nuvyko i 
stoti. Jis tapo suimtas Forest)

į elevatoriaus i '
•„.4..... i?------ ..i “b

važiuojant ele
vatorių. Prie papildytų pikta
darybių jis tucjaus prisi|>ažino, 
nors smulkmenų negali jiasaky- 
ti, kadangi jis arba perdaug 
girtas buvo, arba buvo prisvai- 
gęs nuo narkotikų.

$68,000,000 pavieto 
reikalams

ir
Ji 
ir
a-

Pavieto taryba vakar patvir- sai dainuoja tą svarbią ir ža- 
lino biudžetą, sulig kurto Cook vejančia aria, melsdamas nak- 
pavietas šiais metais išleis $67,- ties ir gėlių pagdbos'jo šėto- 
976,526 arba ' ' .................. ‘ ‘ ‘ ‘ “
daugiau, negu 
metais (pereitais metais pavie
tas išleido $53,363,967).
padidintų išlaidų yra paskiri-

virš $1 1,000,(160 niškame siekime prieš Marga- 
išleido pereitais ritos dūšią. Faustas ir Mar

garita vėl pasirodo ir Mefisto- 
Tarp felis pasislepia nuo jų. Tuo

met seka jųdviejų duetas, kū
mas $15,000,000 dėl salės (’.hi-: riame juodu prisiekia savo mei- 
cagoje, padidinimas virš $2,-ilę viens antram. Faustas sku- 
000,000 dėl rinkimų ir $150,000 bindamas šalin, pilnas minčių 
dėl paskelbimo assesmentų ant apie sutikimą su Margarita ry- 
nuosavybių. Rinkimams ski- toj, susiduria su Mefistofeliu, 
riama $19,516,033, vieton per-Į kuris sulaiko jį, kuomet Mar- 
nai iškištų $17, 127090. Kaiku- garita, priėjus prie savo lan- 

algos go, žiūrėdama į naktį ir žvaig- 
taipjau paski- ždes išlieja savo sielą daina, 

riama $75,000 naujoms labora- Ji laukia nakties praslinkimo 
torijoms. i ir Fausto sugrįžimo, ir josios
----- —----------------------------- dainai atsako Faustas, kurį Me- 
Paniuręs vyras kartais fistofeiis laiko paslėpęs.
yra pateisinamas, bet 

moteris niekuomet

rių pavieto darbininkų 
irgi pakeliamos,

Karalius Saliamonas kadaise 
sakė, “Ima šimtą metų pažinti 
ra, bet moters nepažinsi niekuomet“. 
Jei senis Saliamonas tebegyventų 
dabar, tai jis patartų paniurusiems 
yrams ir paniurusioms moterims 

nešioti akinius, tinkamai pritaikin
tus jų akims. Gerai pritaikinti aki
niai palengvina silpnoms akims žiū
rėti, sustabdo galvos skaudėjimą, 
akių peršėjimą, įdegimą, ir prašalina 
ta paniūrimą, kuris padaro nepatogę 
išvąizdą. Pasekmės būva stebėti
nos. Dri G. Serner, 3265 S. Halsted 
St. pasako, ar paniurumas paeina 
nuo kliutingų akių ar ne.

’omk

bet jo seseriai. Valentinas iš
sitraukia kardą ir prasideda 
dvikova, kurioje Valentinas lie
ka sužeistas ir miršta, prakeik
damas savo seserį.

Margarita, prakeikta ir visų 
apleista, klaupiasi prie alto
riaus mėgindama rasti nura
minimą maldoje ir prašo pri
imti jos atgailą. Bažnyčioje 
girdėt chorą giedant. Marga
rita mėgina nugalėt šėtono 
burtus, vėl klaupiasi melstis. 
Bet jos kentėjimai perdideli; 
nelaimingos mergaitės protas 
neišlaiko, ir ji krinta nualpus, 
žodžiai negali išreikšti šios sce
nos, kurioje eina kova Marga
ritos sieloje, ir Mefistofelio mė
ginimas sulaikyti ją nuo mel
dimosi.

“Tuščios pastangos
Dundulienė, Milerienė ir Pilka 

tarsi dangų pasiekė.

(t^isa)

Penktas veiksmas
Margaritos kambarys kalė

jime. Margarita iš gailesčio 
ir gėdos netekus proto. Nu
žudžiusi pavo kūdikį, ji yra 
nuteista mirti. Ji guli kalė
jime, į kurį įeina Mefistofelis 
ir Faustas, Faustas, žiūrėda
mas į nelaimingą mergaitę, 
gulinčią ant šieno, ir pajaus- 
damas savo kaltę, dainuoja 
jai. Ji, pamiršus viską, apart 
to, kad josios mylimas prie 
jos, atsako jam daina. Jos min
tys klejoja, ji dainuoja apie 
vietą, kur pirmą sykį matė 
Faustą. Jisai kalbina ją bėg
ti, bet jos silpnas protas ne
gali nuprasti. Jų duetą per
traukia nekantrus Mefistofe
lis, ir tuomet seka trio, — 
Margaritos malda, Fausto mel- 
dimas bėgti su juo, ir Mefisto
felio (įspėjimas Faustui. Pa
baigus trio, kai Mefistofelis 
bepradedą džiaugtis savo per
gale, staiga pasirodo angelų 
būrys, apreikšdamas MargariJ 
tos mirtį. Mefistofelis, vok
damas Faustą su savim, pra
puola ugninėj bedugnėj.

—Nora.

Smagu, labai smagu ‘rašyti. 
Bet kad raštas, nelyginant Mi- 
chigano ežeras pradeda marga- 
liuoti, tai noroms nenoroms 
reikia baigt.

^Stasiūnas ('pasivedęs Dau
ba) labai tapatinau (atatinka
mu) Lietuvos ūkininku buvo. 
Trukdė jį menkas rolės mokė
jimas.

Puišis jauną Lietuvos ūki
ninką (Tamošių Jaskuną) la
bai tipingai atvaizdavo, žino
ma, Letuvos ūkininkai šiandie 
jau nebėra tokie glušai, kaip 
“Tuščių Pastangų” autorius 
juos persi stato, bet autoriaus 

j sukurtą tipą ponas Puišis im- 
personavo kuogeriausiai.

O tikrai gabus artistas Juch
nevičius tam pustuščiam ir nuo
bodžiam trečiam aktui visą gy
vybę pridavė. Jeigu ne Juch- 
Inevičius, tai ištikrųjų butų 
reikėję šituo nenusisekusiu 
(autorių parašyti) aktu bodė
tis. Jo (Juchnevičiaus) gyvai 
šėtoniškas vikrumas, smalsu
mas, plastika, intonacija ir ges
tai, tarytum, taip ir statė prieš 
akis tikriausią velniuką. •

Balsis scenoje nesivaržo. Ja
me dirbtinumo ir ieškodamas 
nesurasi. Jis pilnai išlaiko 
savąjį “aš” ir svetimų dievų 
ieškoti neina. Kui; jo savybės 
supuolė su Romo Giedriaus sa
vybėmis, ten jis buvo tiesiog 
nepavaduojamas artistas, kur 
ne, ten nors imk ir užsimerk, 
kad 
taip, 
riau 
rolė,

Balsienei itin buvo 
tiksliai suvaidinti tokia 
rolę, kaip Vandos, 
reikėjo būti graikščia 
tos širdies mergele,

Mo labai gražiai,

siais jausmais, kurie aikštėn 
kelia žmogaus vidujinę asmens 
vertybę, artistė Gugienė išėjo 
tiktai vidutiniai. Jeigu ji ir 
bandė Gintautienės sielą prieš 
publiką atverti, tai tas bandy
mu tik ir pasiliko. Gal būt, 
kad poniai Gugienei butų ir 
geriau pasiekę, jeigu jį butų 
savo dvasioje buvusi liuosesnė, 
savimi daugiau pasitikinti ir 
ne taip baisiai sąmoninga, ką 
bedaranti. Iš jos psychologi- 
jos tarsi išskaityti buvo gali
ma, kad ji per daug rūpinosi 
savo darbu ir jo vaisiais. O ta
tai kaip tik ir slopino jos ta
lentą, kuris ir negavo šį kar
tą visu savo gražumu aikštėn 
iškilti. —Algirdas.

Cicero
Lietuvos nepriklausomybės 

dešimties metų sukaktuvių ap- 
vaikščiojimą sutrukdė prastas 
oras. Vėliaus gi nebuvo galima 
surengti apvaikščiojimo. Todėl 
atisprašome programo dalyvius, 
kurie buvo kviesti ir pasižadė
jo dalyvauti — p.Balaką su vai
kučiais ir kirliais muzikantais iš 
Lietuvos kunigaikščio Vytauto 
Beno, šokėją Stakavich ir ki
tus. Tikrai būtumėm turėję ge
rą 
dė

programą, bet pūga sutruk- 
viską.

Dr-stės Lietuvos Kareivių
atstovai V. V. K-te.

Roseland
Vasario 23 d., parvažiavęs 
darbo ir išlipęs iš gatveka- 

103-čioje gatvėje, pamu
štai koksai

Repeticijos dėl 
reputacijos

Rep. Pupos interview su 
kum dėl Fausto.

šim-

kom-
Kaip 
repe- 

api bėriau
St. Šimkų

jo nematytum. šiaip ar 
rodos, kad jam daug ge- 
pritiktų paprasto 
o ne dailininko.

vaikino

sunku 
sunkią 

Tiesa, kur 
minkš-

tenais ji 
bet kur
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Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja ■ 
skolina pinigus ant lengvų išlygų 
Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas

2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887
■SSBaBIIBiaiBIIBBIIBIIIIBBIIBBBIBIBBIBBii

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai. Kadzle 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Ava. 

