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jos klausimu

Kilo stipri opozicija prieš 
Kartinės kvotų sistemos 
keitimą tautinių kilmių 
tema

da- 
pa- 
sis

VVASHINGTONAS, kovo 4.
Per ateinančias kelias sa

vaites kongrese, kaip matyt 
bus vėl stiprių ginčų imigraci
jos klausimu.
Opozicija tautinių kilmių (na 

lional origin) sistemai, kuri, 
einant 1921 metų imigracijos 
aktu, turėjo 1927 metų liepos 
1 dieną pakeisti 2 nuoš. kvotų 
sistemą, bet pakeitimas kon
greso buvo dar vieniems me
tams atidėtas, pasidarė taip 
stipri, kad labai galimas daik
tas, jogei Įstatymas bus arba 
visai atšauktas, arba modifi-| 
knotas, arba, pagaliau, jo Įėji j 
mus galion dar atidėtas.

Jeigu tautinių kilmių planas 
įeitų galion be jokių pakeiti
mų, tuomet imigrantų kvotos 
iš trylikos valstybių liūty žy
miai sumažintos, o trylikos ki
tų kraštų kvotos padidėtų.

Kvotos sumažėtų iš šių vals- | 
tyliių: Vokietijos iš 51,227 iki j 
23,423; Laisvosios Airių Vals-Į 
tybės iš 28,567 iki 13,862; šve-1

vegijos iš 6,453 iki 2,267; Da
nijos iš 2,789 iki 1,044; įlenki- 
jos iš 5,982 iki 4,978; Šveicari
jos iš 2,081 iki 1,198. šiek tiek 
dar sumažėtų kvoto? iš Austri
jos, Belgijos, čechoslovakijos, 
Dancigo, Franci jos ir Rumani- 
jos. ,

Kvotos padidėtų: Didžiosios 
Britanijos ir šiaurinės Airijos 
iš .31,007 iki 73,039; Rusijos iš 
2,248 iki 4,781; Italijos iš 3,- 
845 iki 6,091, ir dar truputi 
padidėtų kvotos iš Lietuvos, 
Latvijos, Suomijos, Vengrijos. 
Olandijos, Ispanijos, Graikijos, 
Jugoslavijos ir Turkijos.

Francija užgina parda
vinėti pornografiš- 

kus atvirukus
PARYŽIUS, kovo I. —Fran

cijos pašto ministerija išleido 
įsakymą, kuriuo pašto skyriams 
užginama pardavinėti porno- 
grafiškus atvirukus. Tokius at
virukus paprastai pardavinė
davo pašto skyriai, įtaisyti ta
bako ir kitokiose* krautuvėse.

Parlamento rinkimai 
Francijoj balan

džio 22
PARYŽIUS, kovo 4. —Fran-! 

cijos parlamento rinkimai nu-' 
statyta balandžio 22 dieną. DUBLINAS, Airija, kovo 4.

- Laisvoji Airių Valstybė ren-
• j a v i stipriai sumažinti savo

Francuos Švedijos arbk1 stovinėiąją kariuomenę ir tuo 
traŽO Sutartis , budu sumažinti išlaidas. Šiuo 

-----------  I tarpu Airiai savo kariuomenei 
PARYŽIUS, kovo 4. —Fran- išleidžia apie 16 milionų dole- 

cija ir Švedija vakar pasirašė j rių metams, 
sutartį, kurią einant visi galin
tieji kilti tarp jųdviejų ginčai 
turi būt sprendžiami trečiųjų 
teismo.

$1,000,000 gaisars
PEEKSKILL, N. Y. kovo L

Anksti šį rytą gaisras su
naikino čia du i____ _____
Ugnies padaryti nuostoliai sie
kia apie $1,000,000.

VALETTA, Malta, kovo 4.— ' 
Anglies gabenamas laivas Co- 
rintbic susidūrė su Britų karo 
laivu Queen Elizabeth. Abudu 
laivai buvo sužaloti.

NE\V YORKAS, kovo 4. - 
atplaukusiame vakar garlaivy 
hmrobin muitinės inspekto- 
•iai rado pasislėpusius jvairio- 
e laivo dalyse trisdešimt du 
-.vetimšalius, kurie tuo budu 
įaudė slapta Įkeliant) į .Jung
ines Valstybes. Vikri jie tapo 
uimti ir nugabenti j Ellis Is- 
and, iš kur bus deportuoti.

Muitinės vyriausybė mano, 
tad tie imigrantai keliavo su 
žinia kai kurių laivo įgulos 
monių, kurie kelionėje turėjo 

juos ir maitinti.

Metalo industrijos i 
krizis Vokietijoje

’krlyne uždaromi didžiuliai 
fabrikai; 65,000 darbininkų 
išmetama iš darbo

BERLYNAS, kovo 4. Ne
turint arbitratoriaus padaryto 
iri verst i no ginčo tarp samdy- 
ojų ir darbininkų išsprendimo, 

Vokietijai vis tik gresia milŽi- 
liškas metalurgijos pramonės 
crizis. ŠĮ pirmadieni [i 
3erlyne bus uždarytos 
iausios įmones ir apie
larbininkų bus išmesta iš 

bo.
Įmonių savininkai sakė, 

irbitratoriaus nuosprendis 

svar-
65,000 

dar-

kad
pa-

ą su Amerika ir Francija. Bi- 
■odami neklausyti sprendimo 
les, jei paskelbtų lokautą, jie 
butų milžiniškomis pabaudomis 
linigais baudžiami, jie sugal
vojo kitą būdą apsilenkti su į- 
statymu. Vienas didžiausių Vo
kietijos pramonės karalių, Wer- 
ner von Siemens, paskelbė va
kar, kad jis neliegalĮs tęsti biz
nio, o Jodei milžiniškus savo 
'abrikus, kuriuose dirba per 
10,000 darbininkų, uždarąs. 
Nominaliai, tai nėra lokautas, ir 

ti fabrikų savininkai.

Rinkimai Lenkijoje
Dalyvauja 34 partijos su 2,000 

kandidatų 451 vietoms seime

VARŠAVA, kovo I. — šian
die Lenkijoje eina rinkimai į 
seimą. Rinkimuose dalyvauja 
trisdešimt keturios (34) politi
nės partijos partijėlės, išstačiu- 

j sios bendrai du tūkstančiu kan- 
ididatų, nors seiman išrinkti 
gali būt tik 451 atstovai.

: Airiai rengiasi suma
žinti savo kariuomenę

Sprogimo garlaivy du 
žmonės užmušti

GALLIPOLIS, Ohio, kovo 4.
Kanawha upėj ties Point 

Pleasant, W. Va., garlaivy Se- 
nator Gordill įvyko vyriausios

D’Annunzio serga
GARDONE, Italija, kovo 4.— 

Garsus italų rašytojas, Gabrie
le D’Annunzio, sunkiai susirgo.

biznio bloku, garinės tūtos sprogimas, kurio 
du žmonės buvo užmušti ir ke
li kiti skaudžiai sužeisti.

«nthr th« Art acl Marti 8, 1871.
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‘ (Atlantic and Pacific Photo)

Automobilis, kuriuo Krank Lockhart Daytona Beach, Fla., pajūry padarė 225 mylias-į valandą 
(pasaulinis greitumo rekordas), bet nebegalėjo suvaldyti ir įvažiavo Į jurą.

Rado jūrėse sudužusio
hidroplano dalis

■ys J. V. laivyno aviatoriai 
žuvo kelionėje i Annapolį

WAlSiHlNGTONAS, kovo 4. 
— Laivyno departamentas ga
vo pranešimą iš Norfolko, kad 
urėse ties Cape Charles City 

rasta dalys sudužusio hidropla
no, kuriuo komandorius Elly- 
son, įeit, liūgo Schmidt ir Įeit. 
Bansehousen praeitą savaitę 
skrido nuo transjMirto Lexing- 
ton j Annapolį ir kelionėje pra
puolė. Dabar lodei nebeliko 
vilties, kad jie butų išlikę gyvi.

Keturi amerikiečiai 
nušauti Meksikoje

J. V. armijos dezertirai, areš
tuoti už banditizmą, bandė 
pasprukti per sieną

CALEXICO, Cal., kovo 4.— 
Vieškely iš Ensenada Į Tijuana 
Meksikos policija nušovė ketu
ris amerikiečius, kurie, ištrukę 
iš kalėjimo, bandė pabėgti i 

ji yra: Elton Morehouse, Rus- 
sell Tanner, E. Kirby ir Law- 
rence Thomjison. Pastarieji 
trys buvo paliegę iš Jungtinių 
Valstybių {kariuomenes karei
viai, o Morehouse buvo iš ka
riuomenės paleistas. Prieš kiek 
’aiko jie buvo suimti Meksiko
je, kaltinami dėl užpuldinėjimo 
vieškely automobilių ir pieši
mo keleivių. Anksti šeštadienio 
rytą jiems pavyko ištrukti ka- 
’ėjimo, bet besigenančios poli
cijos kuopos buvo apsiausti ir, 
įvykusiose kautynėse, nušauti. 
Keli policininkai buvo pabėgė
lių pašauti.

Sutarė Reichstagą 
leisti kovo 31

pa-

BERLYNAS, kovo 4. — Vo
kiečių politinės partijos suta- 
ve, kad reichstagas (parlamen- 
’as) butų paleistas kovo 31, o 
nauji rinkimai kad įvyktų ge
gužes 20.

KINAI, MATYT, MOKINASI 
Iš AMERIKOS

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 4. 
— Plėšikų banda, apsiginklavus 
automatiniais šautuvais, vakar 
’>uolė banką internacionalinė
je koncesijoje ir paspruko au
tomobiliais su $50,000 auksu.

Lenkų studentų ne
ramumai Varšavoje
Policija puolė Politechnikumą; 

suėmė studentų; studentai 
sudraskė prezidento ir Pil
sudskio portretus ir paskelbė 
streiką

VAKšAVA, kovo 4. — Var- 
šavoje tarp studentų kilo dide
lių neramumų dėl to, kad, ryšy 
su priešrinkimine agitacija, po
licija puolė politechnikumo rū
mus ir areštavo keletą studen
tų. Policijos puolimą studentai 
laiko neteisėtu pasikėsinimu 
prieš akademinę laisvę.

Politechnikumo rektorius , ir 
profesoriai pilnai simpatizuoja 
su studentais. Pastarieji laikė 
trukšmingą milingą, kuriame 
buvo nutarta paskelbti vienos 
dienos protesto streiką. Per mi
tingą Įlūžę studentai sudraskė 
respublikos prezidento Moscic- 
kio ir premjero Pilsudskio por
tretus.

Muštynės Universitete
VARSAVA, kovo. 4. —Gink

luoti Karo mokyklos studentai, 
kurie daugumoj yra maršalo 
Pilsudskio šalininkai, įsiveržė j 
Varšavos Universiteto salę, ka
me studentai, nusistatę prieš 
Pilsudskio valdžią, laikė pro
testo mitingą prieš pastarąjį 
policijos užpuolimą politechni
kumo rumų, ir bandė smurtu 
mitingą išvaikyti.

Del to tarp mitingavusių stu
dentų, jų tarpe konservatorių, 
tautininkų ir socialistų, iš vie
nos puses ir karo 
studentų iš 
ja. Riaušės 
tremptos ir 
uždarytas.

mokyklos 
antros kilo batali- 
buvo policijos pa- 
universitetas tapo

ORR
Chicagai ir apielinkei federa- 

inis orp biuras šiai dienai pra- 
tašauja:

Bendrai gražu, bet šalta; 
stiprus žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 33* 39° F.

Šiandie saulė teka 0:20, Jei- 
ižiasi 5:44. Mėnuo leidžiasi 
6:12 ryto.

Baisus lenku kontra
bandininko darbas

Nenorėdamas pasiduoti polici- 
cijai, išsprogdino save ir 9 
kitus asmenis

VARfcAVA, kovo 4. — Užuot 
leidęs policijai daryti kratą 
savo rūsy, Teodoras Kledy, 
esančio netoli nuo Varšavos 
Wielmy miestelio kontrabanda 
ninku s, išsprogdino save, visą 
šeimyną ir kitus tą namą gy
ventojus. Trys vaikai ir septy
ni suaugę asmens buvo užmuš
ti, o astuoni kili žmonės pavo
jingai sužeisti.

Kledy stovėjo savo rūsio 
tarpdury, cigarete rūkydamas, 
ir ginčijos su policijos patrole, 
atvykusia daryti kratos ir ieš
koti kontrabandos daiktų. Kai 
patrolės vadas davė Įsakymą 
suimti jį, Kledy savo degantį 
eiga rotą metė per petį Į indą 
pilną eterio. Įvyko sprogimas, 
kuris visą namą sudraskė.

Subėgę miestelėnai, matyda
mi nešamus iš griuvėsių apde
gusius vaikų kimus, norėjo čia 
pat galą padaryti policinin
kams, bet jiems pavyko- pa
sprukti i nuovadą ir, užsidarius, 
gintis nuo minios puolimo, ligi 
jiems į pagalbą atvyko dau 
giau policijos iš Varšavos.

Britai susirūpinę dėl 
arabų puolimų Me

sopotamijoj
LONDONAS, kovo 4. — 

Praneša, kad Irako sienoj eina 
susikirtimai tarp britų karei
vių ir dykynių arabų giminių.

Sako, kad dvidešimt tūkstan
čių fanatingų vahabitų rengia
si pulti pietų Iraką ir Koveitą. 
Britai bijo, kad arabai nepa
imtų jų aerodromo Shaibah, nes 
jei tas britų aviacijos depo bu
tų pagrobtas, arabams atsida
rytų kelias j Basrą.

PABĖGO SU SVETIMU VY- 
RU; NUSIŽUDĖ

ESTHERVILLE, la., kovo 4. 
— Priėmus nuodų nusižudė čia 
Mrs. Auna Haskins, 31 m., iš 
Sterling, III. Prieš dvi savaite 
ji, pametus savo vyrą, buvo 
pabėgus su svetimu vyru, Wm. 
Polstonu, 27 m., kurs buvo 
pametęs savo žmoną ir dvejetą 
mažų vaikų. Prieš keletą die
nų betgi Palston buvo čia do- 
tektivų susektas ir pargaben
tas namo pas pačią ir vaikus.

I
Dešimt latvių žvejų 

žuvo juroj
RYGA, I^atvija, kovo 4. 

Latvijos pakraščiuose į pietus 
nuo Liepojos žlugo keturios 
žvejų valtys su dešimt įgulos 
žmonių. Manoma, kad valtys 
buvo ledo lyčių sutriuškintos.

Italų diktatorius 
grūmoja Aust

rijai
Mussolini pareiškia, kad Tiro- 

liaus klausimu jis kalbąs pa
skutinį kartą; kitą kartą
veiksiąs

ROMA, Italija, kovo 4. — 
Savo kalboj parlamente dikta
torius Mussolini, atsakydamas 
Į Austrų priekaištus dėl perse
kiojimų vokiečių gyventojų 
pietų Tiroliuje, pasakė, kad tie 
Austrų kaltinimai esą neteisin
gi ir iš viso juokingi.

“Mes nesame Austrijos mo
kiniai,’’ pasakė Mussolini, “Aus
trijos, kuri pi*r ištisą šimtme
tį pusę Europos kraštų buvo 
pripildžius budeliais, kalėjimus 
prikimšus kankiniais ir visur 
pristeigus kartuvių.”

Italų diktatorius pasakė, kad 
pranešimai apie fašistų žiauru
mus ir smurtų prieš vokiečius 
'tiroliuje esą prasimanymai. 
Jei kai kurie vokiečių esą nu
baudžiami, tai ne dėl to, kad jie 
vokiečiai, bet dėl to, kad jie 
esą fašistų priešai.

Mussolini pagaliau pagrūmo
jo, kad jis paskutinį kartą kal
bas Tiroliaus klausimu. Kita 
kartą jis nebekalbėsiąs, bet 
veiksiąs, c

J. V. kunigai remia 
maištus Meksikoje

Pas suimtą Meksikos Mieste 
kunigą rado laiškų iš Ameri
kos katalikų vadų

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
4. Policija suėmė kunigą 
Irenes Ošia Leyva, kaltinamą 
dėl gaminimo dinamito bombų 
klerikalų maištininkams, ru- 
pininio jiems pinigų ir dary
mo sąmokslų nužudyti prezi
dentą Calles’ą ir dabartinį kan
didatą j prezidentus gen. Aiva
ro Obregoną.

Kunigą I^eya policija sekio
jo jau per keturis mėnesius. 
Jo namuose rasta daug kursto
mos prieš valdžią literatūros, 
sukilimų planų, o taipjau laiš
kų iš katalikų vadų Jungtinė
se Valstybėse, kuriuose prane
šama, kad jie renką ir siun
čią Meksikos revoliucininkams 
pinigų, ginklų, amunicijos ir 
rūbų.

Kiniečių riaušės Su
matroj; 2 užmušti

HAAGA, kovo 4. — Prane
ša, kad Medane, Sumatroj, kilę 
kiniečių darbininkų riaušių. 
Susikirtime.su policija du,ki-l 
niečiai buvo užmušti, ąštuoni 
sužeisti.

I Varnių Sibiru
KAUNAS. - - Karo komen- 

danto nutarimu iš Kauno j 
Varnius išsiųsta keli komunis
tai kurie kelios savaitės atgal 
Jiuvo suimti kaipo “sąmoksli
ninkai nuverst esama vvriau- 
•ybę.”

SOFIA, Bulgarija, kovo 4.— 
Atsistatydino pašto ir geležin
kelių ministeris Georgiev. Lau-1 
kiama kabineto krizio. J

No. 54

Gal ir Kolumbijoj 
reikės Dėdės Semo 

intervencijos
BOGOTA, Kolumbija, kovo 4. 