CHICAGO, ILL.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 48 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
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iš 
rio 
čiau .keistą reginį.
jisai buvo. 103 gatvės karas
pradėjo važiuoti Skersai Mi- 
chigan Avė. Tuo tarpu pilnas 
automobilius žmonių (rankose 
moteris turėjo mažą kūdikį) 
smarkiai patraukė Michigan 
Avė., norėdamas dar perva- 
važiuoti 103 gatvę. Bet nesu
spėdamas buvo pasukęs auto
mobilį į šalį ir vos neapvirto 
šalia gatvfekario. 
taipgi greit 
rį. žmonės, 
jo atvaryti 
Motormanas 
apžiurėjo aptomobilių;
dė, kad ne vienam, 
jokių nuostolių 
Bet išgąsčio pusėtinai turėjo, 
kurie buvo automobiliuje. Par 
mąsčiau sau: tur būt jie lei
dosi iš po krikštynų 
namo.

“REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos”

iilllllilllillllllllll

Motormanas 
sustabdė gatveka- 

subėgę, pagelbė- 
atgal automobilį, 
ir konduktorius 

pasiro- 
ne antram 

nepadaryta.

—Good evening, mielas 
pozitoriau! Kaip sveikata? 
sekasi su Faustu ? Kaip 
ticijos einasi ? 
klausimais komp, 
vakar vakarą.

-Palengviau, palengviau, 
tamsta, aš tik vieną klausimą 
tegaliu atsakyti ant sykio.

—Labai malonu, brangus 
tamsta, žinai, yra žmonių, ku
rie su reporteriais visai nekal
ba...

—Prašau — sako p. Šimkus.
—Kas dainuos Fauste apart 

“Birutės”, jei galiu paklausti?
—Prašau. Dainuoja p. Sto- 

gis, p. Kudirka, p. Sabonis, p- 
nia Krasauskienė, p-lė Vilkiu- 
tė ir kiti.

—Kokioj rolėj p. Stogis dai
nuoja?

—Mefistofelio, tamsta, žino
ma, Mefistofelio.

—Aš manau Stogis puikiai 
dainuoja toj rolėj, ar ne?

—O, Stogis, žinoma, puikiai 
dainuoja.

—Ir Kudirka? Ir Sabonis?
O taip. Kudirka jau 

dainavęs Faustą, Kaune, 
bar laikome repeticijas po 
lėtą valandų kas dieną,
diev, bėgu į repeticijas po 
to mes atsiskyrėme ir nuėjo
me katras savo keliais.

tai tikra bėda scc- 
tik ji spėja koją 
estrados, tai tuoj, 
pradeda dramati- 

kar- 
Ji 

apie 
kad

taip greit

butų įvy- 
Gal neku-

Del neatsargumo 
kusi didelė nelaimė, 
riems butų reikėję 
pasaulį. Čia dažnai pasitaiko 
panašių atsitikimų. Mat čia ei
na dveji gatvekariai — vienas 
103 gatve, o antras Michigan 
Avė. žmonės išlipę iš gatve- 
karių skuba prie “standų” nu
sipirkti laikraščių. Beskubėda
mi kartais įpuola į automobi
lį arba pargriūva gatvėje. To
kiu budu darbininkams prisei- 
na susižeisti jeigu ne darbe, tai 
gatvėj. —žvalgas.
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Reikalingos
Jūsų idėjos

Apie Ameriką
The 
News 
($2.00) 
laišką 
daugiau 200 
priimtą atspausdinimui 
antgalviu “Ao 
See Us.”

Ketvirtas veiksmas.
Parodo nelaimingą Margari

tą, sėdinčią prie verptuvo, be- 
vy- dainuojančią apie nelaimes, ku

rios jialietė jos jauną gyvastį. 
Siebelis ateina prie jos, kal
bėdamas prieš Faustą, bet Mar
garita neklauso ir, nuliudus, 
eina vidun. Siebelis pasilikęs 
dainuoja dainą'apie jaunystę.

Scena persimaino prie kated
ros, su Margaritos namais ne
toliese. Kareiviai grįsta iš 
karo, dainuodami linksmai sa
vo maršą. Nelaiminga Marga
rita, visų apleista, sėdi viduje, 
bijodama susitikti su iš karo 
sugrįžusiu broliu.

i sugrįsta juoktis iš Margaritos 
nelaimės, dainuodamas užgau
namą ir pilną pašaipos dainą.

. Valentinas, sujaudintas sesers 
nelaime, išeina iš namo ir 
klausia Mefistofelio, ko jis no- 

l rįs iš jo. Mefistofelis atsako, 
kad serenada buvus ne jam,

pa-

yra
Da-
ke-

Tada ji 
Mat, jau 
dramatiz-

Mefistofelis

^Ke —
Del vieno 

pa- 
Tai 
re-

For Cuts and VVoundi
Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrežinuj eu šiuo ne- 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas.
Ir išgydo.

“Faustas; repeticijos kas va
karas, valandų valandos sugai
što laiko, ir dėl ko? Dėlto, kad 
sykį padainavus kokiam tūks
tančiui žmonių?” galvoju sau 
eidamas pas Jucių, 
galvoju toliaus —
sykio sudainavimo tokių 
stangų juk negalima dėti! 
yra daroma dėl visų musų 
putacijos.”

Kadangi tai yra “repeticijos 
dėl musų reputacijos”, tai mu
sų pereiga yra pagelbėti daini
ninkams. Pagelbėti galime at
silankydami nedėlioj į Lietu
vių Auditoriją.

Reporteris Pupa.

nės plastikos ir aštresnių ges
tų, ten ji tik vargais negalais 
teišvažiavo. Jaunos, nekaltos 
mergaitės rolėje, kur viskas 
eina lengvai ir ramiai, abejo
nės nėra, kad Balsienė labai 
tiktų.

Iš ponų, tai tik Benaitis, pli
ku pasivertęs, gan nuosaikiai 
vaidino.

Su Zavistaite (ji impersona- 
vo Birutę) 
noje. Kaip 
užkelti ant 
žiūrėk, ir
zuoti dešimtį ar ir šimtą 
tų daugiau, negu reikia, 
tada taip daug mislija 
darbą, kaip jį padarius, 
viskas eina gyvai dirbtinu ke
liu. Ir vis, tur būt, mano ir 
bijosi, • kad tik per prastai ne
padarius, taiigi stengiasi vis 
geriau padaryti, na, ir hegerin- 
dama, taip ima viską egzage- 
ruoti, kad tarytum viskas pa
saulyje kitaip, nei paprastai, 
eitų. Tai jos pamatinė yda: 
aruodai nereikalingo dramatiz
mo. Bet paskutiniame akte 
jos iš kažin kur pasigautas 
svetimas “aš” išlėkė ir pasili
ko nuosavus “aš”, 
vaidini/ gana gerai, 
nebebuvo kokia tai
mo gausybė, bet biskį pasimo
kinusia žemės mergaite. O kaip 
tik tokios čia ir tereikėjo.

Dabar, su geriausiais artis
tais pradėjus, su geriausiais
— geriau sakant, su geriausia
— ir užbaigsiu. O tai turiu 
galvoj ponią Gugienę, kuri ban
dė dėtis tikra Gintautiene — 
dvarininke. Gugienė iš tikrų
jų turėjo rolę labai sunkią su
vaidinti, bet tuo pačiu sykiu 
labai neįdomią. Ji turėjo įei
ti į gyvenimą ponios, kuri bai
siai aukštai nosį riesdama, tik 
kvailoms ceremonijoms tever
gavo. O Gugienė, taip daug 
inteligentingai moterei, iš tie
sų, labai sunku buvo pavirsti 
grynai tipinga “ponia“. Sa- 
vo paviršitiniais žibučiais, tie
sa, ji nudavė Gintautiėnę kuo- 
puikiausiai, bet savo aukštai-*^,

Chicago Daily 
užmokės du 
už kiekvieną 

talpinantį ne 
žodžių,

A s Others 
Laiškuose 

turi būt rašoma asme- 
. niniai patyrimai rašy

tojo, įspūdžiai Ameri
kos manerų ir papro
čių. Juokingi atsitiki- 

, mai yra pageidaujami.
Rašytojas gali būti ar
ba nebūti Amerikos 
piliečiu, bet turi būt 
užsienyj gimęs. Jis ga
li būt Jungtinių Vals
tijų gyventojas arba 
tik svečias. Pažymėki! 
tautybę. Adresuokite

“AS OTHERS SEE US”

THE CHICAGO
DAILY NEWS

15 North Wells Street 
CHICAGO, ILL.

Skaitykit šias žingeidžias serijas 
kasdie į The Daily News.

—BU—• m

I
i



NAUJIENOS, Chicago, UI Penktadienis, kovo 2, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Gabus Jaunuolis
Po Naujų Metų baigė Tilden 

Tcchnical lligh School keturių 
melų kursą Povilas Tupės 
(2002 Canalport Avė.). Nors 
paprastai reikia mokytis ketu
ris metus, bet Povilas mokyk
lą baigė j pusketvirtų metų. 
1921 m., turėdamas vos 13 me
tų, jis baigė Walsh pradinę 
mokyklų.

Tupės yra labai veiklus jau
nuolis. Jis yra Jaunuolių Or
kestro ir SLA. 129 kuopos pir
mininkas. Jis taip pat yra 
geras smuikininkas.

Dabartiniu laiku 
dėjo lankyti Crane

Brighton Park

ONA VILKIUTk 
kuriai tenka garbė <

vakaras.
Kovo 18 d., rengiama SLA. 

226 kuopos jaunuolių vakaras. 
P-nia čerienė stropiai lavina 
šiam vakarui jaunuolius gražų 
veikalą suvaidinti. Vakaras 
rengiama Spaulding svetainėje, 
prie North ir Spaulding Avės.

—Vietinis.

gan

pra

16 metų, tai
tari

Junior 
dabar 
universitetą 

baigs turėdamas 2(1 metų am
žiaus. Visa tai rodo, jog P. 
Tupės yra labai gabus jaunuo-

Cicero ir Melrose 
Park

Tos dvi mažos kolonijos tu
rėtų užmegsti artimesnius ry
šius. Kai kuriuose reikaluose 
Cicero yra galingesnė, negu 
Melrose Park. Bet jei paimsi
me domėn tai, kad Melrose Par
ke yra kur kas mažiau lietu
vių, negu Ciceroje. ir pažiūrė
sime kaip jie gyvena, kaip jie 
darbuojasi, tai turėsime pasa
kyti, jog Melrose Park pralen
kia ne tik Cicero, bet ir pačią 
“motiną“ Chicagą.

Kiek Chicagoje yra ŠIA. kuo
lui ir kiek jos turi jaunuolių 
kuopelių? Rodosi, tik tris. O 

. kur kitos?
Cicero, palyginus jį su Mel

rose Parku, išrodo milžinas lie
tuvių skaičiumi ir įvairiais biz
niais. O apie draugystes ir kliu- 
bus, tai ir kalbėti nereikia. Jau 
pirm daugelio metų ciceriečiai 
sutvėrė Melrose Parke SLA 125

kadaise gyveno 
Bridgeporte (Morganstrytyje), 
paskiau jie nūsimufino į Brigh
ton Parką. Mėgdavo gėrėtis 
mėnulio spinduliais, ir visą sa
vo liuosą laiką, galima sakyti, 
tik ir gėrėjosi jais. Bet biesas 

dainuoti pagundė juos dangintis į tą ne- 
ištisai sunkią ir didelę Marga- labąjį Brighton Parką. Rodosi, 
ritus rolę operoje “Faustas“, koks čia pavojus žmogui

duos koncertinėj 'mėnulio spindulių? Tai tik tam 
J tikra gamtos gražybė. Bet kur 

tu čia visiems šio suprantamo 
teisybę išaiškinsi — ypač gi 
prohibišenams?

Taigi šie nelabieji pereitą Į me, bet dar 
sekmadienį pasigavo musų pi
lietį, kaip velnias dusią, su vi
sa šeimyna ir uždarė už grotų, 
o ketverge pasišaukė juos džio- 
džė ir abiems su mama paskyrė 
sumokėti po 125 dolerius.
x Kadangi jie neturėjo pakan
kamai pinigų, tai džiožė tėvą 
paliko belangėje, o mamai lie
pė už savaitės laiko pasirūpin
ti balansą, nes kitaip jis pa
siusiąs tėvą pakulai.

Mama tik dabar suprato, kad 
jiedu su tėvu padarę' “mistei- 
ką“ išsimufindami iš Bridge- 
porto. —Ratilas.

kurią “Birutė
formoj kovo I d., 8 vai. vakaro. 
Lietuvių Auditorijoj.

Be abejo, visi ten busime 
įvertinti nuopelnus “Birutės“ ir 
jos vedėjo kornp. St. Šimkaus, 
kurio pastangomis pirmą kartą 
Chicagoje lietuvių kalboj bus 
duota, koncertinėj formoj ope
ra “Faustas“.

sų kaimynų vienas-kitas atlan
kytų mus ir parodytų pavyz
džių iš savo gražių darbų SLA 
jaunuolių tarpe. nes jie turi 
užsibrėžę plačią ateitį ir imu 
drąsos tvirtinti, kad jų užma
nymai išsipildys, tik tegu ne
sustoja dirbę. Jeigu ko truks, 
tai žinoma kur galima gauti 
pagalbos — Centre, o ne pas 
Maskvos garbintojus.

K. P. Deveikis.

North Side Roseland
šį sezoną buvo surengta mu

sų kolionijoje daug vakarų, di
delių ir mažesnių. Vienas jų 
buvo ypatingai didelis, būtent 
Savitarpinės Pašalpos Draugi
jos. Vėliausias—tai Dr. Mont- 
vidui pagerbti bankiętas.

“Naujienose“ jau buvo ra
šytą apie šį bankietą. Gal ir 
dar bus. Todėl aš nerašysiu 
apie jį, tik norėčiau pastebėti 
“Naujienų“ reporteriui dėl bai-

kuopą. Reiškia, Cicero pirmiau, j mes, kad neapsirgtų lietuviai 
negu Melrose Park, turėjo Su- pagerbimo liga. Beiškia, north- 
sivienijimo kuopą. sidiečiams suteikiama pirme-

Vienok Melrose Park šiandie | nybė. Taip, mes mokame pa
yra pralenkęs Cicero (supran-(gerbti savo veikėjus, bet 
tama, atsižvelgiant Į kolonijos siurpriz parių pirmenybės, 
didį). Melroseparkiečiai turi ir su geriausiais norais, 
gražų būrelį, apie 30 jaunuolių nesame užsitarnavę, 
kuopelę, ir tie jaunuoliai 12 die
ną vasario turėjo savo parengi- ziutė vieną-kitą parę, tai 
mą-koncertą p. Vaičuno svetai- j gi ji negali susilyginti 
nėję. Vieta labai paranki ir: Southside, nes northsidėje 
prieinama. Pats koncertas darė Įsai neturtingos, neturi ištek- 
taipgi malonaus įspūdžio. Čia-'baus ne tik pianą ar rakandus 
gimiai jaunuoliai — berniukai; nupirkti, bet ir žmoniškai iš- 
ir mergaitės — dainuoja, dek- sigerti.
lamuoja net miela klausytis! toli atsilieka siurpraiz (parių 
Prisimena sena praeitis. Lietu- .reikaluose nuo southsidiečių. 
viski parengimai tuomet būda- i 
vo daug malonesni, negu šian
die. Bet meno teknika vystosi, 
tat apie praeitį nekalbėsime 
daug. Savųjų deklamacijos, mo
nologai, dainos — tie laikai jau 
dingo. Tik melroseparkiečių| 
jaunuolių koncertas tą visą pri-i 
minė, todėl ir kalbu, ir man la-! 
biau patikdavo senieji parengi-i 
mai, negu šiandieniniai. Bet ką i 
padarysi — gyvename kitokiu ’ 
laiku.

Kodėl melroseparkiečiams se-! 
kasi geriau, negu mums, cice-j 
riečiams? Atsakymas lengvas:, 
party viski užsivarinėjimai taip' 
Ciceroje, kaip ir kitur visą ge
rą darbą trukdo. Laiminga ta 
kolonija, kur nėra Maskvos gar
bintojų triukšmadarių, ba dėl 
tų gaivalų mes negalime gero 
darbo Susivienijimo labui dirb
ti. Brangų laiką priversti esa
me eikvoti ginčams.

Melrose Parke Susivienijimo 
kuopa tokių nesmagumų neturi, 
o jeigu randasi vienas kitas 
komunistas, tai jų buvimas 
yra tik menkniekis, ir ačiū ge
riems kuopos vadams viskas 
eis gerai, tvarkiai. O čia tinka
mų darbui žmonių yra. Štai 
Dargis, Rodzinskas, Gimdžius 
ir kiti.

Butų labai gerai, kad tų mu-

Jeigu ir surengia kokia

jau 
kad
mes

El- 
vis-

su
vi-

Todėl northsidiečiai

Bet northsidiečiai, kaip mi
nėjau aukščiau, šiaip įvairių 
parengimų tai jau netingi ren
gti. štai visa eilė jų:

Kovo 3 d., iš slaptų šaltinių 
girdžiama, kad Krivių Krivai
tis ką ten turįs.

Kovo 11 d., tai ir
I sidiečiai suvažiuos: 

: . j ienų“ parengimas.

visi south- 
bus “Nau

*

"r- ’

Bridgeporte.
Sekmadieny, balandžio mėn.

1 d.. Aušros Vartų parap. sve
tainėj, West Side.

Trečiadieny, balandžio 11 d., 
North Side, šv. Mykolo parap. 
svetainėj.

Vaičkaus teatras visur turi 
didžiausio pasisekimo, ypatin
gai pasižymėjo pastatymu 
“Keistučio“, su kuriuo ir ap
lankys aukščiau pažymėtas ko
lonijas.

Veikalas yra statomas 10-ties 
metų Nepriklausomybės Lietu
vos sukaktuvių paminėjimui. 
Todėl kiekvieno tikro lietuvio 
švenčiausia pareiga tą patrio
tišką veikalą pamatyti.

Vaičkaus teatro direkcija.

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT «avo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, jdedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION C0.
2206 Milwaukce Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475

........................................ ■ . ... ...........

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS PROTINGŲ MOTINŲ
, Iš VViseonsino motina sako: “Aš suradau motinas labai gerai susipaži

nusias su ’dope’ gyduolėmis. Nedaugelis motinų šiandie perka prirengimus 
kuriose randasi “opiates” arba chloroformą. Tik pažvelgus j pakelį prieš 
perkant, jai viską pasako. Su Foley’s H,oney and Tar Compound tas vardas 
pasako tikrą istoriją. Jos greitai veikia nuo kosulio, slogų, krupo ir gerk
lės jritacijoc. Jos yra tikrai grynos ir vertos daug daugiau.“

SUSTABDO KOSULJ GREITAI — IŠGYDO GREITAI
“Mane kankino labai didelis kosulys, bet nesuradau nei vienos kitos 

gyduolės kuri taip greit pagelbėtų kaip Foley’s Honey and Tar Compound.“ 
Sako E. Boggerss, Pomona, Cal. Kosulys, gerklės įrilavimas, bronchinis 
kosulys, ženklai1 “flu’’ beveik urnai sustabdomi. Jos turi gydančias jėgas 
iš gryno pine tar ir sykiu didelę gydančią jėgą iš šviežio ir gryno midaus 
su kitais gydančiais prieinai.šais. Geros dėl tų kurie kenčia nuo naktinių 
kosėjimų. Heikalaukit Foley’s Honey and Tar Compound.