— Amerikiečių naftos kompani
jos Kolumbijoje — South Ame
rican Gulf Oil Co., Standard 
Oil Co. of California, Carribean 
Syndicate ir kitos į nešt*
Aukščiausiame Kolumbijos tei
sme bylą, reikalaudamos, kad 
teisrbas pripažintų kaip nekon- 
stitucinį kongreso priimtą da
bar Įstatymą krašto naftos šal- 

i tiniams ir pramonei reguliuoti.
Amerikiečių kompanijos 

skundžiasi, kad tuo įstatymu į- 
steigiamas valdžios monopolis, 
iš privačių žemės savininkų 
esą atimamos teisės turtams, 
kurie gali būt po žemės pavir
šium, ir privačiai naftos Įmo
nių savininkai apdedami nepa
keliamais, konfiskacijos pobu-
džio mokesniais.

Lenkų diplomatas 
‘Zinovjevo laiško’ 

fabrikuoto jas
LONDONAS, kovo 4. — Ira

dono 
Sun|i 
tas 
to 
su

komunistų laikraštis 
day VVorker paskelbia, kad 
paslaptingas “svetimo kraš- 
iliplomatas,” minimas ryšy 
frankų spekuliacijos skan- 

dahi, j kurį yra Įsivėlę kai ku- 
užsienio departamento šta

bo nariai, esąs Jau Ciechanovv- 
ski, dabartinis Lenkijos minis-

1 teris Washingtone.
Pasak Sunday Worker, Cie- 

chanowskis, kurs buvo Lenki
jos legacijos Londone patarė
jas tuo laiku, kai Anglijoje bu- 

i vo susektas paskilbęs “Zinovje
vo laiškas’’, buvęs vienas as- 

I menų, kurie tą tariamą bolše
vikų laišką sufabrikavę Berly
ne. Ką tik įvykęs Vokietijoje 
teismas parodęs, kad “Zinovje
vo laišką” sufabrikavę Berly
no specialistai pagal nurodymus 
vieno lenkų slaptosios žvalgy
bos agento, kurs dabar tapęs 
demaskuotas kartu su savo 
sėbru užsienio departamente, 
kuriam tas laiškas buvęs pri
statytas.

I ric

Egipto studentų nėra 
mumai Kaire

KAIRAS, Egiptas, kovo 4.— 
t Studentai -suruošė demonstraci
ją protestui prieš proponuoja- 

; mą Egipto-Anglijos sutartį: 
i Tarp demonstrantų ir polici
jos įvyko dėl to susikirtimų. 

| Penki studentai buvo sužeisti, 
i -------- -

KOLEGIJA SUŲEGfc

PORT HOPE, Ontnrio, kovo 
4. — Gaisras beveik visai su
naikino čia Trinity kolegiją. 

I Nuostoliai siekia $500,000.

“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 įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.

Susikirtime.su


NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, kovo 5, 1928
... ■■ ----------------------- ---------------------- ---------- ------------- ------------—-------- .-----------------------------------------------------------------------------  -------- . . ... . . ■ - - .......... ............................ .......... . . /----------------- ------MUSŲ MOTERIMS

b . - ■ Veda Dora Vilkienė- ■■ -

SRIUBA Iš RYŽIŲ ARBA 
PERLAVŲ KRUOPŲ

1/2 puoduko kruopų
1 kvortą buljono
l riekutė svogūnų
Va šaukštuko pipirų
1 puodukas karštos, saldžios 

Smetonos
2 kiaušinių trynius
1 šaukštukas druskos.
Virk kruopas ir svogūnų vie

noj kvortoj vandens 45 minu
tes. Pripilk buljonų ir virk pa
kol kruopos išvirs. Perkošk 
Pilk karštų smetonų ant išplak 
tų trynių, nuolat maišyk.

* Paduok su krekėsais arba 
pakepinta balta duona.

“CODFISH” BANDUTĖS

21/Į puoduko bulvių
1 puodukas sūdyto “codfish”
1 kiaušinis
Va šaukštuko pipirų
1 SiiKiiRsstii sviesto.

Nuplauk šaltu vandeniu ir 
supjaustyk žuvį. Supjaustyk bul
ves ir virk kaitų su žuvim, pa
kol bulvės bus minkštos. Nu
sausink bulves, sumaišyk gerai 
kaitų su žuvim, pridėk svies
tą ir išplaktą kiaušinį. Pada
ryk bandutes ir kepk karštuo
se taukuose. Jeigu nesilaikys, 
pridėk dar vieną kiaušinį. Pa
duok karšius.

VĖŽIAI (SHRIMPS) KARŠTAI 
PADUOTI

1 kvorta viltų vėžių
1/2 keno grybų-
1/2 keno žirnių (žalių)

MADOS.

3066—Labai praktiškas ir gerai Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
atrodantis žiurstas namie dėvėti. Halsted St., Chicago. III. 
Galima siūdinti iš bilc tinkamos 
materijos. Sukirptos mieros 16 ir 
18, taipgi 345, 38. 10, 12, 44, 46 ir 
48 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 2% .vardų 10 colių materijos 
ir ll’/i yardų stygelių apsiųvinėji- 
m u i.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už- 
eakyuiu. Laiškus reikia adresuoti:

14 keno tomatų
3 gvazdikai \
1 babkavas lapas
2 šaukštai “catsup”
1 svogūnas.
Druskos ir cayenne pagal 

skonies. Virk viską kartu iš
skiriant vėžius pusę valandos. 
Pridėk išvirtus supjaustytus vė
žius. Paduok karštą.

SILKĖS RITULIAI

Sumerk silkes per naktį, pa
nkui nuvalyk ir perdalink per 
nisę. Užberk kapotų svogūnų 
.r saldžiųjų agurkėlių, suviniok 
ir susegk su (tooth pick) ma- 
:ų danties krapštuku. Užpilk 
skamu mišiniu:

Nq. 1 
Del 3 silkių:

1 puodukas acto
6 gvazdikai
12 pipirų
iž babkavų lapų
Druskos.
Sudėk išvalytas, išmerktas, 

Perskirtas ir pagaliukais su
degtas silkes. Sudėk bliudan, už
nik actų ir uždėk likusius pri- 
lėėkus ir kepk pečiuje 20 mi- 
uitų. Paduok karštų arba šal

tą.
No. 2

6 silkes
2 šaukštu baltos duonos tru

pinių
2 šaukštu sviesto
1 šaukštą sukapotų petruš- 

kų
1/2 citrinos, išspausk sunkų
Pipirų ir jeigu reikia drus

kos dek pagal skonies.
Įmerk, nuvalyk ir perdalink 

silkes per pusę. Sumaišyk pir
mus penktus pridečkus eilei 
kaip surašyti, ir karštu vande
niu atkiesk, kad pasidarytų ko
šelė. Užtepk ant silkės, suvy
niok ir susegk pagaliuku. Su
dėk bliudan, apdengk su iŠtau- 
kuotu popierių ir kepk pečiu
je 10-15 minučių. Paduok prie 
silkės bulvių ir jeigu tinka rūgš
čios Smetonos.

MACEDONIJOS MIŠINYS

2 dideles morkvas
2 gručkų
1 kenų žalių žirnių
1 keną žaliųjų (string) pu

pų.
Nuvalyk morkvas ir gručkus, 

supjaustyk į mažus šmotukus. 
Virk druskuotame vandeny. 
3/i valandos. Nusunk vandenį, 
sudėk žirnius ir pupas. I^ridėk 
arba dažalo kuriame mėsa ke
pė arba sviesto, truputį cuk
raus ir miltų, patirštink ir duok 
užvirti. Paduok prie mėsos.

ŽALIŲ PUPŲ SALOTOS

kvortos žuliy pupų
2 šaukštai sukapotų svogū

nų
2 šaukštai taukų nuo laši- 

niukų
2 šaukštai acto
1 puodukas sunkos, kurioj 

virė pupos. Arba vartok pupas 
iš kenų

1 šaukštas cukraus
Druskos ir paprikos.
Išvirus pupas sumaišyk su 

likusiais pridūčkais, atšaldyk ir 
paduok ant salotos lapų.

SPALGIENŲ DESERTAS

1 kvorta spalgienų
1 puodukas verdančio van

dens
3 puodukai cukraus
1/2 puoduko orandžių sunkos
3 kiaušinių baltymai.
Nuplauk ir perrink spalgie- 

nas (eranberries). Užkaisk van
denį, sudėk spalgienas. Tegul 
verda pakol suvirs. Perkošk, 
pridėk cukrų ir orandžių sun

Aas nors vis atima gyvenimo džiaugsmą

NAUJIENOS Pattem Dept. f
1739 S. Halsted St., Chicago, III. . 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .................
Mieros ................... ..... per krutinę

(Vardas i? pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valšt.)

kORhfET
J JŪSŲ

JUS ESATE VIENAS GERIAU 
GRAJITOJAS miestelyj

paskyrėt save Būti kaipo 
SOLISTAS KUOMET atsilankys 
MIESTELĮ ŽYMUS ORLAIVININKAS

ir KUOMET jy$ PAGIEKET avksciausių 
gaidų. JUS taip SUKOSĖJOTE kaip levas 
IR TURĖJOTE NUSTOTI

J - TAS" JUSy BUVO 
PASKUTINIS PU0LISKAS PASIRODYTA 

KOL JUS NEPRA0E5ITE RŪKYTI 
k______ OL.O GOLD

IR JUS PRADĖJOTE Gr.JTl 
spanglcd &ANNER "

KORNCTt Jus nesenai suorganiz avot ' savo 
BENĄ 10 NORĖTUMĖT, KAD BUTŲ 

0 IŠKILMINGI PUBLISKI jVYKIAI

'The Smoother and Better Cigarette
not a cough in a carload-

©ISn.F. UnJlar4Cj>.;C*0 Garsinkitės Naujienose

Pašalink Kosuli, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visose aptlekose—35c ir 65r. puoduką* ir 
dūdelė. Children’s Musterolc (lengvos- 

. nė forma) 35c.
Geresnis nei Muštai d Plaster.

kas, užkaisk vėl ir maišyk pa
kol cukrus ištirps. Išplak kiau
šinių baltymus ir nuėmus spal
gienas nuo ugnies, pridėk iš
plaktus baltymus ir švelnai iš
maišyk. Sudpk į tam tikrą for
mą, kurią vartoji dėl pudingų. 
Apklok su vaškovu popierių. 
Padėk ant ledo. Laikyk 3-4 va
landas. Paskui paduok stalan.

DŽIOVINTI APRIKOSAI IR 
SLYVOS

*4 sv. džiovintų aprikosų 
l/i s v. džiovintų slyvų 
*4 puoduko cukraus 
Truputį cinamonų.
Nuplauk vaisius, duok pasto

vėti vandeny per naktį. Duok 
virti pakol bus minkšti. Pri
dėk cukrų cinamonus ir atšal
džius paduok stalan.

RUDYTĖS

% puoduko rusvaus cuk
raus

% puoduko taukų arba svie
sto

% • puoduko molasses
4 kiaušiniai
2 puoduku miltų
Ji puoduku u Ilčiai supjau

stytų riešutų.

Ištrink sviestų ir cukrų, pri
dek kiaušinius ir molasses ir 
paskui riešučius. Kepk vienoj 
blėty, paskui kaip atšals su
pjaustyk į pailgus šmotukus. 
Padarysi 13 tuzinų rudyčių.

— i i.

Batery setą
MES IŠMAINOME I ELEKTRI

NI SETĄ- SETAS TIK

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

ARCTURUS A. C. TUBUS
Arcturus Radio 

Service Co., 
701 S. Wells St.

Harrison 8233
V ....

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Trys svajonės
Rašo Stepas St.

Kartą trys penktos klasės 
draugai tarėsi, kuo jie bus už
baigę gimnaziją. Vienas, kuris 
buvo realistas, tarė:

— Aš busiu pasaulinis čem
pionas, paimsiu visus pasaulio 
rekordus, busiu žinomas viso
je šalyje ir niekas manęs ne
nugalės ! Sportas mano tiks
las I

Antrasis, lotynistas, ęvajin- 
gai tarė:

— Genijus — štai žmogaus 

Duokit jiems Bovvman’s Pieną ir 
jus suteiksite jiems stiprumą at
likti dalykus kaip ir kiti vaikai 
atlieka. Jis subudavoja stiprius 
muskulus ir stiprius kaulus. 
Bowman’s Pienas yra tikrai švie
žias — pilnas geriausios Smeto
nos. Tikrai “pasteurized”, kad 
užtikrinus šviežumą.

Per 52 Metus Vadovaujantis Rūšyje

BRJGGS

laimė! Aš busiu didžiausias ir 
garsingiausias poetas, išgarsė
siu visur ir išgarsėsiu savo tė
vynėje. Žmonės stebėsis mano 
kuriniais ir garbins mane!

Tretysis, komercijos skyriaus 
mokinys, sušuko:

Egoistai jus, daugiau ‘nieko! 
Aš tapsiu diktatorium, Lietu
vos Mussolini, aš p įdarysiu Lie
tuvą galingą... aš atgausiu Lie
tuvai Vilnių! Mane ainiai mi
nės, kaipo Lietuvos išgelbėto
ju

Garsinkitės Naujienose

JOS. F. BUDR1K 
Muzikos Krautuvė

Dabar stebėtinai žemos kainas 
ant aukštos rųšies

PIANŲ, RADIO, 
PHONOGRAFŲ

Grojiklis Pianas, labai gra
žus su visu įrengimu už $219

Baldvvin, Hamilton, Maho- 
gany grojiklis pianas .... $185

Rimbai! Walnut Grojiklis
Pianas už ...................... $295

Atvvater Kent model 37-A
C. Electric, setas už .... $88

A.C. 6 tūbų už ..
Radiola 17 už ........................... $125

Spartan ......................  JUO
Diamond T eleetrie už ....  $95

Sonora-Brunswick Phonografai 
su Radio krūvoje 1928 mo

deliai. Kainos žemiausios.
Lengvi Išmokėjimai.

Krautuvė atdara vakarais ir 
nedaliomis iki 2 vai. po pietų.

Jos. F. Budrik (Ine.)
3417-21 So. Halsted St. 

CHICAGO 
Tel. Boulevard 4705

MOKYKLOS NURSĖ, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukštesnės mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higienų, patyrusi distrik- 
to nurač pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
(tinimas 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 šaukitą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.”

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 ni. bal. 12 d.

jRADIO PROGRAM FOR NAUJIENOS 
READERS

CHICAGO STATIONS TODAY
K N. T. Tarybos Valdyba:

.1. Tuškevičhis, pirmininkas, 3617 Archer avė. Tel. J.af. 1195
V. M. Stulpinas, sekr., 3255 S. Ilnlstod St. Tcl. Victory 6122
A. N. MASUL1S, Iždininkus — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Apgailestavimas 
praeities

1928 m. ir namų 
statyba

Daug yra tokių, kurie visada 
tik apgailestauja praeities lai
kų; kodėl nepasinaudojo pir
mesnėmis geromis progomis ir 
neuždirbo. Laikas praėjęs už- 
dvka, o dabar pradėti — jau

Pralenkė pereitų metų tą patį 
laikotarpj 40 milionais dole
riu.

MONDAY
Other Chicago Slations 

570k—KYW-KFKX—526m.
9 a. m.—Food talks and orchestra 
1(1 Time signals; weather; markets

(scrvice reported at 11, 12, 1:30 
and 3)

2 Health talk: N. 1. C. report
5:15—Ncw,s reports; market <|tio- 

tations
6 Bedtiinr story; wcnther report 
6:30-8- Hoy program
8 Kiversido hour
8:30 Hise and shine
9:30— Book talk; the I)ixie Trati
10:30—\Veather; time; songs

620k—WCFL—484m.
10 a. m.—Mttnicipal program

ap-1 12—Organ request concert; farni
I talk

reikėtų pamiršti, 
kad laimė gy

ni ūsų tarpe

nekilnojamas 
kiti gi

Tokių aimanavimų apie pra
leistas progas kaip ir praleistas 
jaunystės dienas, buvo ir bus. 
Mačiau juos
atsimenant .tik, 
vuoja ir 
kasdiena, 
metams
nuosavybes 
kurie laikė 
tuos pačius 
neperkant, i

Pažiūrėję 
die turtingi 
savo dolerių jie nelaikė skry
niose. bet leido apyvarton. Jie 
nepaisė koki diena: šilta ar šal
ta, bet visada dabojo, kur jie 
prieinanmesnėmis sąlygomis 
sugebės atsiekti savo tikslo. 
Pasekmingi žmonės paklauso 
teisingo patarimo iš daugiau 
suprantančių šioj srity, bet re
tai tepasiduoda įvairiems bau
ginimams, kurie maišosi šen 
bei ten.

Kurie amžinai svyruos ir nie
kad neišbandys savo laimės ne
kilnojamoj nuosavybėj, tas, ži
noma, nematys jokios progos, 
nežiūrint kaip ilgai jis negy
ventų. ) į ’

Chicagos miestas dar vis te
beauga. Už trijų, keturių metų 
daugely vietų pagerės transpor- 
tacija pastatys prieplauką, prie 
kurios kils keliolika triobesių 
suk rovimui prekių ir tas vis
kas kainuos šimtai milionų do
lerių, 
metą, 
ateiti, 
moka 
kia kaina,

maišos
Tie,

pirko
uždirbo;

dolerius paslėpę — 
tebeturi, nes nieko 

nieko ir neturėsi.
į tuos, kurie šian- 

i,\ pastebėsiu, jog

keletą

be jokios baejonės apsi
pirkti namas ar lotas to- 

koki kiekvienam 
yra prieinamas. Apač turėtų
atkreipti domę lietuviai gyve
nantys kituose miesteliuose, čia 
jiems tikrai daug geriau pasi
seks negu Lile kur kitur. Tą 
paliudys ne vienas asmuo, šian
die vertas keliolikos desėtkų 
tūkstančių, bet pradėjęs iš nie
ko.

Pavasaris artinas. Neužilgo 
prasidės jau statybos darbai, 
kuriems bus reikalingi lotai. 
Norint budavoti namą, privalai 
tu lėti gabalą žemes, o tas Įsi
gyti patartina jau dabar.

Jeigu turit kokių neaiškumų 
mira klausimų, tai geriausia 
kreipkitės Į bile vieną Lietu
vių Nekilnojamo Turto Tarybos 
narį, kuris mielu noru atsakan
čiai ir teisingai suteiks patari
mą bile kokiam klausime.

—G. Lucas.