Marųuette Pharmacy, F. K. Kakas, 2346 W. 69 St., netoli Western Av., 
L. P. Hannema, 10701 Wentworth A v., Reriable Drug Co., F. Martin, 2600 
W. 47 St., G. A. Malinsky, 1801 S. Racine Av., kampas IK St., Grand Work.< 
Drug Store, J. Malachovvskas, sav., 4847 W. 14 St., Cicero.

nuo
POVILAS STOGIS 

dainuos svarbią Mefistofelio ro
lę operoje “Baustas“, kurią 
“Birutė“ duos koncertinėje for
moje ateinantį sekmadienį, ko
vo 4 d., Lietuvių Auditorijoj. 
Povilą Stogi mes visi pažysta* 

geriau jį, kaipo
dainininką, pažinsite, išgirdę 
jį dainuojant Mefistofelio rolę, 
nes čia jis turės progos visą 
savo galingą balsą parodyti.

Cicero
Vasario 26 d. bažnytinėje 

svetainėje buvo koncertas vie
tinės parapijos choro. Nors 
laikraščiuose nebuvo jis garsin 
tas, bet žmonių susirinko ne 
mažai. Mat .klebonas bažnyčio
je pagarsino, tai žmonės ir su
sirinko.

6 d. kovo, 8 v. vakare, Auš
ros kambariuose, 10900 S. Mi- 
chigan Avė., įvyks Lietuvių 
Improvement and Benefit Klu
bo mėnesinis susirinkimas, šia
me susirinkime bus įvairių ra
portų ir pranešimų. Taipgi bus 

svarstoma nauji reikalai.
Visi nariai būtinai

.kykite. Jeigu kurie nariai 
kokių priežasčių negalėsite 
silankyti į šį susirinkimą, 
per kitus narius priduokite 
vilktas mokestis, ba kitaip
site vieni suspenduoti, o kiti iš
braukti iš Klubo, 
laikui nekaltinkite 
ar kitus valdybos narius,
tikrenybėj busite patys kalti.

Vienas narys, A. čypas, yra 
sveiki, 
šį sū
kurio 
tokie,

atsilan- 
del 
at- 
tai 
už- 
bu-

Paskui po 
raštininką 

ba

užsimaldavęs, kiti visi 
Kviečiame atsilankyti į 
sirinkimą ir asmenys, 

nori įstoti Kluban, bet 
kurie dar neturi 40 metų am
žiaus. ifjKJubą priimama visi 
žmonės ne senesni, kaip pažy
mėto aukščiau amžiaus, be skir
tumo pažiūrų. Tad, kol dar ne 
per vėlu, pasinaudokite proga.

J. Tamašauskas, sekrt.

Choras gana didelis, bet bu
vo taipgi solo, duetų — dau
giausia merginų. Iš jų geriau
sia dainavo p-nia Bukauskienė, 
o* iš vyrų buvo du — A. Chia- 
pas ir K. Andrėjunas. Abu ba
sai ir gana gerai dainavo, žmo
nėms labiausia patiko Apie Šar
kį dvi dainelės ir viena apie 
darbininkus.

Dar kalbėjo T. Buklia.
Pabaigoje klebonas pasakė 

spyčių. Tuo vakaras ir užsi
baigė.

Svetainė butų ne maža, bet 
per žema, koncertams netiku
si. Geriausia parengimams tai 
Liuosybės svetainė.

Vaičkaus teatro 
maršrutas

Sekmadieny, kovo mėn. 4 d., 
naujoj, Apveizdos Dievo para
pijos svetainėje.

Sekmadienyje, kovo mėn. 11 
d., Boselande, Visų Šventų 
rapijos svetainėje.

Sekmadieny, kovo mėn. 
d., Cicero j e, 
svetainėj.

Sekmadieny, kovo mėn. 25 
d., šv. Jurgio parap. svetainėj

pa-

18
Šv. Antano par.

YOLRtYES
Murinę Cb., Dpt. H. S., 9 B. Ohlo St., Chicago

Švarios, Grynos, Sveikos ’
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

81 kuopos
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“Naujienų” 
koncertas

Kovo 11 d., \Vicker Parko 
svetainėje, 2040 West North 
Avenue, rengiama “Naujienų” 
vakaras. Svetainių durys taps 
atidarytos 4 vai. po pietų. At
silankiusieji, ilgai nelaukdami, 
turės progos tuoj pradėti šok
ti. Programas prasidės 5 va
landą.

Birutiečiai, komp. Šimkaus 
vadovaujami, duos paruoštą 
šiam “Naujienų” vakarui pro
gramą. Speciali veikalą pa
ruošė Šiam “Naujienų” vaka
rui art. A. Vanagaitis. To vei
kalo vardas yra... “Juokų — 
demija”.

Ar tas žodis yra išvistytas 
iš žodžių “Juokų akademija’’, 
ar iš “juokų“ ir damn“ — aš 
nežinau.

Bet žinau, kad juokų turėsi
me su kaupu. Ir dar žinau, kad 
|tie juokai nebus beprasmiai, 
kuomet žmogus juokiasi pats 
nežinodamas, kodėl jis juokia
si. “Juokudemijos“ klausydami 
ir žiūrėdami į ją, mes juoksi
mės — taip, bet žinosime ko
dėl juokiamės. Gal būt mes 
juoksimės iš savo gyvenimo.

Aukščiau minėjau, kad pro
gramas prasidės 5 valandą po 
pietų. Jis tęsis daug maž iki 
8 vai. vakaro. Šokiai gi bus 
iki 12 vai. nakties, o gal ir iki 
vėlesnio laiko. —Reporteris.

Roseland
Sekmadienyje, vasario 26 d., 

Strumilo salėje buvo surengtos 
S. Lietuvių Amerikoje 139-tos 
kuopos prakalbos. Pirmininka
vo šarkiunas. <

Šarkiunas, atidarydamas pra
kalbas, nusiskundė, kad mažai 
publikos susirinko, nes buvo tik 
34 žmonės.

Pirmas kalbėjo Lietuvninkas, 
antras Dr. Graičunas. Jie pasa
kė kalbas ne agituoti žmones 
stoti Susivienijiman, bet visaip 
išpaškudyti Centro Valdyba.

Išpaškudiję Susiv. Centro 
valdybą, musų kalbėtojai lieųte 
prirašyti kuopon 1000 narių, o 
paskui pasiųsti Susivienijimo 
seiman 30 delegatų; taip pat 
turėtų pasielgti ir kitos kuo
pos. Šitie delegatai, nuvažiavę 
seiman, pasak jų, turėtų paim
ti j savo rankas seimą, išrink
tosios valdybos nepatvirtinti, o 
jos vietoj išrinkti naują.

Tokias prakalbas rengė pati 
Susivienijimo Amerikoje kuo
pa. Kuopos prakalbos, sureng
tos dergimui organizacijos Cen
tro valdybos! Jeigu šitaip butų 
kalbama paprastame kuopos 
susirinkime, tai nebūtų nieko 
ypatingo. Bet surengti prakal
bas agitacijai už Susivienijimą, 
o paskui dergti organizacijos 
valdybą reiškia šlykštų, negra
žų darbą.

Ar ilgai leis Susivienijimas 
taip paškudyti viešuose susirin
kimuose Centro valdybą? Grai
čunas gyrėsi, kad jis nebijąs 
centro valdybos, jį užstosiąs 
teismas.

Po prakalbų žmonės juokėsi 
iš tokių kalbėtojų. Pavyzdžiui, 
63-čios kuopos organizatorius, 
Pivorunas, klausia rengėjų: ar 
tokiomis kalbomis jus manote 
gauti naujų narių Susivieniji
mui?

Kada kalbėtojai pasakojo vi
sokių baisenybių apie Susivie
nijimą, Petronis ir kiti komu- 
nistukai jautėsi labai patenkin
ti. —Narbutas

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heatmg 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Pavilne Sft„ Chicago. UI.

Bridgeportas
Gražus ir linksmas šv. Pet

ronėlės draugijos balius.

Vasario 21 d. Lietuvių Au
ditorijoje įvyko minėtos drau
gijos maskių balius, kuris pil
nai pavyko, nors pasitaikė jis 
paprastą dieną — antradienį. 
Bet publikos prisirinko tiek 
daug, kad netilpo Auditorijoje. 
Ir visi, matyti, buvo patenkin
ti. Linksminosi iki vėlyvos J 
nakties. Apie 11 vai. buvo da
linamos dovanos, kurias baliui 
aukavo musų biznieriai. Do
vanų buvo brangesnių ir pi
gesnių. Dalinta jos grupėms ir 
pavieniams. Kai jau dovanos 
tapo išdalintos, publika neno
romis skirstėsi.

Draugijai liko puikaus pel
no — apie $460. Niekuomet 
nesitikėjome tiek publikos tu- 

i rėti. Vien svečių buvo dau
giau kaip 600, neskaitant drau- 

i gijos narių. Narės įžangos nę- 
! mokėjo, ba jos aukavo dova
nų kiekviena ne mažiau kaip 
vieno dolerio vertės.

šiuo draugija šv. Petronėlės 
taria širdingiausią ačiū visoms 

i ir visiems, kurie šiokiu ar to-1 
; kiu budu prisidėjo prie šio ba- 
• liaus surengimo — aukomis ar 
I darbu. Dėkojame Universal 
State Bank prezidentui, p. J. Į 
J. Elias, kuris paaukavo $10 
auksu, Peoples Furniture Co. 
ant Bridgeporto, p. žiūraičiui, 
ir p. P., musų seniausiam gra- 
boriui J. J. Eudeikiui ir vi
siems kitiems, kurių vardų dėl 
vietos stokos čia suminėti ne
galima. Dar kartą ačiū visiems 
atsilankiusiems.

Draugija šv. Petronėlės.

PRANEŠIMAI
Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tau

tos Moterų ir Vyrų laikys susirin
kimų kovo 4 <1., Lietuvių Tautos 
Parapijos svetainėj, 3501 Union av., 
1 vai. po pietų. Draugai-ės esate 
kviečiami atsilankyti į susirinkimų.

B. Dubinskienė, seki’.

MARIJONA ČEPULIONIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 1 dieną.4 7:30 valandą va
kare, 1928 m., sulaukus ^5 me
tų amžiaus, gimus Vilniaus 
rėdyboj, Žiežmarių parapijos, 
Juknonių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 25 metus. Paliko dide
liame nuliiųiime vyrą Antaną, 
dukterį Tofilę, sunai: Edvardą 
ir Albertą. Lietuvoj motiną, 
seserįs, Domicėlę ir Emiliją, 
brolį Kazimierą, pusseserę 
Košt. Visniauskienę ir Domi
cėlę Jonušienę, pusbrolį Zigmą 
Šimkūną. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1818 S. Rnble St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
kovo 5 dieną, 9:00 vai. ryto 
iš namų j Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. M. Čepulienės 
giminės, draugai ir pa staibi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Vaikai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gla
boti us Skudas.

A A

JONAS LAUGAUDAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 1 dieną, 4:55 valandą va
karo, 1928 m., sulaukęs 66 
metų amžiaus, gimęs Telšių 
apskr. ir parapijos, Viegantiš- 
kių kaimo. Paliko dideliame 
nuliūdime sūnų Eranciškų, dė
dę Vaclovą Nevardauskj ir gi
mines. O Lietuvoj moterį Va
leriją po tėvais Nevardauskait- 
tę, sūnų Joną ir dukterį Eleną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
■1605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 3 dieną, 2:00 vai. po pie
tų iš Eudeikio koplyčios bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Laugaudo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Dėdės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22 
kuopos susirinkimas įvyks nedėlioj, 
kovo I d., 2 vai. po pietų, p. Solio 
ofise, ant 3-Čių lubų Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. llalsted St. Drau
gai malonėkite būti susirinkime ir 
malosėkite naujų narių atsivesti.

Kviečia Valdyba.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny, 
kovo I d., 12 vai. dienų, (Zh. Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. llalsted 
St. šiuoini visi nariai būtinai kvie
čiami pribūti, nes randasi naujų 
reikalų aptarti. —P. K., nut. rašt. ✓ •

L. I). K. Vytauto Draugijos No. 2 
susirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 
i d., 2 vai. po pietų, D. Strumilo 
svet. Visi nariai ir narės dalyvauki! 
susirinkime. —Rast. J. Kirkus.

Indiana Harbor, Ind. — S. L. A. 
185 kuopos susirinkimai įvyks kiek
vienų mėnesį pirmų pirmadienį (pa- 
nedčlį) Ketharina House svet., ant 
pirmų lubų didžiojoj' svet. Prasidės 
lygiai 7 vai. vakare.

Sekantis susirinkimas įvyks kovo 
5 <1., 7 vai. vakare. Bukit laiku, nes 
pradėsim lygiai pažymėtu laiku.

P. Kesilis, rašt.

Chicago, III. Marųuette Park 
apiclinkės — SLA. 260 kp. mėnesi
nis susirinkimas jvyks kovo 4 d., 
sekmadieny, 1928, 2 vai. po pietų, 
K. J. Mačiuko svetainėje, 2436 W. 
59th St., prie Artesian Avė. Jūsų 
atsilankymas būtinai reikalingas, 
nes yra daug svarbių reikalų apta
rimui ir neužmirškite užsimokėti 
mėnesines mokestis.

Pranas Druktainis, užr. sekr.

Jaunu Lietuviu Amerikoje Tautiš
kas Kliubas, laikys mėnesinį susi
rinkimą penktadieny, kovo 2 dieną, 
7:30 vai. vak., Lieluvių Auditorium 
svet., 3133 So. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių dalykų aptar
ti. S. Kunevič nut, rašt.

Brighton Park. SLA. 176 kp. mė
nesinis labai svarbus susirinkimas 
jvyks kovo 2 d., 7:30 vai. vakare, 
Jokanto svet., 4138 Archer Avė. 
Visi-visos būtinai atsilankykite, nes 
yra daug svarbių reikalų nutarimui 
iš atsibuvusio baliaus raportas. Ne
pamirškite užsimokėti savo mokes
čius. Taipgi atsiveskite savo pa
žįstamus prisirašyti prie SLA. 176 
kuopos. Sekr. J. Trejoms.

Illinois Lietuvių Pasalpinis Kliu
bas laikys savo mėnesinį susirinki
mą penktadienyje, kovo 2 dieną, 
1928 m>, 7:30 vai. vak., Lietuviui 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted SL 
Visi nariai malonėkite atsilankyti į 
susirinkimą, nes yra labai daug 
svarbių dalykų dėl apšvarstymo.

A. Kaulakis, rašt.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
vi ūsų patar na vi ma *( 
aidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran 
gus. todėl kad neturi 
me išlaidų užlaikymui 
k yrių.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1 •

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. Or LACHAVICZ
Lietuvis Graborivs ir 

Balzamuotoje*
2314 W 23rd PI.

Chilago. UI
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABOR1US CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai n rak t i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
Čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prie! gimdymą, 
laike gimdy m n 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergino ma.l 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 yul. vakare.

Lietuvės Akušėrės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH KAUSI1ILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank ...

Moterys ir mergi
nos kreipkitis su 
<*ikalais nuo 12 iki 

- *akaro. Kitu lai 
k u pagal sutarti

Akių Gydytojai

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų 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

Jei abejoji apie buvo akis, eik pas
Dr. A. R. BLU MENTE AL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

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

Lietuviai Daktarai 
DR. M. T. STRIK ()U

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland A vena?

Telefonas Boulevard 7820 
Rea^ 6641 South Albany Avenue

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Drunsvvi^k 4983
Namų telefonas Brunswick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A. L. DAVIDONIS, M. 0.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandoi

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, 1821 South Halsted Street 

Chicago. IU

Telephone Republic 0083

Dr, V. B. Milaszewicz
Dentistas 

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St.

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

- " 1 *—.-------- ------ —■—1
Off. & res. Yards 3557

DR. JONAS MOCKUS
Dentistas

3401 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Rąy Laboratorija 

7054 S. Western A ve.
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 West 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.

Lietuviai Daktarai
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.
Res. 3201 South Wallace Street

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avena* 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

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 vakare

DR. MARGIRIS -
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30 ik) 
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 8 dieną ir 6:30 iki 9:80 v
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago. Iii

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2830

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal sutartį

Ofiso Tel Victory 7188
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai
GYDO 

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
><enas žaizdas, ligas recta)

OR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
V a I a n d o s: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:39 iki 4:30 v. po pietų

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 

Residence Tel. Fairfax 6353 ■

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas Moteriškų, Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 Sb. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street -

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nediliomis ir žventad. 10—12 dieną.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .... _ 

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 Iubo» 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Mes užtikrinam jums
gerą dantų darbą

šeši mėnesiai dėl 
i5mokėjimo. Ne- 
reik nieko įmo- “ 
keti, nereik mo
kėti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokčH:

$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 mėn.
Dr. C. W.De Roųue

DENTISTAS ,
4712 So. Ashland Avė.

Kalbu lietuviškai 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Phono Boulevard 7589

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Itea. Telephone Plaza 8200

Įvairus Gydytojai

OR. 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:
1625 W. 18th St. netoli Morgan St
V a I a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110 

Naktį So. Shore 2288, Boulevard 6488

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

8erėdos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

_____Advokatai____
JOSEPH J. GKISH 

(Juozas J. Gritius) ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9728

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.‘

Arti I^eaviU 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. GLAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 8396

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St
Tel. Boulevard 1316

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9 
Telephone Koosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

A, A. BUS
ADVOKATAS

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

3241 South Halsted St
Tel. Yards 0062

7—9 vai. vak. apart Panedilio ir 
Pėtnyčio*

CLASSIFiEb HliS.j
Educational

Banjo Studentams! 
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
tenor banio, kaina $88.75, labai leng
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio vvalnut 
medžio. įskaitoma skrynutė, šis spe- 
cialis pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:80 
vakare.

Mumford Music
Studios,

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

AGLYS
DBESSMAKING SCHOOL 

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Miscellaneous
Įvairus

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

Boulevard 1036

Miscellaneous
* Įvairųjį_____________

SOL ELLIS & 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

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MĖNESIAI DEL I& 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB
ING & HEATING CO., 4582 
Cottage Grove Avė.

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
gečių ir taisymas jų. American 

tove Repair Works, 3110 Went- 
worth Avė. Phone Victory 9634.

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washington ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JEŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul, Minn.

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. {dedam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE CO. 

22$ W. Kinzie St. 
Superior 2055-56

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosemių, Bučer- 
n^’ Delikatessen, 
Re s tau rantų, Ken-. 
džių, Bekemių, Mu- 
sų specialumas Ge- 

l^^^ras patarnavimas, žemo* 
kainos.