Pereitos savaitės 
biznis

a-Nekilnojamos nuosavybės 
pyvarta pereitoj savaitėje rei
škėsi šiaip:

Pervesta— 1,718 - $651,609
Skolinta pinigų

..........— 1,886— 16,159.745
Leidimų statyt

..............— 194— 9,267,000

Darbo brangumas 
statyboj

Išleidžiama 62 nuoš. vien dar
bininkams; medžiaga pigiau

Gal ne vieną nustebins, jog 
statant namą darbininkams 
tenka išmokėti daugiau negu, 
kad kainuoja medžiaga. Išviso 
darbas kainuoja 62 nuoš. visos 
išleistos pastatymui surrjos pi
nigų..

9—\VOS (830), Jefferson City — 
Christlnn collegc

9—WO1< (710), Nowark—Colmnbiu 
netvvork—The Buccaneers

9— WSOE (110), Milvvaukee—Organ
9:15—KOA (92(0, Denver

chctlin
9:15—KIMU;

Ford and
9:30—WEAF

Vocal dno
M5—KARS

Frolic
10— KMOX (1000), St. Louis —Mu

šte

(1020), 
Glenn.
(610),

(780),

Houston
Nuw York

Or-

llot Springs—

Praėjus porai mėnesių, 
skaitliuota, jog šiuose metuo-Į t_lRpst hour program 
se pastatyta įvairių triobesių 
apie $150,000,000 vertes. Reiš
kia pereiti metai pralenkti dau
giau negu $40,000,(KM).

(lai daugeliui šis reiškinys 
pasirodys netikėtinu. Nekilno
jamos Nuosavybės biznis, pa
sak kaikurių, pradeda atsilik
ti, dėl to, kad žmonės neturį 
pinigų 
gų šioje 
mai. Atliekami pinigai 
tuoj am i į nekilnojamą 
vybę. Pažiūrėkim, kiek 
apielinkėsi kyla naujų 
gyvenimui, ofisams ir dirbtu
vėms. Miestas auga ir augs ne
žiūrint kokie butų pranašavi
mai.

Tačiau taip nėra. Fini
šą lyje yra pakanka- 

inves- 
nuosa- 
musų 

namų,

Nauji kontraktai ap 
saugo pirkėją

Bendroji Cook apskričio ne
kilnojamu turto taryba pralei
do beveik du metu studijuo
jant keletą projektų, kaip pa
tobulinto, pardavimo kontrak
tus ir apsaugoti .pirkėjus nuo 
Įvairių keblumų ir finansinių 
nuostoliu.

Visi iki šiam laikui veikian
ti kontraktai arba jų formos 
turi daug spragų ir nepaima 
pakankamai viso dalyko. Nuo 
to nukenčia m kas kitas kaip 
pirkėjas.

5--Organ recital
16— Musical program; talks
17- 10—Popuhir progarm; songs; or- 
| chestra

670k—WMAQ-WQJ—44m.
6:30 a. m.—Esercises; family wor- 

ship
9— Public schools program
9:15—Overtime hour; trio; Drama 

league
11— Home economics; music; fanu 

talk
12— Club luncheon; Lenten Service
1:15—Musical potpourri; Oddz- 

-n-Endz
2:30—Artists’ recital; l’rench lesson 
3:15—Pianist: Y. \V. C. A. program;

organ
5— Topsy Turvy time
6— Koncert orchestra
7— Tenor; musical calendar
8— 10—Columbia chain program
10— Musical potpourri—Pratt, Sher- 

man and Kudolph
11— 1—Dance orchestra; popular

songs
720k—W(IN-WL1B—116m.

9 a. m.—News (ligosi
10— Home management; shut-in

program
11— Morning musical
12— Children’s story period; con

cert
2:30—Beeitai; women’s
3—Tea music; pianist
5—Readings; League

Voters
(>—Markets’ Punch and 

cert
7—Ensemble; (|iiintel; ahnanac
7:30 -New York program; Gypsies 
8:30—Family party from New York 
9:30—Violinist; l'eature; i.._L 

<iuartet
11—Dance program; songs

Program

Komai
Tuoj nebeskauda 
| minutę skausmas dingsta tai greitumas 
Dr. Scholl’io Zino-pads. Jie priežastį pra- 
Salina spaudimu ir ėcverykų trynimu. 
Nepavojingi opiausiai odai.
Ploni, sauganti, gydanti. Visose aptiekosc, 
autuvu dept. krautuvėse.—J5c dėžė.

DSScholTs 
Zino^paas

Uždekite vieną—skausmo nįrl

chib

of AVomen

Judy; con-

ina'le

Evening
8—W()R (710), Newark—Nebvork

—Love stories ,
8—W0S (830),

Musical
8—\VSOE (1110)

Dance mušte
8—VVS.M (899). Nashvilie — Or

chestra
8:30—\VEAF (610), Nc\v York —

Jefferson City — 
i, Mihvaukee — 
Nashvilie

Chicagos miestas 
metų amžiaus

91
8:30—\VJZ (660), Nexv York—Rise 

and Shine to KYW.
8:30—\VOR (710), Newark—Colum- 

bia netNvork—First performance
Shenandoah —Pro-

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT

• NAMU
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

BLOGOS IŠGYDOMOM ARBA
PINIGAI (HtAUNUfl_____

35c,
■lovlkeUo

nf.tenkn 
(1c! AO

■yklq

fir*1

>r,r<M

PraRalina
GAI.VOS Ir KRU
TINTA SI.OGAS 

Ir JOO kitų.

Niislplrkit dovi- 
keli Rlnmlie.

PILNAS HZGANftDIMMAN ARBA 
PINIGAI GRĄŽINAMI

Tur būt daugelis nepastebė
jo, jog vakar, kovo m. 4 d. 
buvo Chicagos gimimo diena. 
Visi taip užsiėmę Įvairiais rei
kalais, kad tokie dalykai pra
bėga nejučiomis. Nors kiti mie
stai, pav. Bostonas, rengia vi
sokias iškilmes, l>et mep kol 
kas apsieiname ir be to.

Chicaga kaipo miestas tffpo 
Įkurtas 1837 metuose. Pirmuo
ju majoru buvo Taylor išrink
tas 109 balsais iš 3,500 bendro 
gyventojų skaičiaus. Chicagos 
augimas nustebino pasaulį sa
vo nepaprastu augimu ir plėti
mus!.

$127,000 už vieną 
kampą

I )a rl—Stednian statyto j ų
kompanija atpirko nuo W. B. 
Mackhire kampinį lotą prie La 
Šalie ir North Avė. už $127,- 
500.

Prašalinami spelio 
jimai

Svarbiausiu reiškiniu pasku
tiniuose laikuose yra tas kad 
namų pirkėjas ar statytojas 
gali lengvai sužinoti kokios 
rūšies nuosavybę jis ištikro 
perka ar statos. Įvairus neaiš
kumai bus panaikinti. Žmogui 
nereikės bijoti, . kad jis apsi
gaus ir namas pasirodys ki
toks negu jam perstatė. O taip 
bus dėl to, kad kompanijos, ku
rios gamina įvairius namo reik- 
mcnus, suteiks savo garantijas 
ir liudymus.

Pirma dalykas, jau pasiro-' 
dęs, yra garantuoti šildytuvai 
arba pečiai mažiems ir dide
liems namams.

lw u r 
9—KMA 

gram 
9—KO A 
9—KFi 

phonette 
9—KTU S 

cert 
9—\VHB 

gram 
9—WJZ

Magic 
9—WLW 

bonds

(760),
(920),

(610),

(780),
(880),
(660),
(700),

Denver—Orchestra 
Los Angeles—Sym- 

i 
llot Springs—Con- •
Kansas City—Fro-
New York—Moon

Cincinnati—Vaga-

Grant Works 
Pharmacy 

4847 W. 14th St. 
užlaikome šviežią tavorą, kai-

KLAUSIMAI
1. KL. Praneškite man dėl ko 

skyla sienos? —E. V.
ATS. Daugiausia dėl to, kad 

pamatai tinkamai nepadėti, ar 
apačioj gulinti žemė yra mink
šta.

2. K L. Aš norėčiau žinoti ko
dėl ant musų lubų susirenka 
vandens lašai. Kada tik ateina 
žiema, tai vanduo pradeda kri
sti žemyn, o viršuj pasidaro 
plotmės, kurios gadina kamba
rių išveizdą. Namas pastatytas 
gerai ir nėra dar senas. An. Z.

ATS. Mes jau esame gavę ne 
vieną užklausimą šiuo dalyku. 
Keblumas yra tame, kad šiltas 
ir drėgnas vidaus oras pasiekia 
šaltą stogą ir pradeda rastis 
dujos, kurios gamina vandens 
lašus.

Išvengimui to, reikalinga 
kuomažiausiai išleisti į pastogę 
Šilto oro. Tam tikslui yra pa
daryti specialiai “insulatoriai”, 
kurie įtaisomi į lubas. Jie kai- 
nuo j a nebrangiai ir belo sutau- 
pina žiemos laiku nemažai šilu
mos.

3. KL. Aš manau neužilgo 
pradėti statyti namą vartojant 
cementą
crete”. Kiek turėčiau aš sumai
šyti cemento su ketvirtainiu 
yardu smėlio. —V. Gr.

ATS. Jums tur būt atsieitų 
pigiau perkant gatavai nulie
tus šmotus cemento. Jie atatin- 
ka kaip pirkėjo reikalavimams 
taip ir miesto valdžios.

“reinforced con-

Mes užlaikome šviežią tavorą, kai
nos yra mažesnės neku kitur 

Teisingai ir atsargiai išpildome re
ceptus. Užtikriname, kad suteiksime 

Jums pirmos rųšies patarnavimą.
John Malachauskas, R. Ph.

/—--------------------------------
Telephone Jackson 112

Reffel 
Undertaking Co.

Prienamos kainos, geriausias pa
tarnavimas pomirtinių reikale

REFFEL UNDERTAKING CO.
610 Sixth St., Racine, Wis.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam iviesaja 1 
elektros jlegą j nau 
Jus ir senu* namu* ii 
mainom nauja* lianų 
oas i senas; duodami 
unt lengvo iimokiji 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2211 W. 22nd Street
Phone Ctiial 2U1

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių aesma- 
rurnų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nitą geresnio 
kaip iis saugus Kūdikių 
Lazative.

Mrs. Wikslow’S 
Syrup

APLANKYKIT

Niagara Fals
IR

LIETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
Gegužio 29

Iš new Yorko Klaipėdon

Baltic America Line — “Lituania”

Smagiausia

Patogiausia
Kelionė
Klaipėdon

Be persėdimo

KVIEČIAME LIETUVIUS IŠ VISUR! a
Čleveland, Ohio

Detroit, Mich.

Grand Rapids, Mich.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

East St. Louis, III.

Springfield, III.

Westville, III.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

PUIKIAIS NICKEL PLATE ROAD VAGONAIS »
Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerą ir Poco- 

no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu N iagara Falls vandenpuolj ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui į New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuo jaus

NAUJIENOS
1739 So. Kalstė d St., Chicago.
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rydavo juose savotišką “tvarką”. Skirtumas tiktai buvo 
tas, kad tuomet nuo policijos sauvaliavimo tekdavo nu
kęsti krikščionių demokratų priešams, o šiandie jau 
kenčia ir jie patys.

Lietuva turi konstitucijų, kuri pripažįsta žmonėms 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir organizacijų laisvę. Bet 
kai klerikalai turėjo savo naguose valdžių, tai jie elgėsi

U. Kacenelenbogeno Raštai

Subscription Kates | 
$8.00 per year in Canada. 
Š7.90 per year outside of Chica<o, 
$8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 7th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro**, 1789 So. Uaisted St., Chicago, 
UI — Telefonas: Roosevelt 8600.

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
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Metams ——......... —______ M $7.00
Pusei metų ___ —________ 8.59
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Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam mėnesiui .75
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Trims mėnesiams - X50
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Orderiu kartu su užsakymu.

LIBERALAI KOPIJUOJA SOCIALISTUS

Vos keletas metų atgal Anglijos liberalų vadas, 
David Lloyd George, žodžiu ir raštu skelbė, kad Darbo 
Partija netinkanti kraštui valdyti, kadangi jos progra
mas esąs “nepraktiškas”, susidedąs iš “neįvykinamų

taip, kaip jiems patinka, o ne taip, kaip konstitucija nu
stato. Lietuvos liaudis todėl per tuos klerikalų viešpata
vimo metus priprato prie to, kad valdžia su konstitucija 
nesiskaito, šituo žmonių pripratimu prie valdžios sau
valiavimo šiandie naudojasi Smetonos-Voldemaro-Ple- 
chavičiaus šaika. • *

Tik dabar klerikalai patiria ant savo kailio, kaip 
“malonus” yra tas botagas, kuriuo jie pirmiaus raižy
davo nugaras savo priešams. Dalis Lietuvos žmonių, ktu 
rie šiaip neturi nieko bendra su tautininkais, veikiausia 
jiems dėlto ir simpatizuoja, kad tautininkai “mokina” 
pirmesniuosius liaudies despotus.

Bet faktas vistiek pasilieka faktu, kad neklerikali- 
nė Lietuvos visuomenės dalis ir šiandie yra spaudžiama 
daug aršiaus, negu klerikalai.

svajonių”.
Šiandie padėtis Anglijoje yra visai pasikeitusi. Ne

žiūrint Lloyd George’o pasakų, Darbo Partija jau turė
jo krašto valdžią savo rankose ir po ateinančių rinkimų, 
kurie įvyks šiemet arba ateinančiais metais, ji veikiau
sia vėl įeis į valdžią. O liberalų partija yra taip susmu
kusi, kad viena savo jėgomis ji turbut jau niekuomet 
nebegaus valdyt Angliją.

Norėdami atsigriebt, liberalai, pasigamino naują 
programų, kurio autorius, sako, esąs “pats“ Lloyd 
George. Bet visa, kas naujo yra tame dokumente, tapo 
išrašyta iš Darbo Partijos programo. Savo naujam pro
grame, pav. liberalai reikalauja, kad butų sudarytas 
krašto pramonės plėtojimo komitetas, kad valstybė 
imtų į savo rankas stambiausias įmones, ir t. t.

Tečiaus, skolindamiesi šitas mintis iš socialistų 
dažnai jas sudarkydami), liberalai savo programe
vis nesiliauja deklamavę apie socializmo “nepraktišku- 
mą” ir visuomenės nuosavybės “kenksmingumą“. Aišku, 
kad jų tikslas yra atitraukti žmones nuo Darbo Parti
jos, siūlant jiems panašias reformas, kaip tos, už ku
rias kovoja socialistai, ir kartu niekinant socialistus. 
Bet šituo keliu eidami liberalai greičiausia tik diskredi
tuos patys save, nes žmones dabar pamatys, kad libera
lai jau nebeturi savų idėjų. Seniausioje kapitalizmo ša
lyje, Anglijoje, liberalizmas baigia gyventi savo dienas.

KELIOS VALANDOS PRALEISTOS PAS 
SKULPTORIU-DAILININKĄ P. RIMŠA

Skulptoriaus Petro 
“dirbtuvė”.— Nauji kuriniai. 
—P. Rimša apie savo kuri
nius ir save. — Nauji suma
nymai.

Rimšos pe liaudies muzikos instrumen
tai, įvairus žaislų modeliai...

Žemai, ant puikiai išdrožinė
tos medinės kėdės beveik natū
ralaus dydžio bronzinis a.a. inž. 
Tomo Narus-Naruševičiaus biu-

i>už>nojęS kad siom.s d.eno- oriftjnaIa8i' 
mis grįžo is Berlyno musų dai- ■ 
lininkas-skulptorius p. Petras' Kol suspėjau apžiūrėti tur- 
Rimša, kame jis išbuvo ilges- tingų įvairiomis meno verty- 
nį laikų, ryžausi aplankyti jį ir bes, na, ir paprastomis dėžė- 
jo dirbtuvę ir patirti ką gerb. mis apstatytų kambarį-dirbtu- 
skulptorius pastaruoju laiku y- vę, p. P. Rimša su klijentu 
ra sukūręs ir kokių turi kury-'baigė reikalus ir maloniai tei- 
binių sumanymų. » | kėši painformuoti man rupi-

Nuvykau P. Rimšos butan—<mais klausimais.
“dirbtuvėm 
na Mickevičiaus gatvėj, rodos 
trijų ar dviejų aukštų kieme, 
mediniame name. Laiptais pa
sikėlęs į antrų aukštų prie du
rų perskaičiau vizitinę korte
lę: “Petras Rimša, skulptorius.” 

----- ooo  
P. Petrų Rimšų radau jo dirb

tuvėje gyvai besikalbant su jau
nu kunigiuku, kaž-kokio užsa
kymo reikalais. P. skulptorius 
pasisveikinęs paprašė prisėsti 
ir truputį palaukti, kol atliks 
su klijentu reikalų. 

Naudodamasis 
ga, apžiurėjau 
“dirbtuvę.” 

Dirbtuvė — 
vumo, keturių 
kambarys. Sienos nukarstytos 
lentynomis, apkabinėtos meda
liais, biustais, pomirtinė m i si
kaukėmis... 

Ant lentynų sukrauta įvairios 
skulptūrinės lerausos, gipso 
ir medžio figūros, modeliai, ku
riniai. Vienoje ant aukštesnių 
lentynų, patalpintas didokas 
medžio drožinys, — tai vienas 
iš ankstybesniųjų P. Rimšos 
skulptūros kurinių - - “Arklys, 
norys nusitraukti.“ Kitoj vietoj, 
kampe ant pedastalo medžio 
drožinys “Chimera,“ ant šėpos 
— “Tigrai“....

Vienoje lentynoje patalpinta 
atlieti bronzoje “Ryto giesmė,“ 
“Vakaro giesmė,“ du — vienas 
didesnis, kitas mažesnio pavi
dalo “Artojas;“ “Skausmas,“ 
kelios įvairiai sumažintos “Ry
to ir vakaro giesmės“ figūrų 
galvos ir 1.1. Visi bronzos 
kuriniai pastatyti ant dailių, 
žalsvo akmens, padcstalų. 

Kitoj kambario pusėj palu
bėj lentyna su įvairaus forma
to knygomis. Tai P. Rimšos 
“knygynas” 
no istorijos 
ra: dailės 
metraščiai, 
ir 1.1. 

Tarp lentynų įvairaus dydžio 
įvairaus turinio medaliai: gip
siniai originalai, atlieti bronzo
je, vary ir kitokiame metale. O 
medalių yra gražus pasirinki
mas: “Vilniaus įkūrimo 1323— 
1923 sukaktuvių,” “Unijos no
ri,” “Klaipėdos atvadavimo,“ 
“Vaduokim Vilnių,“ “Didysis 
Vilniaus Seimas“ ir 1.1. Iš jų, 
koletas įvairiai sumažinta. 

Be medalių, ant sienos kabo 
raljefai: žemaitės, Naruševi
čiaus, Račkausko, kelių nepa- 

tuuinet į subirinkinius ateidavo policijos atstovas, ir dą- žystamų asmenų, viename kam-

pa-

(ir 
dar

KLERIKALŲ VARGAI LIETUVOJE

Kauno “Rytas” graudžiai dejuoja, kad tautininkų 
valdžia trukdanti krikščioniškos jaunimo organizacijos, 
“pavasarininkų”, veikimą. Valdžia varžanti juos viso
kiais formalumais, sako laikraštis:

“Dabar pavasarininkams, gyvenantiems toliau 
nuo apskrities centro, beveik negalima padaryti su
sirinkimas. Susirinkimui sušaukti formalumas rei
kalauja, kad prašymas susirinkimui sušaukti butų 
Apskrities viršininkui įteiktas prieš septynias die
nas. Tai tose vietose, kur paštas pareina 1—2 kar
tus per savaitę pavasarininkai jau turi prieš dvi, 
tris savaiti iki susirinkimui siųsti į apskrit. centrą 
prašymą. Dažnai pasitaiko, kad tuo laiku, kada jau 
galima padaryti susirinkimas, pakyla blogas oras 
ir pasidaro kliūtys. Tada, žinoma, kaime negalima 
per laukus ir griovius eiti susirinkiman ir, nors lei
dimas yra, bet susirinkimas neįvyksta.”
Klerikalų organas dar nurodo, kad už keleto savai

čių prieš susirinkimą negalima numatyt visų smulkme
nų, kurios teks susirinkimui atlikti. Bet prašyme jau 
turi būt nurodytas visas susirinkimo programas, ir jei
gu susirinkime pridedama bent mažiausias dalykėlis 
prie to programo, tai policija tuojaus susirinkimą stab
do. Ji draudžia net dainuoti patriotiškas dainas, kurios 
nebuvo pažymėtos susirinkimo programe, paduodant 
apskrities viršininkui prašymą!

šitie “Ryto” nusiskundimai rodo, kad tautininkų 
valdžia iš tiesų kenkia kultūriniam krašto gyvenimui 
savo policiniais žmonių varžymais. Kaip ji trukdo kle
rikalinių “pavasarininkų” veikimą, taip arba dar ar
šiaus ji, be abejonės, trukdo ir pažangiųjų organizacijų 
darbą. Todėl tautininkai tikrenybėje yra Lietuvos kul
tūros stabdytojai ir žmonių tamsytojai!

Bet mes manome, kad už dabartinio režimo netiku
sių politiką žymi dalis atsakomybės puola ir ant tų žmo
nių, kurie šiandie dejuoja “Ryto” špaltose. Nekalbėsime 
čia apie tą visiems žinomų faktų, kad krikščionys de
mokratai padėjo smetoniniems smurtininkams įvesti 
Lietuvoje šią nelemtą ‘‘naująją erą”. Tečiaus ir pirmes- 
niais savo darbais ta partija daug prisidėjo prie paruo
šimo dirvos dabartiniam priespaudos režimui.

Ar ne krikščionys valdė Lietuvą beveik per aštuo
nerius metus? O kokia laisvė buvo tuomet Lietuvoje?

Kaip dabar, taip ir tuomet susirinkimų nebuvo ga
lima laikyt be vyriausybės leidimo. Kaip dabar, taip ir

Rimša gyve-
a! z * c « '

laukimo pro-
skulptoriaus

vidutinio erd- 
sienų aukštas

— speciali nė iš me- 
ir teorijos literatu- 
leidiniai, žurnalai, 

grafikos pavyzdžiai

Pirm visko turiu pastebėti, 
Kimša apie save 

nenoriai 
tankiais 
kukliai

kau p.
ir savo darbus labai 
kalba ir užkluptas 
klausimais, visuomet 
stengiasi jų išvengti...

—Kuo galėčiau patarnauti?
— kreipėsi į manę p. P. Rim
ša matydamas, kad aš be pasi
kalbėjimo nemanau išsinešti.

—Visuomenė įdoma u j a s i 
tamstos kuriniais, nes kiek te
ko girdėti, tamsta Berlyne va
žinėjai naujų kurinių atliejimo 
reikalais ?

re i-

tai 
at-

ir tokiame pavydale
Su visa ku

atsakiau.
<—Nuo korespondentų nie

kur nepasislėpsi! — kompli- 
meniškai šyptelėjo p. P. Rim
ša— kų daryti užkluptam 
kia truputį pasiaiškinti...

—Matote krasėj biustų: 
nesenai Berlyne bronzoje
lietas vėlinės Tarno Naruševi
čiaus biustas. Jo komponavi
mas turi savo “istorijų.“ šį 
biustų pradėjau lipdyti 1923 
m. gyvendamas Londone, kai 
tuo metu atstovu buvo švie
sios atminties velionis inž., To
mas Naruševičius. Iš karto 
buvau sukomponavęs biustų 
sU figūra ligi kelių, sėdinčių 
fotely. Kartų biustų “šlifuo
jant,“ patogumo dėliai, galvų 
buvau nuengęs atskirai. Ve
lionis grįžo iš miesto ir pama
tęs manę besidarbuojant apie 
figūrų be galvos, smarkiai su
pyko. Teko galvų gražinti ant 
vietos
baigti jų lipdyti.
no figūra ir foteliu kūrinys bu
vo atgabentas j Berlyną atlie- 
jimui. Berlyne, kūrinys kelis 
kartus buvo taisomas ir daili
namas. Iš karto buvau suma
nęs atliedinti tokiame pavy
dale, kokį buvau padaręs, bet 
žymiai pakilus atliejimo kai
noms, nuo tokio sumanymo te
ko atsisakyti ir atliedinti žy
miai apkarpytą, tokiame pa
vydale, kokį nūnai matote t. 
y. tik vieną galvą.

Velionis T. Naruševičius kal
bamu biustu buvo gyvai susi- 
interesavęs; Londone7 domėjo
si jo lipdymo eiga, šių vasa
lų grįždamas iš Paryžiaus, 
Berlyno atstovybėj T. Naruše
vičius domėjosi jo biusto 
mu — teiravosi kokiame 
vyje jis randasi.

(Bus daugiau)

liki- 
sto-

Garsinkites Naujienose

Mums pasisekė gauti iš žydų rašytojo 
Uriai Kacenelenbogeno žiupsnį beletristiškų 
raštų, kurie “Naujienose“ bus spausdinami 
du ar tris kartus per savaitę.

Tarp lietuvių p. Kacenelenbogerias vy
riausia yra žinomas kaipo publicistas. Tuo 
tarpu pas dabartinės Lietuvos žydus jis 
yra skaitomas geriausiu apysakininku-be- 
letristu. žydų kritikas apie jį sako: “Nuo 
pat kojų iki galvos jis yra persiėmęs Lie
tuvos dvasia. Jeigu lietuvių judėjimas pa
traukė jį idėjiniai, tai jų buitis užkariavo 
jo širdį ir vis labiau stūmė jį prie pažini- 
nimo Lietuvos žmonių“. O kiek žemiau: 
“Tankiai lietuviškai primityvis, atviraširdis 
ir sąžiningas, kaip Lietuvos žemė po lie
taus“.

P-as Kacenelenbogenas yra taipgi poe
tas. Jis yra parašęs visų eilę poetiškų ku
rinių (poezija prozoj), kuriuos skaitant pa
sidaro aišku, kodėl žydų ir lietuvių kfritika 
taip nuoširdžiai jo lietuvių dainų vertimų 
pasitiko. Jis išvertė daugiau nei šimtų 
dainų, kurios buvo spausdinamos įvairiuose 
Lietuvos ir Amerikos žydų laikraščiuose 
bei žurnaluose. Savo giliai poetiškais lie
tuvių liaudies dainų vertimais ir talentin
gais raštais apie jas jis pirmas atidengė 
žydams lietuvių poezijos sielų.

Pirmiausia mes spausdiname pusiau pub- 
licistiškus p. Kacenelenbogeno raštus, kurie 
buvo parašyti dar prieš Lietuvos nepriklau
somybės atgavimų ir atspausdinti žydiškai, 
žemiau telpa ištraukos iš straipsnio “Vil
nietis”, kurios duoda keletu biografiškų 
bruožų, ypač apie tai, kaip jis susiartino su 
lietuviais. Apie Vilnių, iš kur jis yra ki
lęs, autorius kalba su didžiausiu jautru
mu.—Red.

šlakuotas, per dantis baisiai švilpiąs “mužikė
lis”. fas “mužikėlis” lietuvių kalba rašinėdavo 
eiles, dainas ir jas atnešdavo kurpiui pasiskai
tyti. Jis pats sakydavos, kad niekas nežino, kad 
jis rašo dainas. Dar ir tie nežino, kurie tam pa
čiam sodžiuj jas skaito, nes “kas skaitytų, jei 
prastas ‘mužikėl s’ rašytų šitas dainas”?

“Vienas studentas rudais plaukais slaptai 
ateidavo dainų paimti ir jas nusiųsti ar į Til
žę, ar į Amerika. Tai buvo 1903 metais

Jį vėl traukia į Vilnių.
“Klajojau po maldyklas. Sugaišdavau prie

angiuose, žiurėjau... Melsdamies įeina, melsda
mies išeina... Kiūtinau iš gatvės gatvėn. Prieinu 
prie Neries kranto, žiuriu į Nerin iš seno pi
liakalnio birančias smiltis. Tas senas milžinas 
pilis stovi susilenkęs. Aš labai pamilau suke- 
rėjusius žydų darbininkui sielininkus. Jie, man 
rodėsi, lyg vandens žmonės. Jų, tarytum, ran- 
"kos ąžuolinės, balsai galingi. Aš labai troškau 
su jais pasikalbėti, laisvai, paprastai užeiti pas 
tuos sielininkus, raudonomis, šlapiomis ranko
mis padėti jiems vandeny raišioti sielius, įlįsti į 
jų šiaudinę budelę ir klausyti klausyti, kų tik 
jie man pasakos... ir daug an4- sielio važiuoti 
Neriu—važiuoti į Nemunų, žiūrėti į upių kran
tus, žiūrėti į saulės tekėjimų, žiūrėti į saulės nu
sileidimų.

VILNIETIS

...“Aš Vilniuj gimiau ir augau. Aš gimiau 
ant Mėsininkų ir Žydų gatvių kampo, aukštame 
kieme, kaip keturkampėj dėžėj, kur tiktai vie
nintelis dangaus sklypelis švietė per kreivas, 
aukštas plytines sienas.

Rašė, kad žydų kūdikiai daugiau Vilniuj 
miršta, kaip kituos miestuos, vien dėl to, kad 
Vilniaus žydų moterys užimtos krautuvėse ir 
dirbtuvėse, atiduodavo savo kūdikius auklėti už| 
miesto svetimiesiems. Bet man rodosi, kad aš 
ištvėriau butent dėl to, kad mane paėmė iš anks
taus kiemo—“sąšlavų dėžės su vartais“ ir už 
miešto keletui metų išsiuntė, čia aš suaugau 
su žavėjančiomis Vilniaus apylinkėmis ir Vilnius 
paskiau man visada stoja akyse su apsupančiais 
paslaptingai ošiančiais miškais, baltai vingiuo
jančiu Neriu, kalnuotais priemiesčiais”...

“Aš atsimenu, kada Lietuvių liaudis mano 
širdin įsmego.

...“Jaunikaičiu būdamas, Vilniuje, Vokiečių 
gatvėj sutikau pilgrimų minias. Tai buvo karšia 
vasaros diena. Saulės nudegti, užkaitusiomis 
nuo vėjo ir dulkių akimis jie į Kalvarijų traukė. 
Ir aš pradėjau juos lydėti. Lydėdamas užgirdau 
juos kaž kokia kalba kalbant. Ta kalba tai bu
vo lietuvių kalba, kulių aš pirmų kartų savo 
gyvenime girdėjau. Taip svetima, bet jautėsi ji 
ypatingu jų žemės dvelkimu. Jų giesmės nešė 
prie manęs paslaptingų girių gaudimų. Aš už 
miesto juos nulydėjau. Atsimenu, kaip aš, žy
das vaikutis, kiūtinau patvoriais paskui tas; eks
taze degančias minias, žemai, pajuodijusiuose 
debesiuose šviesiai raudona saule jau nusileido. 
Ir tuojau pilgrimai klaupė, įsmeigdami kelius į 
žvirgždą ir khipčiomis keliavo. Aš pajutęs, kad 
musų žydų tikybinis ekstazas kitoniškas, greit 
bėgau atgal. Už manęs girdėjosi lyg miško tan
kumynų, lyg sodžiaus verksmo dejavimai; tai bu
vo tų nuvargusių pilgrimų giesmės. Aš pajutau 
juos nelaimingus, pavergtus ir mirties pavojuj 
esant. Tada pajutau ištraukų prie Lietuvių tau
tos, ir tarytum, Lietuvos žemės ataudai mane 
supynė.

“Kai paskiau mane iš Vilniaus miesU> žydų 
miestelis viliojo, — norėjau prisižiūrėti miškų, 
laukų ir sodžių, —aš, suprantama, traukiau gi
liai į Lietuvą, į Biržų miestelį. Vaikščiojant čia 
po Radvilos pilies griuvėsius, vaizdavosi man pi
lys, tęsiančios nuo čia per Lietuvą, per Kedai- 
niaus, per tiek kartų kryžeivių mindžiotų Kauną, 
iki pat Vilniaus ir tvirčiausios Krėvės pilių, o 
tarp tų pilių daugybės piliakalnių, ant kurių, tar
tum, matėsi degančios ugnys, šaukiančias visus 
Lietuvos sūnūs gintis nuo priešų plėšikų. Visi, 
rodos, sukasi apie Gedimino pilį... visos Lietuvos 
pilys ir piliakalniais piečiasi prie seno milžino, 
Vilniaus.

“Aš arkliais apvažinėjau šešetų miestelių ir, 
galų gale, titvykau į Šiaulius. Tuda buvo dar už
ginta lietuvių spauda, žandarai apstodavo baž
nyčias ir atiminėdavo lietuvių maldaknyges. 
Aš šauliuose sužinojau, kad kaž koks drą
sus revoliucionierius jaunikaitis parvežęs priešin
gos carui žydų literatūros. Atvežęs taip pat 
lietuviams vadovėlių, laikraščių... Aš čia buda- 
mas pradėjau lankyti vieno vegetaro tolstoji- 
ninko pirkelę, šlubas lietuvis kurpius turėjo sa
vo balų dirbtuvę. Ateidavo čia pas jį liesus,

“Dar atsimenu tą mums, Lietuvos žydams, 
liūdnų, graudų 1915 metų birželio mėnesį. Iš
trėmė mus, užvorsdami pramanytais visokių vi
sokiausiais plepalais, iš prigimto žemaičių krašto.

“Atsimenam Sekmines, visų linksmiausia 
žydų šventes pripildėm sklidinai mes tada Vilnių 
ir, rodos, nors \ ilniaus gatvės nuo tokios žmonių 
daugybės jau išsiplėtė, bet priima dar vis dau
giau iš Lietuvos žydų. Čia, nežiūrėdami į bai
siausių, blogesnę už elgetų padėtį, nes palikom 
be pastogių, nebuvom kaip kokie atsikrykėliai, 
mat mes jautėmės Vilniuj, savo gimtam mieste. 
O kai teko keliauti į tolimas Rusijos gubernijas, 
klaikia vienuma pajutom. Kiekvienų valanda 
musų širdis graužė klausimai: kam mus ix> prie
varta išplėšė iš savo prigimtų namų, kam mus 
apšmeižė ir pašiepė? Ir tūkstančiai nusprendė 
pasilikti Vilniuj, laukti patogaus grįžti laiko. Su
krunta slėptis Vilniaus namų aukštuose, rusyse, 
kiemų užkampiuose ir šventyklose. O Vilnius 
visus priglaudė. Aš buvau draug su Panevėžio 
miesto ištremtaisiais. Bet norėjau dar vis žiū
rėti į mano prigimtą mylima Vilnių, ir, tarytum, 
jutau, kad ilgam aš su juo išsiskiriu. Išsiren
giau aš to laiko esančių “Lietuvos žinių” redak
torium Vilniaus apžiūrėti. A.š jam, maniau, pa
rodysiu viską žydų, o jis man lietuvių.