SOSTHEIMS. 1912 Sc 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. RAMANC1ON1S, Sav.

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum; 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Btershire 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.

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

STANLEY SIWIEC & CO.
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.)

Kontraktoriai, visokios rųšies stogų 
. dengėjai.

5330 W. 22 St. Cicero, 111.
Tel. Cicero 1320

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

Kedzie 5556.

PERKRAUSTOME 
į visas miesto dalis, nebrangiai. 

HARVEY & CO., 
Not Inc.

1357 W. Lake St. Monroe 0056 
Vakarais Monroe 6629

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

C. MOSER
625 West 48th Place

Yards 1034 \

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

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

(Continued on page 8)
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C L A S S I F I E D A D V E R T I S E M E N T S
Business Service

Biznio Patarnavimaa Financial
Finami-Paskolos Muzikos Instrumentai

Automobile^ Business Chances

(Continued from page 7)

PRIEŠ pavasarį namų taisymu 
plasterinimą arba lopymą, nerstai- 
some ir malevojame. Atsišaukit ar
ba telefonuokit.

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už nuošimčio ir lengvais išmokė- 

val.įimais. Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Annitage 1199

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

APOLLO STUDIOS,
5665 W. Madison St.

Personai
_________Asmenų Ieško

VELTUI
. ... - Patentai, Vaizboženkliai,

Mea turime moderniškiausią ru- wri rhts. Rašyk šiandie. *<»« 
j reikalais kreipkitės prie manęs 
-q,,u užsitikėjimu. Teisingas
'Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patcnt Attorney* 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

AR JUS NORITE LAIKYTI SAVO 
RŪBŲ IŠVALYMO PELNĄ 

SAVO KIŠENIŲ J E.
Koperativiška kompanija iki 500 

siuvėjų Chicagoje yra organizuoja-' 
ma. f' ‘ 
bu valymo įstaigą Chicagoje. ! , rei
bas bus atliekamas 100% užganėdi- pil 
nantis dėl siuvėjo ir koslumerio. '

Tik biskį įmokėjus galite likti1 
partneriu. Jums bus suteikiamas 
pilnas patarnavimas ir lygi dalis pel
no. kviečiame jus pilnai apžiūrėti 
be jokius jums atsakomybės.

M R. KORNICK, 
CENTRAL CLEANERS DAYERS — 
2705 Fullerton Av. Brunsuick 8200

Copy- 
Patentų 

i su 
ir

Tie Puikus Grojikliai Pianai Turi 
Būt Parduoti už užlaikymą

2 nauji grojikliai pianai už pusę 
originalės kainos, 3 grojikliai pianai 
A-l stovy ie turi būt parduoti už už
laikymą. M. Richard & Sons grojik
lis už $75. Stager grojiklis už $65. 
llrinkerhoff grojiklis už $125, 5 up- 
rights už $20, 2 baby grand už 
$250, 10 radios už $15, maži. 4 elek
triniai 1928 Radios, console mode
liai $65. Išpardavimas prasidės 1 v.

6512 S. Halsted St. ir 
1284 Mihvaukee Avė.

Dod^e ’27. Sodan ......................  $47R
Chrysler 27, Sednn . . . . . . . . . . . .
Hupmobile ’25, Sodan ............... $350
Nas i ’27, Sedan ....................... $700
Hudson ’27, Sedan ............   $l>50
Bui< k ’27, Sedan ...................... $650
Studebaker Sedan.........................$550
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais.

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

PARDAVIMUI Lunch Room, labai 
pildai $125. greitao pardavimas, 5201 
So. Ilainted St.

PARDAVIMUI grosernę su 5 pa
gyvenimo kambariais. Geras cash 
biznis. Didelis bargenas. Turiu 2 
bizniu. Turiu vieną parduoti. 3721 
So. Halsted St.

Radio

Real Estate For Sale Real Estate For Sale

Financial
Finansai-Paskolos

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

50%
PIGIAU

SEDAN 1924 ..........................
COACH 1930 ............ ....... ......
Toining 1920 .................-.......

N Touring 1925 žiemai ui 
ino .......................    .

. $195 

. $225 

. $195
$225
$250

$195 
. $100 

plKlnli lygiai per puat*.
1 gero kuro, ncprnleiHkl- 

ų bargonų.
Sidru didžiam! automobilių vor-

SALES CO.
E. 55th St., cor. Wabnah Avė. 
7715 So. Hnhtcd St.

DODGE 
E«srx 
FL1.NT 
Al I I RI 

darom........... . ............ ...................
OAKLAND Se<lan 4935, I ratų bre 

klal .......................................................
JORDAN nport J 924 touring
M<H>N J923 4 piiRakierių coupe . ... 

Tie Kurni yra nui
Jei )ų« norite pirkti ger
ti* Aiij gerų bargentr 

South i.;.;... ,2------
“gARFIELD MOTOR 
47 to OI

•i

PARDAVIMUI bekernė, gerai 
įrengta, darbo yra dviem vyrams. 
Priverstas parduoti dėl ligos. 4515 
Wallace SI.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
arba priimsiu pusininką. 3221 W. 
3«tb St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

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 rci-l 
kalingą asmenybę susitikti su. 

j lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri- [m- - m 

eTL'Dl IM,

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą — gausi 

10% pigiau. Atsivesk drauipj kurie 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau.

PRADĖKIT NAUJUS METUS 
j Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už

Special Bargenai 
HUDSON coach, 
Cli<". iolet Linulcaii 
BI'H'K 35 Hcdan MhIi' (l 
PACKARD Šule II 
Hi l'MOHILE 1025 sedan. 
PAIGE 1935 spoi't nedali 
('OI.E 8 Hitdan 192(1 
U H.I.YS KnlKlit 924 Toni'. <’nl. Top 
Jcwctt 1925 Toiir. Cnl. Top 

Dar 15(1 išsirinkimui — cash arba 
lšinokč|liual*< *

7(101 S. Halhted VlncenncH 9417

dolerį ir pinigų verto už viską ką uaį 
tik pirksite. Mes nelaikomo viduti- —
nes vertės tavorų. Mes sustatysime 
i’ums setą ir mes patarnausime jums 

ile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. . Viskas 
garantuojama.

ATSUK IT PRIIMTUVĄ
Viena iš musų garantuotų radio se- 

Atsilankykit ir pažiūrėkit musų

192(1 
Ht'dnii
h<'diin

1927

kaip iinujiiH

$395 
$325 
$425 
$385 
$275 
$125 
$350 
$185

$95

HU1CK 1939 M.iHtor (J Coach — 5 l 
gnžlrrlų, labai irerame atovyje, gerai be

- $595, lAmokf-'linialH arba inainalH, 
FINANCE CO.

7’00 i Stony IhIiukI Fairfux 8030

ClIANDLER 7 pan. aednn 
PIEH(’E-AR!«)W 7 |>iih. medali 
uil.l.ys KNIGHT 5 pan. nedali 

593(1 H. Kedzie Avė.

ifai i

$259
$150
$•.'96

Kapitalas $500,000.00

ko j.
Keikia mokėti lietuviškai ir 

turėti norą dirbti.
Atsišaukit asmeniškai ir at-

CHE V KOI.ET. Overlandai ir Fordai. vIh! 
modeliai, garantuoti gerame ntovyje, puikllH 
bargt-n.’iH, $45 iki $135, poną* SHAW 

7(137 So. HalRtcd St.
STERLING SHOP RADIO 

4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 
Phone Buckingham 3800

3804 So. Kedzie Avė. (sineškit su savim šj skelbimą. 
Koseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.Tel. Lafayette 6738-6716

PILNAS RADIO patarnavimas vi
sokių setų, baterių ir taisymas, 
įvesim elektrą į jūsų setą; darbas 
garantuotas. Hyde Park 2982. <

OLDSMOBILE 1927, 4 durų undin. ; 
JriH luiidH, garantuotan, 5800 mylių, 
duosiu pigiai, $750 — $300 Imok-lti.

(1718 So. WcHtorn Avc.
Hemlocč 8084. Mr. ARGO

VVHIPPED LANDEAU SEDAN 
ii eilindeiii], važhičtax 1900 mylit), 

parduosiu už $035. 
Hl'.’O S. HrtlMtrdd St.

nnu- 
par-

PARDAVIMUI kampinė bučemė, 
nauji fikčeriai, remiu nebrangi; 
duosiu listą ant kiek norėsit. Ge
ram žmogui duosiu ant išinokesčių. 
Priežastis — savininkas eina į 
hardvvare biznj. 7108 S. Campbell.

PARDAVIMUI grosernė ir sal
dainių krautuvė. Visokių tautų ap
gyventa; yvn didelis bučernės ice 
box. Priežastis — liga. 4434 South 
Fairfield Avc.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą i farmą, lotą, biznj 
ir kitką, 2031 W. 35»St<Tel. Lafayette 
0909.

MAINYSIU Į CHICAGOS NAMĄ
160 akrų farmą Michigan valsti

joj, prie cementinio kelio, yra gy
vuliai, mašinos, javai, traktorius ir 
t. t. 10 kambarių stuba, didelė mo
demiška barnė, geroj vietoj dėl už
dirbimo pinigų.

STRESKA,
155 N. Clark St,. Central 1213

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

REIKIA ambitingų lietuvių pardavtnčti 
įrengtą žemę Southvvcst Side. turi kalbėti 
angliukai, gera proga tnikantienu vyramu. 
Ma’ylut Ponų Harns. HARRlS AND UNGER 
3310 W. G3rd St. Hemlock 0203.

PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pasekmių — nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bile kur. MacCavley, 
Edgewater 0161.