Įeinam mes į seną, prieš tris šimtus metų 
pastatytą, didelę sinagogų. Iš oro, tarytum, že
mutis namelis, bet viduj labai erdvu, bus aukš
tumo iki keturių aukštų, čia niauriose istorijos 
valandose Vilniaus žydų visuomenė rasdavo prie
glaudą... Išėję iš čia, einam į Vilniaus Gauno 
(genijaus) šventyklą. Čia Lietuvos žydų dva
sios galiūnas dienų užsidarydavo langines, kad 
saulė “netrukdytų“ ir prie žvakių šviesos religi
nes knygas studijuodavo! Pereinam mes ilgų, 
kreivų kiemų, kuris veda iš žydij gatvės į Mė
sininkų gatvę. Tas kiemas grūste prigrūstas 
krautuvių dar tų laikų, kai žydams buvo už
drausta gatvėse prekiauti. Tada tik čia, tam kie
me, žydai prekiavo. Todėl ir dabar čia senų 
drabužių ir visokių skarmalų daugybė krautuvė
lių. O žmonės čia—žmonių šešėliai. Ir trobe
siai, perimami iš kartos į kartų, pasijuoto nuo
savybėj : vienam priguli tik viršutinis kai kurių 
namų aukštas, o kitam prieangis... tai vėl vidu
rinė dalis krautuvės priguli vienam, o prišakinė 
dalis kitam. Nežmoniškai valdžia spaudė tas 
sienas, kurios apsių>o žydų kvartalą (o vien tik 
tame kvartale, tarp tų sienų, žydai tegalėjo gy
venti). Nebebuvo sprindžio didumo laisvo že
mės sklypelio. Svetimos žydų šeimynos statė 
namus jau virš pastatytų namų. Vėl matau aš 
žydų gatvės kampe namelį, kuriame aš gimiau. 
Tos pačios be langų kojinių krautuvėlės. Tose 
tamsiose krautuvėlėse sulysę, degančiomis rau
donomis akimis senos žydės, o prieš tas kratu- 
vėles tas pats, apaugęs rudais plaukais, žydas 
skardininkas pjauna surūdijusių geležį. Mes įei
nam į skersgatvį, kur randasi penkių šimtų me
tų namų ir sena sena lietuvių bažnyčia. Užei
nam į lietuvių muzėjų; žiurinėjam juostas, iš
kasenas, rankraščius ir kitus senybinius daiktus. 
Redaktorius man pasakoja, kad jis čia perdavęs 
ir mano straipsnį, kurį rusų cenzūrą išbraukė iš 
jo laikraščio. Tai buvo tose sunkiose musų iš
trėmimo valandose. Aš šaukiau tame straipsny 
Lietuvos visuomenę saugoti žydų ai>leistus na
mus, jų turtų ir kad lietuviai neklausytų tų, ku
rie patars, kad ant visados reikia nuo žydų atsi
kratyti, nes mes, Lietuvos žydai, lietuviams čia 
esam broliai. Išeinam į šv. Jono gatvę. Man 
parodo tarp senybinių bajorų rūmų senus ka
bančius kalbomis. Išeinam į katedros bažnyčios 
aikštę, čia katedros tamsiam prieangy, degtu
ku šviesdama, rodo suskilusį ir surukusį akmenį 
—ant to, girdi, akmens pagonys lietuviai deginę 
dievui Perkūnui aukas. Užgeso degtukas ir 
viskas... norima buvo dar ir dar lietuvių senovės

(Bus daugiau)
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J ūbi įėjus
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Vasario 20 d. sukako 25 me
tai, kaip adv. F. J. Bagočius 
atkeliavo Amerikon ir darbuo
jasi lietuvių visuomeninuose 
darbuose.

Kadangi p. Bagočius gyven
damas Amerikoje yra nuveikęs 
lietuvių visuomenei didelius dar
bus: pasakęs įvairiose temose 
ir įvairiose lietuvių' kolonijose 
tūkstančius prakalbų; suorga
nizavęs daug įvairių pašalpinių 
ir kultūrinių draugijų; vedęs 
plačia agitacijų pardavime Lie
tuvos laisvės Paskolos Bonų 
bei rinkime aukų įvairiems Lie
tuvai nepriklausomybę atgauti 
reikalams, kadangi adv. Bago- 
čius yra vienas iš tų, kurie pir
mieji pradėjo organizuoti Ame
rikos lietuvius, kur netik rei
kėjo sunkiai padirbėti, netik už 
tai negaunant atlyginimo, bet 
dažnai būnant įsikarščiavusios 
minios užpultu ir sumuštu, su
kruvintu, — tai bostoniečiai jo 
draugai: medicinos studentas 
I). Pilka, “Keleivio“ red. J. Ne- 
viackas ir spaustuvininkas K. 
J. Paulauskas, gavę pritarimų 
viso buri® kitų jo draugų, ėmė 
si už darbo ir tų žymių sukak
tuvių paminėjimui, vasario 26 
d. Bernice salėje, So. Bostone 
surengė Jubilėjinį Bankietų.

Bankietas pavyko gana ge
rai. Viešnių ir svečių susirin
ko virš šimtas, kurių tarpe bu
vo visokių pažiūrų, bet visi 
tie, kurie plačiau žiuri j gyve
nimų ir moka apvertinti visuo
meninio darbuotojo darbus.

Bankietui užkandžius pui- . 
kiai pagamino lietuviškas 
Strand Restoranas, kuomi visi

Stanislova Langmanienė, 
metų amžiaus, mirė. Ji atvyko 
iš Lietuvos pirm poros metų. 
Susirgo džiova. Buvo išvažiavu
si f Texas valstijų. Pora savai
čių atgal sugrįžo Chicagon. Pa
sijuto blogiau. Daktarai pasa
kė, kad. nebėra pagalbos. Mirė 
2 dieną sausio. Gyveno adresu 
1428 So. 49th Court, Cicero, 111. 
Laidotuvės įvyks antradienyje. 
Joms patarnauja pp. Eudeikiai. 
Kūnas bus palydėtas į šv. ArN 
tano parapijos bažnyčių, o iš 
ten į šv. Kazimiero kapines. Ve- 

paliko kūdikis ir vyras.
Rep.

lionės

Cicero
tų mu-

budavo-

M.

Svečius prie užkandžių pa
kvietė studentas Pilka. Kiek 
užkandus, Pilka perskaitė pri
siųstus adv. F. J. Bagočiui pa
sveikinimo laiškus ir telegra- 
mus sekančiai: Laiškai nuo: 
G. Laskio, iš VVaterbury, Conn., 
J. O. Sirvydo, iš Brooklyn, N. 
Y., Dr. M. J. Viniko, iš L. I., 
N. Y., S. Bakano, iš Pittsburgb, 
Pa. 'Telegramai nuo: .1. Micke
vičiaus ir V. Dubicko, iš Chi
cago, III.; Bangor, Me. lietu
vių per p-lę M. Valantukę; Wor- 
cesterio Lietuvių Vaizbos Bu
to; “Naujienų“ štabo per P.

Keletas žodžių apie 
3U finansinę įstaigą, 
Lietuvių skolinimo ir 
:imo bendrovės valdyba ir di
rektoriai beveik tie patys, kū
ne buvo pereitą metų. Pirmi- 
linkas šiems metams yra W. 
I. Butvilą, senas veteranas. 
Pirm, padėjėjas Jonas Rai- 
'is. Sekretorius — Leo Švėgž
da; jis yra visų Cicero pilie
čių pažįstamas. Iždininkas —

Jaeina. Direktoriai — S.
Rutelionis, J. J. Šoris, K. P. 
Deveikis, P. Bašinskas, C. (re
nis.

Susirinkimai laikomi kiekvie
ną ketvirtadienį nuo 7 iki 9 
vai. vakaro. O jei kam tas lai
kas yra ne parankus, tai gali 
natyti sekretorių Iajo Švėgždą 
kiekvienų dienų ir vakarų ofi
se, 4917 West 14 st., Cicero.

Antras bertainis prasidės su 
1 dieną balandžio, o su tuo ber- 
:ainiu prasidės vajus, i 
>elningas 

darbuotis.

ir gana 
tam, kas netingės 
Platesnių infonnaci- 
spūudos komisija, 
advokatas vra K. P.

(i ūgis.
— K. P. Deveikis, 

Spulkos koresp.

“Tuščios Pastangos”

rago, III.; Kazlauskų, iš Pitts- 
burgh, Pa. ir p-lės P. Jurgc-

sveikinimus perskaičius stud 
Pilka ]>erstatė p. J. Neviacką 
kaipo bankieto “toastmasterį” 
ir tuomi po jo vadovyste pra
sidėjo Bankieto programas.

Pirmiausiai kalba bankieto 
rengėjas spaustuvininkas K. J 
Paulauskas, Dr. Budreckas, iš 
Montello, Mass.; aptiekorius 
K. Šidlauskas; “Sandaros“ red. 
J. Pronskus. Taipgi pakviestas 
kali>vti lietuvis ristikas J. Ko- 

maras, bet jis ncišdryso kal
bėti, tik atsistojęs pasirodė 
svečiams. Svečiai sako, tai nie
ko, kad p. Komaras ir nepra- 
kalbininkas, bet jis smarkus 
risti kas ir lenkams šonkaulių 
laužytojas. Tolinus kalba risti- 
kas P. Yuška, adv. Z. šalnienė 
ir Real
agentas V. B. Ambrose.

Kalbų pertrauka — muzika- 
lis programas. E. Tataroniutė 
skambino pianą. V. A. Jenkins 
sudainavo “Užmiršai tėvų ka
pus“ ir atšauktas “Jausk ir 
Mylėk“. Kiškis sugrojo smui
ko solo.

Seka vėl kalbos. Kalba lie
tuvių metodistų vadas B. F. 
Kubilius; Boston Instrument 
MI g. Co. vadas J. Kasmaus- 
kas; M. Vienis; adv. K. Kuli-

O. šalna, “Ke- 
Michelsonas.
ii teikė p. Ba

gočiui geriausių linkėjimų ir 
aukštai įvertino jo darbuotę.

Jeigu kiti rašo apie pastaty
tas praeitą sekmadienį Good
man teatre “Tuščias pastan
gas“, tai kodėl aš negaliu “šuk- 
telėt“?

šališkai ką nors girti aš ne
mėgstu, o nereikalingai peikti 
— yra nusižengimas. Aš noriu 
pažvelgti į tai, kokiose sąlygo
se musų teatrininkai
randasi, t. y. kokiomis sąlygo
mis jie turi gyventi ir ruoštis

šiandie

Estate ir Apdraudos

Kapočius ir ponia Kapočienė 
įteikė Bagočiui draugų nupirk
tų gražių sidabrinę taurę, apie 
!>200 vertės ir poniai Bagočie- 
ici gėlių kukėtą. Svetainėje 
pasipylė griausmingi aplodis- 
mentai, svcikiimnti Hagoči

Vėliaus kalba adv. Bagočius. 
Dėkavoja draugams už suteik
tų dovanų, žodžiu ir raštu jam 
'teiktus pasveikinimus bei lin
kėjimus. Taipgi priminė kele
li dalykų iš savo praeities dar

buotės. Tuomi linksmas ir 
’spudingas vakaras baigėsi apie 
11:30 vai. nakty ir visi link
imi išsiskirstė.

Rengimo komisijos vardu, 
tariu padėka visiems bankie- 
tan atsilankiusiems ir sudariu
siems tokių gražių draugijų, 
nes tokiais įvertinimais visuo
menės darbuotojų mes galime 
juose atnaujinti energijų jų 
ateities darbams bei naujus pa
traukti i visuomeninį darbų.

— K. J. Paulauskas.

' vaidinimui.
kad išsimokinę veikalą lošia rai gerai vaidino. J. Puišis, sar- 
tiktai vieną kartą, retai kada 

■ du. Vadinasi, jiems nėra pro- 
I gos surasti savo vaidybinius
trukumus. Jeigu musų aktoriai, 
pav. talentinga vaidintoja p-ia 
M. Dundulienė, art. St. Pilka, 
p-ia Milerienė ir k., vaidintų tą 
patį veikalų nors pustuzinį kar
tų, tai mes drąsiai pasakytum, 
kad lietuviai šiandie ne tik ne
atsilieka nuo svetimtaučių, bet 
dar ir prašoka juos. Turint 
omenėje tas aplinkybes, mes 
šiandie jau galime tiktai pasi
džiaugti, kad turime tokias pa
sišventusias ir gabias musų te
atro jėgas.

Taigi, artistų pasisekimas 
priklauso nuo musų j>ačių — 
nuo publikos. Dažnai mes rei
kalaujame iš vaidintojų to, ko 
visai negalima. Artistai yra gi 
tokie pat žmonės, kaip ir mes, 
kurie dirbame dėl pragyveni
mo. Mes privalome labiau remti 
savo teatro jėgas, skaitlingiau 
lankytis į jų parengimus, o ta
da jie galės geriau prisiruošti 
ir parodys ką gali. O jie tikrai 
gali tai padaryt.

Bet art. Pilkos pastatytos 
“Tuščios pastangos“ labai daug 
skyrėsi nuo daugelio musų mė
gėjų vaidinimų. Nežiūrint to, 
kad net ir pats art. Pilka vai
dino šį veikalą dar pirmą kar
tą, o visgi taip gražiai buvo 
suderinta vaidybos eiga, kad, 
rodos, matai kokį tai bendrą, 
organizuotą, natūralų veikalui 
gyvenimą.

Ar galima art. Pilkai prikiš
ti, kad jis dirbo net keletą dar
bų : režisoriaus, manadžerio 
pats vaidino. Man 
ne. Jis turėjo tai 
dangi kitas nebūtų 
Jam teko nemažai 
dekoratyviu scenos 
mų darbu.

Veikalas
Veikalas yra keturių aktų, 

gana smagus. Vietomis yra juo
ko ir rimtumo. Atvaizduoja dvi 
puses gyvenimo — kaimo pras
čiokus ir miesto poniją. Įsimai
šęs tarp miesto ponijos Daubų 
sūnūs nenori pažinti savo tėvų, 
veda suprofonuotą gyvenimą ir 
suvilioja keletu merginų.

Dabar apie vaidintojus
P-ia M. Dundulienė, Daubie- 

nės rolėj ir J. Stasiūnas jos 
vyro Daubos ‘ pilnai atvaiz
dino Lietuvos kaimiečių gyve
nimą. Juose mes matėme lig 
visų Lietuvos tėvų širdis, jų 
kaimietiškus papročius ir tipus. 
Daubų sūnaus, Jono, rolę vaidi
no pats art. Pilka. Jo rolė buvo 
sunki. Jam reikėjo imperso- 
nuot filosofijos daktaro tipas. 
Jisai statėsi save dideliu ponu 
ir šalinosi savo tėvų kaimiečių. 
Jis nė nebuvo joks filosofijos 
daktaras, o tiktai tėvus ir mer
gas apgaudinėjo. Jisai buvo di
delis veidmainis ir pasipūtėlis, 
ką publika ir 
pilnai atatiko 
pasimokinusių 
roms, kurios 
kvailumu pereina ribas.

P-ia Dundulienė, reikia sakyt, 
pasirodė profesionale artisto. Ji 
Kaip išvidiniai, taip išoriniai iš

laikė lygsvarą iki smulkiausių 
detalių. P-ia Mileriene, Daubų 
augintinė, Barbora, buvo gyva,

Viena jau aišku, drąsi, gudri mergina, kuri tik- ščiau, kaip p. Dunduliene Dau- 
bienės. Savo trumpą, ne taip 
jau reikšmingą rolę jis padarė 
riškia, daug svarbesne, negu 

1 galima spręst ją esant, kai skai
tai veikalą knygutėje.

P-nia Gugienė, Gintautienės 
rolėje, davė užbaigtą typą. Pir
mame akte ji žiuri j “mužikus“ 
per stiklą. Su “daktaru“ Dau
ba ji jau kitokia, — bet ta pa
ti Gintautienė. Su Vanda — 
,motina, bet irgi Gintautie- 
| nė. Ir pabaigoje, visoms “ne
laimėms“ suvirtus ant jos gal
vos, ji išeina iš kambario —

matlyvo ūkininko, Tamošiaus, 
rolę labai gerai lošė; J. Balsis, 
dailininko rolėje vaidino gerai, 
bet kalbėjo labai lėtai. P-ia N. 
Gugiene, dvarininkės Gintau- 
tienės rolėje, buvo labai tinka
ma figūra. Beje, p-lė A. Zavis- 
taitė Birutės rolėje gražiai pa
sižymėjo pabaigoje lošimo. Vi
si kiti vaidilos užsipelno sau di
delio kredito.

Pasibaigus vaidinimui kalbė 
josi moterys: “Aš sakau ir sa
kysiu, kad Dundulienės ‘nel/;i- 
na’ dar nė vienas’’.
p-ią Dundulienę visi įvertino.

Patartina art. Pilkai šj vei
kalų dar pakartoti keletu kar
tų Butų perdaug didelis nuo
stolis apleisti gražiai pradėtų | 
darbų. —Puspadis.

kūnas ir stengėsi tai padary
ti.

P-nios Kukutienės vaidinimas 
Birutės rolėje nebuvo pa- 
kankamai lankstus. Birutės 
charakterio svarbusis momen
tas tai scena su Vanda. čia 
ji buvo tikraį gera. Taipaju 
gera kai kuriose vietose pasiro
dė p-nia Balsienė-Vanda.

P-nas Juknevičius, kaip kip- 
šukas, išrodė O. K.

Bendrai, visi aktoriai svarbes
niuose momentuose vaidino juo 
geriausia. Tur būt dėl to silp-

nesnieji, netikslus pasirodymai 
kažin kaip išnyko, tapo nustelb
ti. štai kodėl vaidinimas mus
pagavo.

Teko matyti toje pačioje 
Goodman teatro salėje “Keis
tutį“. Turiu pasakyti, kad 
man godosi, jogei pastatymas 
“Tuščių pastangų“ ir jų vaidi
nimas buvo daug sunkesnė už- 
duotis! negu “Keistučio“. Bet 
“Tuščios pastangos“, mano ma
nymu, ir pastatyta ir vaidinta 
daug geriau, negu “Keistutis“.

—Reporteris.

. Matyt, Kad jcajp Gintautienė.
Art. St. Pilka “daktaro' Dau- 

rolėje, suprantama, nepa-
Ir

toks “latras”, patiks?

i bos
tiko publikos didžiumai.

■ kur
Bet pažiūrėkime į jį, kaip į 

, vaidintoją. Nuo pirmo pasi
rodymo iki pačios pabaigos jis

nauskas 
leivio“ G E R B. Naujienų skai

tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Ką matė ir skaitė 
Reporteris

Matė jis “Tuščias pastan
gas’’ scenoje, o skaitė... Algir
do įspūdžius iš to vaidinimo.

Pirmiausia apie tai, kų skai
tė. Regis Miltonas yra pasa
kęs, kad Rojuje buvo daugiau 
šilumos, negu Adomui reikėjo. 
Ir Reporteriui rodosi, kad Al- 

aukš-

davė 
cha-

ir 
rodosi, kad 
daryti, ka- 
to padaręs. 
Tupintis ir 
bei kosti u-

matė jame. Tai 
Lietuvos miestų 

žmonių manie- 
savo juokingu

buvo tikras užbrėžtam charak
teriui. Kur galima buvo ak
centuoti, pažymėti kokias nors 
jaunojo Daubos ypatylbes, p. 
Pilka pabrėžė jas. Gal vie- 
noje-kitoje vietoje (kaip ten, 
kur prašo Giedrį eiti lauk) ak
centavo net perdaug, net ap
sunkino kitiems vaidintojams 
padėtį, vienok visur pasiekė 
tikslo, pasiuntė savo “message 
home”.

Jaskunas, jauno ūkininko ro
lėje, gal buvo “perdėtas“. Bet 
pats teatras ar nėra “perdėji
mas”, jei mes lyginsime jį gy
venimui?
Ii kelnes 
spjaudyti, 
valo tikti 
rakteriui, idėjos išraiškai, kaip Į 
plytos namo statymui. Jas-

glamžyti, 
— bet visa tai 
vaizduojamam

s ga- 
žaksėti, 

pri- 
cha-

v—

Arba, iYn-i 
jo gestus : retkarčiais jie j 
panašus greičiau gesta-'

girdas iškėlė vadintojus 
čiau, negu reikėjo.

Dundulienė, teisybė, 
nepaprastai aiškių idėją
rakterio, kurį jį vaidino; be 
to, jos vaidinimas pasižymėjo 
stylingumu, t. y. tuo, kad vi
sos smulkmesnės atatiko pa
matiniams jos vaidinto charak-: 
terio bruožams. Priseina bet-1 
gi nurodyti, kad p. Dundulienė 
turėtų pasidalinti kreditu su 
patim veikalo autorių — Vai
čiumi.

Su p. Stasiūnu vaidintas jo 
charakteris jau turėjo šiokių 
tokių “nesusipratimų”. Seny
vas ūkininkas, — ir staiga jis 
užmetą koją ant kojos taip 
aukštai ir tokiu lengvumu, kad 
šių dienų šešiolikinė fliaperka i 
galėtų pavydėti, 
kime 
buvo
tams argumentuojančio teisme 
bylą 
ūkininko. O ir akcentavimu 
K pabrėšimu) reikalingų vietų 
jis nepasižymėjo. Pav., vie
noje vietoje Dauba sako: “Kai 
tik kas pasakys ‘Pilietis Dau
ba’, tai jau ir duok, važiuok 
arba mokėk“. Kalbama vieta 
vaidinime išėjo “flat“, o gali
ma buvo ją padaryti labai-reik
šminga.

P-nia Milirienė, Barbaros ro
lėje, buvo gera, tiksli — pra
dedant antruoju aktu. Pirma
me ji nepajėgė “susigaudyti“, 
kitaip sakant, rodėsi, kad ne
žinojo, kokia turėtų būti.

P-nas Liutkevičius Gintauto 
rolėje pasirodė tur būt ne pra-

advokato, ne kad senyvo!

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

««®4 So. Pa.lina St, ChleaKO, III.

PIRMYN naujas N v. T 
tik ką iš Vilniaus atėjo, Ga
lima gauti Naujienose. Kai
na 10 centų.

$70

“REAL estate 
Paskolos Reikalaujamos

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chemiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsiiankykit pas mane. Mano pilnas i&eg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei a& apsiimsiu jus gydyti, 
•veikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

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 vakaro. 

Nedelioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

DR. C

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 

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

CHICAGO, ILL.

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYK1T savo namą ir mokėkit iš jplaukų, pakeliam 

namus, įdedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION C0.
2206 Milwaukee Avė., Tel Hrunswi k 4707 ir Tel. Irving 5475Jas-
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Musų Kontestantų Stovis
r g

LAIPSNIS V
Balsų 8,000
Dovanoms $250
1. Jaųuard parlor setas
2. Atwater Kent Radio
3. Bemard upright 

pianas
4. Deimantinis žiedas 

moteriškas
5. Deimantinis žiedas 

vyriškas

DR.
A. MONTVIDAS,

ALBINAS 
rudinskas. 

3404 S. Union Av., 
Chicago, 111. 
Turi balsų 

12066

1579 Milvvaukee Av.,

Chicago, III.

Turi balsų 
8500 K. G. URNEŽIS, 

1328 Harrison St. 
Gary, Ind. 
Turi balsų 

8008

Iš kontestantų 
darbuotės

Praeita savaitė nebuvo gausinga 
stambiais kontestantų laimėjimais 
ir nėra daug kas pasigirti, tečiaus 
galima tikėtis, kad laike šios sa
vaitės darbas eis sėkmingiau, nes 
praeitos savaitės apmirimo žymėsi 
tai buvo tyla prieš audrą, atsikvė
pimas iš po sunkių darbų tolimes-

musu- kontestantas, 
Chicagos lietuvių 
senas scenos dar-

Benediktas Vai- 
manyti, kari kon-

Balsų 3,800 
Dovanoms $100:
1. Radio Freshmans 

Masterpiece
2. Vyriškas deimaptinis 

žiedas 
Laikrodėlis Elgin 
“Crushion” 
Brunswick phono- 
grafas 
Dudor komodė 
Moteriškas deimanti
nis žiedas

3.

6

LAIPSNIS VII

Balsų 1,100

Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikrodėlis 

Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriškas žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

3

6

Balsų 1,100
Dovanoms
1. Moteriškas laikro-

Motcriškan žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

Balsų 1,100
Dovanoms $25:

Moteriškas laikrodėlis 
Vyriškas laikrodėlis J 
Vyriškas žiedas 
Moteriškas žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

GRADUS

GRADUS

\mbrazevičia
3210 S. Halsted St.

Chicago, III.
Turi balsų 

5612

VINCAS
SABALIAUSKAS,

2345 S. Leavitt St., 
Chicago, III. 
Turi baisų 

4179

JUOZAS KEMĖŠIS, 
3252 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Turi balsų 

3921

PETRAS 
VAITEKŪNAS, 

3436 S. Emerald av. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

3837

M1TCHELL, 
907 S. Jackson St. 

Waukegan, III.
Turi balsų 

3837

naudžius;
Hamilton Av.

s. 
1220 
Grand Rapids, Mich.

Turi balsų 
3809

niam sėkmingo darbo varymui 
priekin. Iš praeitos savaitės yra pa
žymėtina, kad daugiausia akylumo 
parodė naujas
žinomas plačiai 
visuomenei kaipo 
buotojas-artistas, 
tekūnas. Reikia
testantas B. Vaitekūnas nors ir vė
lokai stojo j kontesto darbą, bet 
jis dar spės ne vien pavyti, bet ir 
pralenkti daugumą chicagiečių kon
testantų. Taipgi praeitoj savaitėj 
tinkamai pasižymėjo Waterbury 
kontestantas Stasys Senkus. Wa- 
tcrbury yra tolima kolonija, bet 
širdingų “Naujienoms” draugų ten 
netrūksta. Kontestantas S. Senkus 
yra senas musų darbuotojas — ge
ras “Naujienų” prietelis ir šiame 
“Naujienų” konteste stojo j darbą 
kaipo oktyvus kontestantas. Ne
abejotina, kad waterburiečiai tin
kamai parems musų kontestantų 
Senkų, kad jo darbas butų visapu-l 
šiai sėkmingu kaip “Naujienoms”, i 
taip ir jam pačiam. Sulig lietuvių , 
kolonijos stambumo, neblogiau pa- '■ 
si žymėjo ir kitas tolimos kolonijos

kontestantas, būtent Petras J. Ju
zeliūnas. Kontestantas Juzeliūnas 
irgi gana senas “naujienietis” ir 
žymus Omaho lietuvių darbuoto
jas. pertai' jis šiame “Naujienų” 
konteste yra nusitaręs būtinai pa
dvigubinti “Naujienų” cirkuliaciją 
So. Omaha. Patikėtina/kad kon
testantas Juzeliūnas savo pažadą 
pilnai ištesies. Neblogų laimėjimų 
turėjo laike praeitos savaitės seka
mi kontesįantai: A. Rudinskas, P. 
Atkošiunas, J. Overaitis, Pranas 
Lukoševičius, P. •Daubaras, P. Klik- 
na, F. Prusis, P. D. Andrekus, p-ia 
A. Kasper, p-ia Matuliene, J. Iva
nauskas, V. Galskis ir J. A. Jaun.i- 
šonis. —Julius Mickevičius,

“N-nų” Kontesto Vedėjas.

ATKOČIŪNAS, 
1634 So. 48th Ct., 

Cicero, 111. 
Turi balsų 

2589

JUOZAS 
OVERAITIS, 

4689 Brandon Avė., 
Detroit, Mich. 

Turi balsų 
2146

THAMAs MJCAS, 
115 W. Main St., 

Westville, III.
Turi balsų ■
1796

4604—7tli Av’e., 
Kenosha, Wis.

Turi balsų
1734

V IT AUTA S ’

GALSKIS

PRANAS 
LUKOŠEVIČIUS 
1436 So. 50th SI.

Cicero, 111. 
1934

DAUBARAS,
6500 Evans Avė., 

Chicago, III.
Turi balsi}

1606

MRS. ANNA 
DEKSHUS, 

1203 Milvvaukee Av 
Racine, Wis.

Turi balsu 
1392

2930 N. Hhrlcm A v.
Elmvvood Park, III. |

Turi balsų
1195

BENEDIKTAS 
VAITEKŪNAS 

3249 S. Halsted St. 
Chicago, 111. 
Turi balsų 

1109

2554 Blue Island Av. 
Chicago, III. 
Turi balsų

1522

i ■

. A. DELTUVA,
628 Island Avė., 

Rockford, III.
Turi balsų 

1118

GEO. LUCAS 
3255 S. Halsted St.

Chicago, III.
Turi balsų 

1243

ISS B. ’ 
VILIMA1CILTĖ 

17th and Clark St., 
Gary, Ind. 
Turi balsu

1232

P. SAVICKAS,

114 Moultrie Avė.

Pittburgh, Pa.

Turi balsų
1113 MRS. ANNA 

KASPER, 
6818—25th Avė. 

Kenosha, Wis. 
Turi balsų 

1142

JOE SHIMKUS,
4236 S. Tai man Av., 

Chicago, III.
Turi balsų

J 856

JONAS 
IVANAUSKAS, 

3959 Archer Avė., 
Chicago, UI. 
Turi balsų 

626

6135 Belfast Avė. 
Detroit, Mich.

534

FRANK PRUSIS,

3247 Beach Avė.,

Chįcago, III.

Turi balsų

1444

ST. ŽUKAUSKAS
42 Keith St., 

Lee Park 
VVilkes Barre, Pa.

Turi balsų 
1109

572 
Benton, III. 
Turi balsų 

453

STANLEY 
SHERPITIS 

315 So. 5th St. 
St. Charles, Ui. 

Turi balsų 
423

J. N. ZIČKUS’ 
539 Coli Avė.

E. St. Louis, UI.
Turi balsų

418

JUOZAS 

JANUŠONIS

320 Plummer Avė.

Hammond, Ind.

Turi balsų 
492

ST. MASIULIS

110 Virginia Avė.

Harrisburg, UI.

Turi balsų

412

504 S. Binkley Av., 
W. Frankfort, III. 

hspjq unj, 
1720’

UKTVERIS
4901 W. 14th St., 

Cicero, III. 
Turi balsų 

1198

JONAS URBONAS, 
95 Boston St., 

Jjawrence, Mass.
Turi balsų 

1189

M1SS 
K

3715 Parrish Avė.
Indiana Harbor, 

Ind. 
Turi balsų 

1183

P. D. ANDREKUS, 
Pentvvaler, Mich.

Turi balsų 
1294

ANTANAS
V LS BARAS

G409 S. Kedzie Av., 
Chicago, III.
'Turi balsų

1141

SIMONAS 

CHEVINSKAS,

832 W. 33rd St
Chicago, III.

Turi balsų
1134 PEIK A

6119 So. Keneth
Avė.

Chicago, III.
Turi balsų

1126

JUOZAS YANKUS
I

535 N. Randolph 
Street

P. J. 
JUZELIŪNAS

3222 R Street
So. Omaha, Nebr.

Turi balsų
450

Philadelphia, Pa.

VINCAS NAINIS 
340 E. 14 St., 

Chicago Heigts, III 
Turi balsu 

1106

Turi balsų

11J)2

WM.
STAUPrCKAS

931 Greenbush »
Milwauk.ee, Wis.

Turi balsų

PRANAS 
KANTENIS

8303 So. Lowe Avė.
Chicago, IH.
Turi balsų

410

AUGUST
PETREI KIS 

118 Midland Avė. 
Rockdale-Joliet, III.

Turi balsų 
450

VVILLIAM 
......... KOŠIS .. 
515 Hurlburt

Peoria, UI. 
Turi balsų 

403

JONAS 
RAŠČIUKAS 

4158 S. Campbell 
Avc. 

Chicago, III. 
Turi balsų 

407

W. H. KELPS
2419 W. 69 St.

Chicago, 111.
Turi balsų

401

JOSEPH 
GERYBA

Scottville, Mich.

Turi balsų
448

MISS JEANNETTE 
STANKUS 

324 So. 22 Avė. 
Bellwood, III. 

Turi balsų 
446

J. B. AGLINSKAS
7911 S. Halsted St.

Cliicat-o. Iii.
Turi balsų 

19(1

JONAS RIJIKO 
11055 S. Michigan 

Avė. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1108

J. P..
RAULlNAITIS

26 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Turi balsų
450

MRS. ANNA 
MATULIENE 

4858 Homerlee Avė. 
East Chicago, Ind.

Turi balsu
1138

ANTANAS JUOZAS
REKšTIS, ASCILLA

3226 So. Emerald 1744 N. Lincoln St. 
Avė., Chicago, III. Chicago, III.

I Turi halsu 
1104 n no

VIKTORAS 
PREIKŠĄ 

10155 S. State St. 
Chicago, IH. 
Turi balsų 

446

Pranas 
MIKOLAITIS 

3433 W. 61 PI. 
Chicago, UI. 
Turi balsų 

1101

MRS. IZABELE 
SAKALAUSKIENĖ 

7004 S. Talman Av.
Chicago, 111. 
Turi balsų 

439

Milwauk.ee
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

Town of Lake
Jonas Mišeikis, 70 metų, mi

rė. Gyveno Town of Lake apie- 
linkėje kokias 30 metų adresu 
4302 S. Wood street. Gyveno 
vienui vienas, nieko neprižiūri
mas. Apie savaitę laiko atgal 
susirgo. Išvežtas Cook pavieto 
ligoninėn mirė. Paliko namą 
vertės kokių $8,000. Mieštos 
rūpinasi laidojimu, ba velionis 
neturėjo nei giminių, nei drau
gų. Laidotuvės bus antradie
nyje, kovo 6 d., į šv. Kryžiaus| 
parapijos bažnyčią, o iš ten į i 
šv. Kazimiero kapines. Laido
tuvėmis rūpinasi pp. Eudeikių 
laidotuvių įstaiga, 4605 South | 
Hermitage avė. 

♦ ♦ ♦
Kazimieras Shaffer, lietuvis, j 

55 metų amžiaus, mirė sekma- • 
dienyje, kovo 4 dieną. L>aido-; 
tuvės bus antradienyje. Velio- j 
nies kūnas bus išlydėtas iš pp.. 
Eudeikių laidotuvių įstaigos, | 
4605 So. Hermitage avenue, j 
Tautiškas kapines 2 vai. po pie-, 
tų. Velionis Shaffer gyveno Į 
adresu 4458 So. Honore street.

♦ ♦ ♦

Jurgis Vileišis tapo palaido-Į 
tas pereitą šeštadienį Tautiško
se kapinėse. Patarnavo pp. Eu- : 
deikių laidotuvių įstaiga. Kai 
a. a. Jurgis grįžo namo iš dar-I 
bo. jį užgavo gatvekaris ties 
25-ta ir Leavitt gatvėmis. Nu-j 
gabentas Cook pavieto ligoni-1 
nėn jis mirė. Gyveno 5600 So. į 
Prairie avė. Paliko du broliu ( 
Rockforde, III., seserį, p. Janu- j 
lienę, Chicagoje. Koronerio ty-. 
nuėjimas bus antradienyje, 10 
vai. ryto, Cook County Board; 
ofisuose.

mojusi dvi sidabrini tauri. Ji 
•ui baigė mokytojų kolegiją 

(Normai College), kurioje ruo- 
ėsi užimti vietą mokytojos 

gimnazijoje. Jonas, vyriausia 
amus, jau baigęs aukštesniąją 
mokyklą, yra pasižymėjęs kaip 
atletas lošdamas futbolą ir bes- 
bolą; jis buvo abiejų jauktų 
kapitonas. Dar yra du jaunes
niu Jono broliu, kurie lanko 
aukštesniąją mokyklą ir kurie 
eka vyresniojo brolio pėdomis.

taipgi yra puikus plaukikai. 
Vienas jų, be to, yra dalyva
vęs mokyklos operoje du metų. 
\pie p. p. šėmaičius galima, ro- 
losi, butų pasakyti: didelė šei
myna, turinti daug garbės, 
daug gabumų. Butų linksma, jei 
daugiau tokių lietuvių šeimynų 
turėtumėm, nes jos daugiau 
garbės lietuvianKs teiktų.

— Aldona Rukiutė.

Sumušė lietuvę
P-ia Julija Rapolienė gyvena 

adresu 6021 So. Racine avenue. 
Ji turi mažą krautuvėlę, čia ji 
ir gyvena su dukterim, mergai
te kokių 11——15 metų, ir sū
numi — 12—13 metų amžiaus.

Pereito penktadienio popietį, 
kai vaikai buvo dar mokykloje, 
pas p. Rapolienę atėjo jos kai
mynas. Daug nekalbėdamas, jis 
permušė p. Rapolienę ant grin
dų, suspardė ją kojomis (kaip 
p. Rapolienė sako) ir išėjo. Kai
mynai pašaukė policiją. Pasta
roji, atvykusi, išklausė sumuš
tos moters pasakojimai r išva
žiavo. Vėliau, apie 7xval. vaka
re, ji areštavo p. Elvicką (jis 
turi bueernę adresu 5808 So. 
Racine avė.), kurį p-ia Rapolie
nė kaltina buvus tuo žmogum, 
ką sumušęs ją. P-ios Rapolienės 
byla prieš Elvicką bus perkra- 
tinėjama šiandien Englewood 
municipaliame teisme.