Juru pasirinkimaR. $95 
Studabaker 1925 eoupn, perfcct 
Chevrolet, 1925 nport touring 

Ehhox (4) 1924 coupe 
0039 Cottugo Orcve Avc.

ATKREIPKITE ATYDA!
Kas turite ką nors mainyti, 

tą, namą, farmą arba morgičj. At
sišaukite, nes aš turi garadžių, ku
ris turi būt išmainytas arba 
duotas

lo-

PERKAME

Lietuvos Paskolos BonusMokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJ IENOS

Gera proga dėl lietuvii] 
salesmanų

Mes turime labai gerą progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviSkai, kad 
karnai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
VVestern Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co.‘5312 West 
22 St.. Cicero, III.

tin-

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 1464

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas. 100 

garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $150 iki $300. 
Jus sutaupysit 1/v, veikit greit.

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

greitai už žemą kainą.
WM. GRITENAS

3241 So. Halsted St.-
Tel. Victory 5065

par-

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

PASKOLOS $100 ir daugiau, jūsų j 
notomis, legalėmis kainomis. Savai-: 
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be 
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 į 
ir 3 morgičius labai žemu komisu. 

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Milwaukee Avė., 

netoli Westem 
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

REIKIA inteligentiškų ir ambi- 
tingu vyrų dirbti kaipo SALES 
MANAGERIAI. Geras uždarbis 
užtikrintas. Pasimatykit su

PONU KILGALLEN, 
Subatoj nuo 2 iki 4 po pietų, 

' 1203 W. 79 St.

REIKALINGAS geras kriaušius; 
užmokestis gera. Atsišaukit tuojaus. 
190 N. State St. Room 408.

Help VVanted—Female
Dirbininkių Reikia

KUOMET JUMS* KEIKIA PI-
REIKIA patyrusių moterų indų 

plovėjų.
•1169 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtai.sai

VALGOMO kambario setas, $5, ga
riniai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, icc bak
si ii, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki G vakare. Utarninke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schsvartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

$20 ĮMOKĖTI
Už bilę vieną vartotą karą musų 
stake, — $100 iki $1000. Dodges — 
Buicks — Willys Knights — Whip- 
pets, Chevrolets, Fords. Atsineškit 
šį skelbimą su savim, nuliesime $10 
p ginu.

HARRY J. MAPP — Ine.
6739 So. Western Avė.

MAINAS
Mainysiu 2 flatų muro namą 6-6 

kamb. su bąizmantu, parankioj vie
toj, nėtoli Ashland ir Archer karų. 
Priimsiu į mainus bučernę arba gro- 
sernę, nebrangus, nedaug jnešt. Ma- 
tykit savininką.

JOHN PAKALNIS (PAKEL) 
6551 So. California Avė.

Hemlock 0367

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AUTOMOBILIUS MAINUI
Mainysiu 8 cilinderiy Jordan au

tomobilių ant rezidencijinio loto, at
daras ir dirba kaip naujas, 1926 
metų.

JOHN PAKALNIS 
Hemlock 0367

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

— EXTRA —
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 

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

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St. 
Box 263

IŠSIMAINO 15 akrų ant ne
didelės prapertės Chicagoj, geri 
budinkai, elektriką, strytkariai 
prie I)ixie High kelio, tikras 
bargenas, agentų nereik, Ch. G. 
1506 S. 49th Avė., Cicero, III.

MES MOKAME brangiai už jūsų ----  _._i i--------senus 
t. t.

rakandus, pečius, kaurus

BROWN FURN. CO.
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

PARDAVIMUI bizniavus mūrinis 
namas, kampas 3159 So. Halsted St. 
5 flatai ir Storas, vertė $30,000. 
Parduosiu už $25,000, didelis barge
nas kas nori pirkti.

Atsišaukit pas savininką
W. A. MALKUS, 

3935 So. California Avė.
Lafayette 4903

PARDAVIMUI mūrinis namas 6 
ir 7 kambariai. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant biznio. 3759 So. 
Emerald Avė.

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, kaina $6200, rendų $90. Joe. 
I’lachetha, 1625 S. Jefferson St.

Didelis puikus 6 kamb. mū
rinis bungalovv vėliausios ma
dos, pusė bloko nuo 63-čios ir 
blokas nuo Kedzie. Taipgi 2 
karų muro garadžius — abu 
karštu vandeniu šildomi.

Kas ieško puikios bungalow 
ir nori susičėdyti apie $3000, 
tai kreipkitės tuojaus, nes 
vininkas priverstas parduoti 
bai greitai.

F. L. SAVICKAS 
726 W. 18th St.

sa- 
la-

6 KAMBARIŲ mūrinis bun- 
galow ,karštu vandeniu apšildo
mas, randasi prie vienuolyno, 
Marųuette Manor, priimsiu au
tomobilių į mainą.. Atsišaukit 
A. Visbaras, 6409 S. Kedzie Av.

I EKSTRA SPECIAL BARGENAS
1 Section linijos kampas, 38x124 1 
blokas nuo Ewing Avė., prie 
St. Savininkui reikia pinigų, 
duos pigiai, $1500 cash.

F. J. ZINS, 
Ph. Franklin 0929

m 
par-

MODERNIŠKAS 2 FLATŲ 
KAMPINIS LOTAS 

5-5 kambarių, 2 karų garažas, 8401 
S. Throop St. karštu vandeniu šild. 
tile vana ir viskas moderniška, kai
na $19,200. Išmokėjimais. Pastaty
sime ant jūsų loto bile kokios rūšies 
bungalow arba flatinį namą. H. & M. 
VAN DAM, Budavotojai, Telefonas 
Stevvart 6808.

BARGENAS, 5 kambarių mūrinis 
bungalow, 1006 W. 57 St., naujas ir 
moderniškas, pirmas morgičius $3500 
?asibaigs į 5 metus, tiktai $750 įmo
kėti, kitus po $35 j mėnesį, savinin
kas,

HOUGH, 4213 S. Halsted St.

BARGENAS. Aukštos rūšies 5 
kamb. mūrinis bungalow, 52 pėdų, 
12 colių sienos, gatvė cementuota ir 
apmokėta, 2 karų garažas, kainavo 
$10,500, parduosiu už $9300, cash 
$3500. H A AVĖ, 2346 N. Cicero; 
Capitol 2510.

PARDAVIMUI pigiai 2 aukštų 
n celinis namas, 4-4 kambarių, mo
ti ?rn;škas, furnas šildomas pirmas 
a ikštas, kainu $4500, 522 w. 46
PI. Tol. Engleu'ood 7842.

$1000 INMOKRTI
5 kambarių bungalow Beverly 

I ills, arch valgomo kambario lubos, 
«aki niai porčiai, tile grindimis va- 
r a ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
I ėdu lotas. Conover indų plovimui. 
I amatykit demonstruojamus. Atdara 
v okarais. Carlson Construction Co., 
10838 S. Talman. Beverley 9407.

$500 JMOKfiTI — $50 
I MĖNESĮ

Nupluksite gražų, naują 5 kam
barių mūrinį bungalow, % bloko nuo 
G3 St. karų linijos, modemiškas, ar- 
iuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12 
colių sienos, lotas 33x125.

Pirkit šį greit.
Hemlock 6^15 

Mr. Reimer.

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

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

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

VISADOS 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.

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

6409 So. Kedzie Avenue

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

4616 So. Whipple St. 
arba šaukit 

Telephone Humboldt 3960 
Savininkas, 1931 Mihvaukee Avė.

$4000 PIGIAU
8 flatų, l’/a metų senumo, moder- 

n škas, viskas ašrenduota, lengvais 
i? mokėjimais, $39,000, cash $7,000, 
š: ukit savininką

Pensacola 8164

PARDAVIMUI naujas 5 kamh. mu- 
r nis bungalow, karštu vandeniu šil- 
<1 imas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš- 
n okėjimais. General Construction Co. 
3 401 N. Cravvford Avė. Irving 2634.

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 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Furnished Rooms
RENDON* kambarys vyrams 

ba merginoms. 5117 S. Leninis 
2 fl. Vakarais nuo 7, o nedalioj 
są dieną.

BARBERNĖS rakandai pardavi
mui. Atsišaukite 4609 So. Fairfield 
Avenue.

ar- 
St. 
vi-

KAMBARYS rendon vaikinui at 
merginai, be valgio. 4515 S. Rock- 
well. Antros lubos

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

DIDELIS IR GREITAS PELNAS 
BE RIZIKOS

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

Reni Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

EXTRA
Naudokitės iš mano nelaimės. 

Priežastis perskinj, neatbūtinai ir 
kuogreičiausiai turiu parduoti arba 
išmainyti savo bizniavą namuką su 
saliuno bizniu. Priimsiu j mainus 
ką tik kas turit.

Agentams komišinas,
P. VAIČAITIS
Ijafayette 6036

5 kamb.
Michigan Avė., y 
šildoma, turi b

PARDAviMUI 
netoli 103 St. ir 
garažas, furnas šildoma, 
parduota $500 įmokėjus. 
Hyde Park 8512.

cottage, 
ra 
•ut 

Saukit

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

1 ambarių naują mūrinį bungalow už 
pigiau negu kainavo, kad sudarius 
H,000 cash. ‘Geriausis pirkinys 
South Side už $6500. 12407 South 
Lacine Avė.

For Rent

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 05G2
Daro paskolas ant 

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

vakaras

RENDON South West Side krau
tuvė, tinkama vieta dėl bučernės. 
Visai mažai reikia turėti pinigų. 
Duodu ice box, šaukit Tel. Prospect 
6100.

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.