Reporteris.

Roseland
P-lė šemaičiutė su

mušė pasaulio re
kordą

Užpereitą savaitę p-lė Em- 
ma šemaičiutė buvo išvažiavu
si į Buffalo, New York, daly
vauti nacionaliame moterų 
a ma torių atletų susiviejimo 
(National Amateur’s Atletic 
Union) plaukimo konteste. Ji 
buvo laimėjusi visas pradines 
lenktynes, bet jai nepavyko 
paskutinės. Ji ėjo lenktynėmis 
su geriausiomis visos Amerikos

Aš manau, kad indijoniškiems 
komunistams atskars kada nors 
liežuviai beniekinant nepatin
kamus jiems žmonės. Proto 
turėdami jie, rodos, galėtų su
prasti, kad nereikia tų žmonių 
niekinti dėl nedavimo kapita
listiškų dolerių. Juk dar visi 
atsimena, kaip tie patys indi- 
joniški komunistai niekindavo 
tuos kapitališkus dolerius sa
kydami, kad jiems kapitališ
kų dolerių nereikia, kad jiems 
reikia raseiskų červoncų. Bet 
dabar, kuomet pradėjo eiti ež-

ednievna kasdien, lietuviški in- 
dijonai šaukia iš visų kampų 
išsižioję iki ausų: “Duokite ka
pitalistiškų dolerių, mes pri
imame juos!“ Tur būt jiems 
raseiska karvute užtruko, kad 
nradėjo priiminėti kapitalistiš
kus dolerius. Dar su piktumu 
jie sako, kad kurie bus prie
šingi musų judėjimui, tai mes 
prieš juos pavartosime spėką. 
Ale tą jų spėka — kaip žvirb
lių. Todėl susipratę darbininkai 
tiek ir tebijo tos jų spėkos, 
kaip išvirščių kailinių. Jau pa
tys indijoniški komtinistai iš
siplepa, kad Rusijoje nebus ko
munizmo; pagalinus jiems jo ir 
nereikia. Tik jiems reikia dum
ti akis darbininkų ir iš to da
ryti sau raudoną šmugelnišką 
biznį buržuaziškojr šalyje.

— žmogus.

Town of Lake

Jonas Mišeikis, 70 metų, mi
rė. Gyveno Town of Lake apie- 
linkėje kokias 30 metų adre
su 4302 So. Wood street. Gy
veno vienui vienas, nieko ne
prižiūrimas. Apie savaitę laiko 
atgal susirgo. Išvežtas Cook 
pavieto ligoninėn mirė. Paliko 
namą vertės kokių $8,000. 
Miestas rūpinasi laidojimu, ba 
velionis neturėjo nei giminių, 
nei draugų. Laidotuvės bus an
tradienyje, kovo 6 d. į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, o iš 
ten į šv. Kazimiero kapines. 
I>aidotuvemis rūpinasi pp. Eu
deikių laidotuvių įstaiga, 4605 
So. Hermitage avė.

» » »
Kazimieras Shaffer, lietuvis, 

55 metų amžiaus, mirė sekma
dienyje kovo 4 dieną. Laido
tuvės antradienyje. Velionies 
kūnas bus išlydėtas iš pp. Eu
deikių laidotuvių įstaigos, 4605 
So. Hermitage avė. į Tautiškas 
kapines 2 vai. po pietų. Velio
nis Shaffer gyveno adresu 4458 
So. Honore s t.

B 8 B
Jurgis Vileišis tapo palaido

tas pereitą šeštadienį Tautiško
se kapinėse. Patarnavo pp. 
Eudeikių laidotuvių įstaiga. Kai 
aa. Jurgis grįžo namo iš darbo, 
jį užgavo gatvekaris ties 25-ta 
ir Leavitt gatvėmis. Nugaben
tas Cook pavieton ligoninėn 
mirė. Gyveno 5600 So. Prairie 
avė. Paliko du broliu Rockford, 
III., seserį, p. Janutienę, Chi
cagoje. Koronerio tyrinėjimas 
bus antradienyje, 10 vai. ryto. 
Cook County Board ofisuose.

PRANEŠIMAI

Indiana Harbor, Ind. — S. L. A. 
185 kuopos susirinkimai įvyks kiek
vieną mėnesį pirmą pirmadienį (pa- 
nedčlj) Ketharlna House svet., ant 
pirmų lubų didžiojoj svet. Prasidės 
lygiai 7 vai. vakare.

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

P. Kesilis, rašt.

Jaunoji Birutė susirenka šį vaka
rą, 6 vai. i Mark Whlte Sųuare, 80 
Satvė ir Halsted, lietuvių kalbos ir 

ainavimo pamokoms.
čia taipgi bus priimti ir nauji na

riai, kurie norėtų bendrai lavinties.
— Valdyba.

S’LA. 36 kuo]N)s mėnesinis susirin
kimas įvyksta seredoj, kovo 7 d., 8 
vai. vak., Lietuvių Auditorijoj.

Dr. A. Zimontas suteiks <domų 
pranešimą apie žmogaus sveikatą.

Visi nariai prašomi atsilankyti.
— M. Vaidyla, sekr.

Lietuvių Pilicč’ų Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks kovo 
6 d., 1928, Mark White Sųuare Park 
Assembly Hali, didžiojoj svetainėj, 8 
vai. vakare, ant 29 ir So. Halsted 
St. Malonėkite visi būti laiku.

— A. Zalagenas, prot. rašt.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą antradieny, ko
vo 6 d., 1928 m., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorium svet., 3133 So. 
Halsted St. Gerbiami draugai Lie
tuvių Laisvės Kliubo malonėkite vi
si laiku pribūti nes turime daugel 
svarbių reikalų dėl aptarimo.

— Kaz. J. Deniereckis, rašt.

________Graboriai______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patar n a vi m ai 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet • • t i 
sanžiningas ir nebran 
gus, todėl kad neturi 
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ill.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Grahorius ir 

Balzamuotoj a#
2314 W 23rd PL 

Chilago. Iii
Patarnauja laidotuvą 
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau- 
kti, o mano darbu bu- 
s i te užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIITS

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viriui Unlversal
State Bank ....

Motery* ir mergi
nos kreipkitės su 
-eikalais nuo 12 iki 
* vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenie 

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL

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

Tel. Lafayette 4146 
' alandos

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

1303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakars

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl _ 
iJmokėjimo. Ne- 
reik nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad juma reikės 
mokėti:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
B!0 — mokėsit po $20 j)er 6 mėn.

r. C. W. De Roque
DENTISTAS

4712 So. Ashląnd Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Muo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 ik) į 
<:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
tiki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:80 s
1608 South Ashland Avenue
Meteli 46th St. Chicago. BĮ

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

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 

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

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

3464 South Halsted Street
)fiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South VVallace Street

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryte iki 1 v. p. p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiertyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Park 3395
-----------  ■ |S|

plaukikėmis. P-lė šemaičiutė 
laimėjo ketvirtą vietą šiose 
lenktynėse, bet kai visas jos | 
jauktas (tymas) plaukė, tai jis 
sumušė New Yorko moterų ai- j 
lėtų grupę, kurios niekuomet; 
nebuvo sumuštos.

Pagrįžusi iš New Yorko, 
šemaičiutė plaukė lenktinėmis 
sekmadienyje, vasario 26-tą. Į 
Ji sumušė pasaulio rekordą 300 
yardų maišytame plaukime 13 
sekundų. P-lė Carin Nilson, | 
švedė, kuri buvo pasaulio čem
pionė šitokiame plaukime, bu
vo išplaukusi 300 yardų į 4 mi
nutes 47 sekundas. Emma gi 
išplaukė j I minutes 34 sekun
das. Ir vėl lietuviai pasirodė su 
savo gabumais pasauliui!

P-lė Enuna priklauso Illinois 
valstijos moterų atletų kliu- 
bui ir Chicagos atletiškam Rim
bui. Pernai ji plaukė Herald- 
Examiner kontestuose ir vadi
namose Chicagos upės lenkty
nėse. Abiem atvejais ji laimėjo 
sidabrines taures. Pereitą va
sarą ji dalyvavo Long Island, 
N. Y., ir New Yorko plaukimo 
kontestuose.

Nors p-lė šemaičiutė yra 
tik 16 metų, ji turi jau laimė
jusi 120 medalių ir 8 sidabrines 
taures. Ji baigia trečius mokslo 
metus Morgan Park aukštesnė
je mokykloje, kur mokymąsi 
jai gana gerai vyksta.

šėmaičių šeimyna yra gerai 
žinoma daugeliui lietuvių. P-as

A f A
PRANAS AREŠKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 2 dieną, 11 valandą nak
ties, 1928 nu, sulaukęs 54 me
tų amžiaus, gimęs Ramigaloj, 
Panevėžio ap., paliko didelia
me nubudime Lietuvoj moterj, 
sūnų ir brolį Kazimierą, o 
Amerikoj brolį Juozapą ir ki
tus gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi 8851 Exchange 
Avė., So. Chicago.

Laidotuvės įvyks utarninke 
kovo 6 dieną, 9 vai. ryte iš 
namų Į Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš. ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Prano Areško gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir Kiti Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Lechavičia, Telefonas 
Roosevelt 2515.

Ir balsamuotojas

Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausĮ pa 
tarnavimą. Palaidoj’- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
G R A BŪRIUS 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

L VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street* 
Kampas 31-mos gatves

šcmaitis priklauso Pcoples 
Furnitūra firmai. Marė, pp. 
šėmaičių vyriausioji duktė, 
yra mikli plaukikė ir turi lai-

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi n o m a.l 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo H 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
y vai, vakare.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštab 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Įvairus Gydytojai 
GYDO 

Kraujo, odos, chroniškas 
daptas ligas vyrų ir moterų 
-ienas žaizdas, ligas recta)

OR. J. W. BEAUDETTE 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKt 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:38 iki 4:30 v. po pietą

TELEFONAS CANAL 0464

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 SU Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1311

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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

4601 South Ashland Avenie 
Telefonas Boulevard 7820 

Ree„ 6641 South Albany Arens e 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

A. MONTVID, M. D.
i579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

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

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandoj

nuo 9 iki 11 vai. ryte, 
nuo 6 iki 8 vai. vakarė 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Res. 6600 South Artesian Avenus 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago. III

relephone Republic 0083

Or. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwel] St. 

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė. 
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M. 

CHICAGO

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 6893 
Rez. Tel. Dreael 9191

DR.A.A.R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų, 

ifisas': 3102 So. Halsted SU Chicagt 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakar*- 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai------

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 lubo» 

Chicago, Illinois.
Specialistas ^džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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 Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

A, A. DUS
ADVOKATAS

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

Vakarais 
3241 South Halsted St

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE 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 

Ras. Telephone Plaza 8200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Į akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir vaikų pagal nauįau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18tb St. netoli Morgan St
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį {So. Šliure 2238, Boulevard G488

CLflSSIFiEŪ HbS.j
Educational

____________ Mokyklos___________ _

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
venor banio, kaina $38.75, labai leng
vais išmoKėjimais.

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

Mumford Musie
Studios,

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

AGLYS
DRESSMAK1NG SCHOOL

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

(CuuUuuod oii page 8)
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Automobile^Financial
Finansai-Paskolos

Educational
Mokyklos

Business Service
__ _ Biznio Pa tarna v i mas
IŠKABŲ malevojimas nupiginto

mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.
(Continued from page 7)

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, Į . . - - .
knyKvedystSs, stenografijos, ir kitų taisysim juos. Ekspertų Pątarnav - 
mokslo Sakų. Musų mokyklos nauja "'»s- "<'bl a"»!,os k‘""os- ’ «b“"(|ykit 
sistema stebėtinai greitai užbaigia- P»s 
ma pradinį mokslą į devynis mėne- ,,|Q| p 
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus.

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

MES išvalysim jūsų kaurus ir pa- 
Ekspertų patarnavi-

ASHJIAN BROS.
71st St. Dorchester 0009

PRIEŠ pavasari namų taisymą 
i------- Terštai-;

it ar-
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums ptesterimmą arba lopymą, ne 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa- ?0,n.e. matey°Janw- Atsišauki 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi- ba telc,™1įlMr f- qan 
♦ z. ahaln'ii viuncA mniruln Snlrnco ’’ * URu IA. oV'IN,te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
3106 So. Halsted St., .Chicago,

Norman 1792, 6948 S. Princeton av

m. i

MALEVOJU, dekoruoju. Nebran
gios kainos, gaukit mano apskaitlia- 
vimą. T. E. DANIELS, 1112 Irving 
Park Blvd., Wellington 3377.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Real Estate For Sale
Namai-žemš Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimai

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’/4 nuošimčio ir lengvais iftmokė- 

val.jimais. Paskolas suteikiam j 24 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Arinitage 1199

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGICIAMS

Turime užtektinai pinigų. Pigios 
kainos, lengvi išmokėjimai. Taipgi 
$100 iki $300 už 2*4 nuošimčių, be 
komiso.

GEORGE KOPPKL 
2739 West Division St. 
Phone Brunswick 8968

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

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

Tie Puikus Grojikliui Pianai Turi 
Būt Parduoti už užlaikymą

2 nauji grojikliai pianai už pusę 
originalūs kainos, 3 grojikliai pianai 
A-l stovyje turi būt parduoti už už
laikymą. M. Richard & Sons grojik- 
lis už $75. Stager grojiklis už $65. 
Brinkerhoff grojiklis už $125, 5 up- 
rights už $20, 2 baby grand už 
$250, 10 radios už $15, maži. 4 elek- 
triniaL 1928 Radios, console mode
liai $65. IŠpardi

6512 S. Halsted St. ir 
1284 Mihvaukee Avė.

DODGE
E8HEX
FL1NT ...
AUBIRN

daroma*
OAKLAND Sėdau

kini
JORDAN Hport 1112-1 tmirlng
MOON 1923 -I pnHaklerlij coupe

Tie karai yra nuplKintl 
Jei jįj* norite pirklį gero 
te Alų geru burgenii.

South 8nle>< dhlžiaUMl 
telgOH.
GARFIELD MOTOR

47 to 01

SEDAN 
COACH 
Tourlng- 

Tmirlmr

PIGIAU
1924 .....
1926 ......

1925 žiemai už
1925, 4 ratų bro

$195 
$225 
$195
$225
$250 

$195 
.. $100 

lygiui per pilno.
karo, nopralelHki- 
automobilių vcr> 

SALES CO.
E. 551 h St.. eor. Waba»h Avė. 
7715 So. UalHtod St. .

Special Bargenai 
eimeh, 1926 
Liuidcau nedali 

•Įfi Hcdnn Mstr (I 
Meilau 
nedali, 
nedati 

(I . ... 1 Tol 
<-al. -

$1000 INMOKĖTI
5 kambarių bungalovv Beverly 

j Kilis, arch valgomo kambario lubos, 
stikliniai porčiai, tile grindimis va
na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
pėdų lotas. Conover indų plovimui. 
I’amatykit demonstruojamus. Atdara 
vokarais. Carjson Construction Co., 
10838 S. Talman. Beverley 9107.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO 

Praktiškos instrukcijos, <’ 
kol mokinsites ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla ‘ dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FE DERA L AUTO ENGLNEERING 

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

Personnl 
Asmeny Ieško

Miscellaneous
Jvairųs

SENAS Bridgeporto barzdaskutys
persikėlė i naują vietą, 3818 South

darbas Avė. Užkyiečįų visus anielin- TTTT
izo:«lkes lietuvius atsilankyti. Duosiu vi-'

siems gerą patarnavimą. Taipgi ga-' Patentai, Vaizboženkliai, 
įima gauti pas manę Naujienas ' righu Engyk jiandie. 
Domininkas Gvaloda. (rejkalais kreipkitės prie manęs

■■ - —...... ■ ...... . pilnu užsitikėjimu. Teisingas
1 Greitas patarnavimas.

B. Pelechovvicz
Registered Patent Attorney, 

2800 W. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, III.

Financial
Finansai-Paskolos

Copy- 
Patentų 

su 
ir

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

Boulevard 1036

SOL EIUS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys 
2118-26-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. j 
Phone Victory 2454. Lawndale 2454

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
C0P0RATI0N

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 21 MĖNESIAI DEL Iš j 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE 
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dy kai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

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

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

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- Į 
daunių. (dedam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE CO.

222 W. Kinzie St.
Superior 2055-56

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI 
Grosernių, Bučer 
nių, Delikatessen 
Restaurantų, Ken 
džių, Bekernių, Mu 
sų specialumas Ge 

ras patarnavimas, žemo 
kainos.

SOSTHEIMS. 1912 Sc. State Street

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
r & Hardware Co. 
Malevojam ir popieruojam. Užlai 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba! 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pstaisymus, įskaitant plum- • 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji-1 
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

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

AS AGOTA SAK AT/AUSKIENĖ, 
po antru vyru Maleckienė, ieškau 
savo tikro brolio Jono’ Dedano, iš 
Lietuvos paeina Matulių kaimo, ša
kių parapijos, valsčiaus ir apskričio.

. .lis pirma gyveno Worcester, Mass. 
paskutini laišką iš jo apteikiau 1920 
metais, lapkričio 17 dieną. Nuo virš

; pažymėto laiko nieką apie jį ne
girdžiu, jo iė.ško iš IJetuvos, nori

| žinoti gyvas a.r miręs. Malonėkite 
j tuoj atsišaukti pats arba žinanti 
i man pranešti — busiu labai dėkin
ga-

Mano adresas:
AGOTA SAKALAUSKIENĖ- 

MALECKIENĖ,
18933 Houston Avė., So. Chicago, Iii.
j------------------------------------------------- I 6200 So. Halsted St

IĖŠKAU sunaus Mikolo Mitrino.
Jis gyveno Los Angeles, Calif. Da
bar nežinau kur randasi. Mielas sū
neli atsiliepk, arba kas apie jį ži
not, meldžiu man apie jį prane
šti.2-RUS MORGICIUS 

• Padarome j porą dienų 
PETRZILEK BROS. & CO.| 

1647 W. 47th St.

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Aiigš^iausias kainas

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Didelis puikus 6 kamb. mu-Į 
rinis bungalow vėliausios ma-j 
dos, pusė bloko nuo 63-čios ir 
blokas nuo Kedzie. Taipgi 21 
karų muro garadžius — abu 
karštu vandeniu šildomi.