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
Parduosiu pigiai, 
ant vietos. 3311 So

Ant Rendos 
Flatas

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

priežastį patirsit 
i. Halstea St.
------------------- -—

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, geroj vietoj prie didelės trans- 
portacijos gatvės. Darome didelį 
biznį. Parduosime pigiai. 2409 W. 
47th St.

KONTRAKTORIUI REIKIA PINI
GŲ UŽBAIGIMUI NAMO 

Parduos naują bizniavą namą
Archer Avė. $2000 pigiau nei 
namai.

STANKO & CUMPANY 
5097 Archer Avė. 

Ijafayette 6036

ant 
kiti

LOTAS arti Archer Avė. mainysiu 
ant biznio arba mašinos.

5097 Archer Avė.
Lafayette 6036

LIETUVIU ATYDON
Ar jus turite lotą ? Jei turite, 

tai • daleiskit jums parodyti, kad 
NIEKO NEįMOKANT jus galit įsi
gyti puikiausj ir moderniškiausį bun- 
galow. ši kompanija jau yra biznyje 
daug metų ir gali jums pastatyti 
modemiškiausj bungalow, mūrinį, to
kį kurio kiekvienas vyras ir mote
ris pageidauja. Jus galit turėti na
mą už tuos pačius pinigus kuriuos 
mokate už rendą. Atsilankykit šian
die ir apžiurėkit, jums nebus reika
lo pirkti, jei nenorėsite.

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

.1358 W. 79th St. Triangle 6090 
7034 N. Clark St. Rogers Park 4656

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

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

ANDERSON,
4058 Lawrence Avė.

Pens. 8493

VIENAS akras ir 8 lotai gražia
me Westmont, 2 blokai iki C. B. & 
Q. geležinkelio stoties, 2 traukiniai 
kasoie, 40 minučių važiavimo iki 
vidųrmiesčio, yra vanduo, gasas ir 
elektra, kaina $1150. Cash arba iš
mokėjimais.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame iegalj nuošim
tį. Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

G dideli kambariai su visais pato
gumais kampiniame name, 
McKinley Parko. Kaina tik 
Archer ir Weatern karai tik 
no bloko.

netoli 
135.00, 

už vie-

||. . M, N ..I I

Automobiles

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė, parduosiu arba mainysiu į 
mažesnį biznj, dalį įmokėti, kitus 
ant išmokėjimo. 1967 Canalport 
Roosevelt 4398.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8335 So. Halsted St

Atsišaukit tuojaus

A. Bulausky
2500 W. Pershing Rd

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

Mtge. Co.
134 N. La Saite St. . .___ _

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 į 
mėnesį. Mr. Grinius, 0512 South 
Halsted St., Ist floor.

TOM BROWN 
BENAS IR ORKESTROS 

MOKYKLA

TIKRI BARGENAI
AultAton rųšlen. včliaunių modelių, 

vartotų karų.
CHRYSLER, 1027, 02 Coach, kaip 

naujas .. ...... ...........................
UUICK 1928 sedan, kaip naujas ..
CHRYSLER 1928. 72 sedan, kaip 

naujas ... ..............................................
PACU ARI) 192(1, straight, 8-5 pa 

sužierių. sėdau
CHRYSLER 1927 

naujas .. ......
PONTIAC 1928, 4 dur.. ______
LINCOLN 1927, 7 pasAžierių, sėdau, 

kaip naujas .............................. .......
CADILLAC 1927, 5 pasažierių sedan, 

kaip naujas ..... ...... ....................
JORDAN 1927 straight 8 sport road- 

ster .................................... ......... .. ........
E88EX 1928, 4 durimis sedan, kaip 

naujas ..................... ...................... ........
STUDEBAKER. 7 pasažierių sodan, 

kaip naujas .. —..............
AUBURN w1927, sport sėdau, kaip 

naujas ....................................................
50 kitų viliausių modelių lenvlų 

karų nuo ............     $100 iki
Visi karai garantuoti ir teikiamas ____

patarnavimas. Tik bisk jmokčti, kitus j
12 arba 18 mėnesių. Atdara vakarais ir 
nedaliomis iki 10.
NORTH AVENUEt MOTOR SALES
3739-4). W. North Avė., Phone Capitol 3350

EIK SU MINIA

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West 
Marųuette Rd., $17,500, tiktai $2,000 
cash, kitus lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Taipgi krautuvė ir 2 
flatai prie 63 St. netoli Kedzie.

WALTER J. PAUL, 
6601 S. Western Avė. Republic 4170

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda namas už labai pigią 

kainą, arba mainysiu ant automobi
lio . Randos neša $75.00 
nesj. Kaina $6000.

1524 So. 49 Avė. 
Cicero, III.

Tel. Cicero 1674 J

rne-

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

Netoli Clearing Industrial distrik- 
to, 60x125, į rytus nuo Nashville 
Avė., prie 
sas, elektra, % bloko nuo 
karų, $1050 i

į rytus nuo
64 St., yra vanduo, ga-

i 63 St., 
cash arba išmokėjimais.

HELBERG Bros, turi pinigų pas- pr 
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. juj 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

Privatiškos instrukcijos visokių in- 
-----patyrusių profesiona’ų 

mokytojų. Dykai benas ir orkestrą 
mokiniams, įskaitant šokius, biskį 

įmokėti kitiems. Mes išmokinsim 
us groti bile kokį instrumentą.

34 W. Lake St. 
Ph. State 0796

$050 
$1075 

$1250

________________ $1450 
80 sedan, kaip

...... . .............. $1050 
Landau sedan $750 

$2750 

$1750 

$075 

$050 

$050 

$875 

$400 
dykai

M & K Motor Sales

Plieninis valgomo kambario karas 
Uždėtas ant truck chassis 

“Self-Propelling” 

važiuojama virtuvė yra ką

BARGENAS
tikŠi .

užbaigta, turi vėliausios mados pa
gerintus įrengimus, elektros šviesą 
ir kerosino pečiukus.

Kaina $3,500
$1,500 cash, Jc^us į 12 mėnesių iš
mokėjimu. Lunch karai daromi pa
gal jūsų nurodymus.

Austin Welding Works
553 W. Quincy St.

. - _ -- - ------ - ------:........ ....................—

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Geroj vietoj. Vosokių tautų 
apgyventa. Kad ir nepatyręs biz
ni, tai yra proga įgyti biznj. Ren-urncngoH statai u si ir ntsaknnoiausl vartotų ‘‘J, yia pioba jgyw oiznj. įten

kinu pardavinėtojai, loo garantuotų vartotų da nebrangi, galima pirkti su ar 
h lovyje, 
$2000. 
klonis 
nais.

pilnai jnngti, gerame mechanlfikamv 
karai parduodami nuo 

Mes turime karij L. 
reikalams. Canh, iAmokfijimais.

0811-13 So. Halsted St.

$180 iki 
me karti kuris tinku viso- 

Cash. iAmokfijimais. mal-

be namo. Aš turiu du bizniu, norė
čiau vieną parduoti. Atsišaukit 

Aušros Knygynas,
3210 So. Halsted St. Box 265

N. W. kampas 59 St. ir Peoria, 
— 9 flatai ir krautuvė su bizniu, 
6-5. 2-6 — 1-4, lotas 62x125, garu 
šildomas, kieto medžio trimas. Tile 
vanos, metinių įplaukų, $9200, pir
mas morgičius $31,500, priimsiu į 
mainus mažą namą arba lotus.

E. L. PAWERS, 
savininkas

6210 S. Campbell Avė.
Prospect 8851

PARDAVIMUI arba mainymui 
medinis namas, yra bučemė ir gro 
sernC; mainysiu į 2 flatų namą ar
ba bungalow. Savininkas Tol. La
fayette 3924.

PRIVERSTAS parduoti mūrinį 
namą 2 flatų, 4-4 kambarių, nau.ai 
dekoruotas, $9500, išmokėjimas. 
Atdara apžiūrėjimui subatoj po pie
tų ir nedėlioj rytą.

Kreipkitės
2744 S. Kedvvale Avc.

savininką 
flatai ir 
grosernę.

; vie- 
ant far- 

priims 
i farmą; 

parduosiu arba mainysiu 160 ake- 
rių geros žemės, ežeras viduryj 
farmos, 6 kambarių namas dideli 
barnė, svirnas, garadžius, prie ge
ro kelio, 2^ mylios nuo miestuko. 
Turiu būtinai parduoti iš šių dvie
jų, nes galiu gerai dviejų apžiū
rėti.

Savininkas ant vietos
6001 So. Carpenter St.

Tel. Englevvood 2116

PARSIDUODA per 
kampinis muro namas, 3 
štoras, su bučerne ir gros 
Biznis Cach per 20 metų ant 
tos. SavininKas važiuoja 
mų, parduos pigiai arba 
mažą mainą ir cash, arb;

Netoli 64 
tų mūrinis, 
1-5 ir 1-6 kambariu apt. Kieto n^e- 
Ižio grindys, aržuolo trimas, netoli 
33 ir Halsted karų ir eleoatorio, 
geras rendoms distriktas, įplaukų 
virš $2700 j metus, kaina $22,500. 
Priimsime gerą kontraktą arba mor
gičius. (SeKite musų skelbimus).
HARRIS & UNGER 

3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

ir Halsted St., 4 fla- 
akmeniniu frontu, 2-4

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

2 AUKŠTŲ medinis namas ant 
cementinių postų, 5 karų garaž s, 
lotas 61x125, rendų $175 į mėnesi, 
labai gerame stovyje, kaina $14,000.

J. MOOSE,
5620-24 Wentworth Avė.

Tel. Normai 1085

EXTRA SPECIALIS BARGENAS 
lotas 50x125, prie California 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