Kas ieško puikios bungalovv! 
/ nori susičėdyti apie $3000, j

io Pirkit šį greit.
,a‘ Hemlock G’J5

Mr. Reimer.

$500 JMOKĖTI — $50 
1 MĖNESI

Nupirksite gražų, naują 5 kam
bariu mūrinį bungalovv, ’A bloko nuo 
63 St. karų linijos, modemiškas, ar- 
žuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12 
colių sienos, Jotas 33x125.

$396
$3 25

HI’DMON 
Chevrolet imicK 
l’ACKAHD Sgle 6 
HIPMOBILE 1025 

avimas prasidės 1 v. *’Ahj,E 
i SVIl.l.VS-KnlRht ’9‘ 

Jvwott Tour.
Dar 1.50 ifttirinkhnui — <a«h arba 

lAniokCjlinAi* 
7601 s. llnirtlod VincennoB 9147

’ 1927
1 .. . ..

1 ...... ............
, kaip 
i

nauja*

m-. Cal Top

ir
kreipkitės tuojaus, nes 

$125 vininkas priverstas parduoti $360 i $1X5 »SI3 I bai

Radio
Sutaupykit Pinigų

Į Atsineškit šį skelbimą — gausi 
10% pigiau. Atsivesk draugų kurie 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau.

PRADĖKIT NAUJUS METUS 
Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų verte už viską ką 
tik pirksite. Mes nelaikome viduti-, 

; nes vertės tavorų. Mes sustatysime. 
jums setą ir mes patarnausime jums | 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu-, 
sų darbą virš $10 vertės. Viskas i 
garantuojama.

ATSUKIT PRIIMTUVĄ
Viena iš musų garantuotų radio se-1 
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų < 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

tu l«. K lli'.’U (t Coaeh —— r» pii-
zierių. labai geruma Rtovyje, gerai bv-~

$595. iHUiokAjiinaiM arba mainai*.
I’INANUE CO.

7061 Stony l*lnixl Fairfak 8030

CHEVROLET, Overlnndal ir Fordai, vlni 
modeliai, garantuoti gerumo atovyje, puiku*, 
bargenas, $45 Iki $126. poną* SIIAW

7037 So. Halsted SL’

OLDSMOBILE 11127. 4 durų aodan.
_ , i * , j'1” karna, garantuota*. 5800 mylių,UŽ Viską ką duosiu Pigiai. $750 — $300 ImokStl.• t i • ’ i»rr i u u.-. —a ....6718 So. We«tcrn Avė.

Hemlocė 8081. Mr. ARGO

o

Ford 
1926, 
Atlas

nnu- 
par-

tVHH’PED 1, ANDKAV SEDAN 
clilnderii). važinėta* 1900 mylių, 

parduosiu už $035.
7 020 S. HalBtedd St.

COUPE BARGENAI 
1927, Chevrolet 1927, Dodge
Bargenai. Atdara vakarais.
Motors Ine. 6039 Cottage Grove

greitai.

F. L. SAVICKAS 
726 W. ISth St.

MODERNIšKAS 2 FLATŲ 
KAMPINIS LOTAS

5-5 kambarių, 2 karų garažas, 8401 
S. Throop St. karštu vandeniu šild.

1 tile vana ir viskas moderniška, kai- 
! na $19,200. Išmokėjimais, l’astaty- 
I sime ant jūsų loto bile kokios rusins : 
bungalow arba flatinj namą. H. & M. I 
VAN DAM, Budavotojai, Telefonas 
Stewart 6808.

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
ir Prairie viskas iSrenduota, Reroj 

i vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo
kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su biskiu įmokojimo, arba 
mainysiu į lotą. H. J. Coleman and 

i Co. 5857 State St. Went. 5702.

Patarimas Publikai!

BARGENAS, 5 kambarių mūrinis l w 

bungalovv, 1006 W. 57 St., naujas ir'ties pas’ 
moderniškas, pirmas morgičius $35001 ~ - 
jasibaigs j 5 melus, tiktai $750 jmo- 
cėti, kitus po $35 j mėnesį, savinin 
tas, 

HOUGH. 4213 S. Halsted St.

Visi sako ir žino, kad su pirki- 
Į mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
i

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

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-1 
sytojai.

G. & W. Radio Co.
Normai 1464

M. EVA MITRI N,
R. 1, Box 93, Frees Oil, Mich

Furniture & Fixtures
_________ R a kandai- J ta Įsai_____ •

VALGOMO kambario setas, $5, pa
siniai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak-
šiai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui

PAIĖŠKAU
Za vieko, 
niįis, <

' Malonėkite atsišaukti, turiu 
svarbų reikalą. Kas pirmas 
skiriu 5 dolerius atlyginimo.

Atsišaukite
JOE CUPRINSKAS

2907 So. Union Avė., Chicago, III,

savo švogerio 
peiliu iš Suvalkų 

Gražiškių parapijos ir

Juozo 
guber- 
kaimo. 

labai 
praneš

rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utaminke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schwartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

paskolos $100 ir daupau, justi biznio. Mums nesvarbu 
notomis, legalemis kainomis. Savai- . t
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be j 
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
ir 3 morgičius labai žemu komisu.

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Milwaukee Avė., 

netoli Westem 
taipgi 

3166 Lincoln Avė. 
Room 301 

netoli Ashland

KUOMET JUMS REIKIA PI
NIGŲ, ATSIGAUKIT PAS:

LIETUVIU ATYDON
Ar jus turite lotą? Jei turite, 

Į tai daleiskit jums parodyti, kad
’ NIEKO NEIMOKANT jus galit įsi
gyti puikiausį ir moderniškiausį bun-

■ . : : . ’ ■ .j
daug metų ir gali jums pastatyti 
moderniškiausj bungalovv, mūrinį, to-

. kį kurio kiekvienas vyras ir mote-
i r IFTIIVIIT ATvnir ris Pageidauja. Jus galit turėti na-

LiEiuviŲ ai ydai Oną už tuos pačius pinigus kuriuos vekariu. Parsiduos $1,500., pi- 
i Vasario mėnesio išvalymas. 100 mokate už rendą. Atsilankykit šian- "

išparduoti' už cash — $1'50 iki $300. j pYrkU^ jei "nenorėsite.

W1LLYS-KNIGHT roadster,
stovyj, $225 Įmokėti, kitus į 12 mė- galow. ši kompanija jau yra biznyje 
r t • ■ ■ I. (PJK W Lz ztjLo A ,tz> > . * . . V . .siu. 5926 So. Kedzie Avė.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
hungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat-

i garantuotų vartotų karų, turi būti die ir apžiurėkit, jums nebus reika- glHU negu Verta. Del intorma- l tfnoi./inni; p.,c1> eirm ;b; s'i/ui i . i ei jų kreipkitės
a ir 1 • AJus sutaupysit 1A, veikit greit. 

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

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 Uuū6 arba va
karais Monroe 6629.

$20 JMOKĖT1
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 
pigiau.

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

- - -....... ..........
Businešs Chanccs

Pardavimui Bizniai

EIK SU MINIA

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

1358 W. 79th St. Trian^le 6090 
7034 N. Clark St. Rogers Park 4656

6109 So. Kedzie Avenue

Štai yra bargenai
2-6 kambarių mūrinis naujas 

mas, karštu vandeniu šildomas, 
žuolo trinias, visas

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

4616 So. Whipple St. 
arba šaukit 

Telephone Humboldt 3960 
Savininkas, 1931 Milwaukee Avė.

MES MOKAME brangiai už jūsų 
.senus **

Mums reikia lietuvių U- *• 
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl* jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo-

rakandus, Rėčius, kaurus

BROWN FURN. CO.
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

ir

Plieninis valgomo kambario karas 
Uždėtas ant truck chassis 

“Self-Propolling’’ 
važiuojama virtuve yra ką tik

Eighteenth Bond & i 
Mortgage Organization

jusų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 

i lietuviais ir pardavinėti jiems 
I geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim šį skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 

1 Michigan Avė.

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

Scwing Machine
Siuvamos Mašinos

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

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

Kaina $3,500
$1,500 cash, kitus j 12’ mėnesių 
mokėjimu. Lunch karai daromi 
gal jūsų nurodymus.

Austin Welding Works
553 W. Quincy St.

iš- 
pa-

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

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

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

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

REIKIA anibitimrų lietuvių nnrdavinfiti 
Įrenirtii žemę Southvvcsi Side, turi kalbCti 
angliukai, gera proga tnikantlem* vyrams. 
Matyki! Ponų Harrin. HARRIS AND UNUER 
3310 W. 03r<l St. Hemlock <1203.

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva
mą mašiną. Pasirinkimas Singer maši
nų ir pertaisytų, $(0 ir daugiau arba 
išmokėjimais. 4251 Cottage Grove Av.

— EXTRA -
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 

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

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St. 
Box 263

ant

Automobiles

A. OL$ZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

KAFKA ROOFING CO
(Not inc.)

Kontraktoriai, visokios rųšies stogų Į arba 
dengėjai.

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

MALEVOJAM, dekoruotam — At
sišaukit šiandie, jus busite užganė-

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

$300, imame legalį nuošim- 
Pinigus gausite į 12 valandų.

Industrial Loan Service 
1726 W. Chicago Avė., 

Kampas Hermitage Avė.

į Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General 
tora Corporation. Salesmanai 
Eerai kalbėti lietuviškai, kad tin- 

amai 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„ 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5812 West 
22 St. Cicero, III.

Mo- 
turi

dintas. Kas nors naujo, vienatini to-1 Morgičiai pirmi ir antri Lzirici niJioo vvAArthnni l/n» f ni/'nrvnin I ' *•
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos.

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

kios rųšies mechanikai Chicagoje. j 
Lawson Painting & Decorating Co. i 

Kedzie 5556.

SALESMENŲ arba sales manage- 
rių, angliškai kalbančių, prie subdi- 
vizijų prįe Southwest siaef viduje 
miesto rubežių. Yra visi įrengimai. 
Namai jau statomi, lengva parduo
ti. Geras pasiūlymas ir išsidirbimas 
patyrimo. Matykit direktorių.

J. L. BIRCHER, 
2101 Straus Bldg., 310 S. Michigan

TIKRI BARGENAI 
AukMos rųSIen. vCliausių modelių, 

vartotų karų.
CHRYHDEK. 1927, (W Coach. kaip 

nauja* .....................-....................
BUICK 1928 Hedan. kaip nauja* — 
CHUYHLER 1928, 72 sedan, kaip 

naujas ....... ..........................
PACHARD 1926, straight, 8-5 pa- 

Hažlorių, sedan ................. -...........
CHRYSLER 1927, 80 sedan, kaip 

naują* ................ ..................
LINCOLN ii)27, 7 pasažierių,” sedan, 

kaip naujas ..........   -........
QAD1LLAC 1927, 6 pasakorių sedan, 

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

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

naujas .......... ................................... ..
STUDEBAKER, 7 pasuiiorių sodan, 

kaip naujas . ......................................
AUBL'RN 1927, sport sedan, kaip 

naujas .......... ................................
60 kitų valiausių modelių lenvių 

karų nuo .    $100 iki
Visi karai garantuoti ir teikiamas 

patarnavimas. Tik bisk jniokflti, 
12 arba 18 mėnesių. Atdara vi 
nodfilioinis iki 10.
NORTH AVENUE MOTOR SALES 
3739-41 VV. North Aro., Phona Capitol 3360

$650 
$1075 
$1250 
$1450 

iinujon .......- ............................ $1650
PONTJAC 1(128. 4 dur,. Landau nedan $750 

$2750 
$1750 

$076 
$050 
$050 
$876 
$400 

dykai 
kitus | 

vakarais Ir

SIUVĖJŲ A'TYDON 
AR JUS NORITE LAIKYTI SAVO 

RŪBŲ IŠVALYMO PELNĄ 
SAVO KlšENIUJE.

Koperativiška kompanija iki 500 
siuvėjų Chicagoje yra organizuoja
ma. Mes turime moderniškiausią rū
bų valymo įstaigą Chicagoje. Dar
bas bus atliekamas 100% užganėdi
nantis dėl siuvėjo ir kostumerio.

Tik biskj įmokėjus galite likti 
partneriu. Jums bus suteikiamas 
pilnas patarnavimas ir lygi dalis pel
no. Kviečiame jus pilnai apžiūrėti 
be jokios jums atsakomybės.

M R. KORNICK, 
CENTRAL CLEANERS & DAYERS 
2705 Fullerton Av. Brunsvvick 8200

EXTRA
PARDAVIMUI groseris ir kendžių 

Storas priešais mokyklos, geroj vie
toj, lietuvių apgyventa. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos, 4614 S. 
Wood St. Chicago, III. Lafayette 
8880.

M & K Motor Sales
PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernS 
ispigiai, senas ir geras biznis. 
>722 So. Michigan Avė.

PERKRAUSTOME 
į visas miesto dalis, nebrangiai. 

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056 
Vakarais Monroe 6629

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

C. MOSER
625 West 48th Place 

Yards 1034

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

. Mtge. Co.
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TOM BROWN 
BENAS IR ORKESTROS 

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

34 W. Lake St.
Ph. State 0796

unimiro* RonahiBi ,lr atsakančiai!*! vartotų 
karų pardaviuOtojal, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame meehaniAkaino 
Htovyje, karui parduodami nuo $180 iki 
$2000. M e* turimo kurą kuris tinka viso
kiems reikalams. Cash, itinokčjlmals, mai
nais.

6811-13 8o. Halsted St.

Dodge '27. Sedan .....
Chrysler 27, Sedan 
Hupmobile ’25. Sedan 
Nash ’27, Sodan .....
Hudson ’27, Sedan ... 
Buick ’27, Sedan .....
Studebaker Sedan .....
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais. 

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

$475
$595
$350
$700
$550
$650
$550

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą į farmą, lotą, biznj 
ir kitką, 2081 W. 85 St. Tel. Lafayette 
0909.

MAINYSIU J 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

na- 
dr- 

moderniškas,
I lietaus lašų vana, įmūrytas maudy
nės lovys, vanoj tile sienos, parduo-; 
siu arba mainysiu j lotus, arba ką i 
nors mažesnį. 1 _ ________ ____

6 kambarių naujas mūrinis bun-; niškas, viskas ašrenduota, k..o----
galovv, modemiškas, 2 karų garažas, išmokėjimais, $39,000, cash $7,000, 
turi būt parduotas šių savaitę, arba į šaukit savininką
mainysiu į lotus, bučernę, groseme j Pensacola 8164

I arba mažesnį bungalovv.
4 flatų naujas mūrinis kampinis 

namas, garu šildomas, moderniškas, 
geroje vietoje, parduosiu arba mai
nysiu į Jotus arba ką nors mažesnį.

2-4 kambarių naujas mūrinis na
mas, modemiškas, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų mūrinis garažas, 
netoli Mar<|uette Parko, turi būt 
parduotas šią savaitę, kaina $12,300.

5 kambarių cottage, karštu vande
niu šildoma, 2 karų mūrinis gara-! 
žas randasi Marųuette Parke geroje) 
vietoje kaina $5200 , įmokėti $1000.

Jei norite mainyti savo seną na
mą j naują pasimatykit su mumis.

W. H. KELPS AND CO.1 
2419 W. 69 St.

Phone Hemlock 8099

$4000 PIGIAU
8 flatų, 1% metų senumo, moder- 

’ A , lengvais

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalovv, karštu vandeniu Šil
domas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 

. 0801 N. Cravvford Avė. Irving 2634.

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

kambarių naują mūrinį bungalow už 
pigiau negu kainavo, kad sudarius 
f3,000 cash. Geriausis pirkinys 
South Side už $6500. 12407 South 
Racine Avė.

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

- JŪSŲ- SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

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

ANDERSON,
4058 Lawrence Avė.

Pens. 8493

VIENAS akras ir 8 lotai gražia
me Westmont, 2 blokai iki C. B. & 

* WALTER J. PAUL, Q. geležinkelio stoties, 2 traukiniai
6601 S. "VVestem Avė. Republic 4170 kasdie, 40 minučių važiavimo iki 
_-----------------------------------------------vidurmiesčio, yra vanduo, gasas ir 

elektra, kaina $1150. Cash arba iš- 
-------------- mokėjimais.

Pirk Šį Namą ir Tau 
pyk Pinigus!

4 apt., mūrinis, modemiškas, 4 ka
lų mūrinis garažas, bloko nuo 63 
St. bloko nuo Kedzie Avė. Kaina 

i $83,000, lotas 50x125, mainysime j 
lotus arba bungalovv arba 2 flatų 
mūrinį, eijuity $12,400, pirmas mor-

bizJgičius, $17,000.

fla-
South Saidėj kampinis 

niavas namas, 2 storai ir 3 
tai, su saliuno bizniu arba be I tų mūrinis, akmeniniu frontu, . . . . ¥. , . .... I 1-5 ir 1-6 kambarių apt. Kieto me-
bizmo, karstu vandeniu šildo- (|ži0 grindys, aržuolo trimas, netoli

Netoli 64 ir Halsted St., 4 fla-
* 2-4

mas. Rendos atneša $187.00 į 
mėnesį. Įnešti užtenka $1500.00

Savininkui reikia greitai 
$1500.00 ir todėl parduos namą j 
už pirmutinį maž-daug sąžinių-1 
gą pasiūlymą.

Kas pirmesnis, tas laimės.
Kreipkitės:

63 ir Halsted karų ir elebatorio, 
geras rendoms distriktas, įplaukų 
virš $2700 į metus, kaina $22,500. 
Priimsime gerą kontraktą arba mor- 
gičius. (Sekite musų skelbimus).

HARRIS & UNGER
3310 W. 63rd St 

Hemlock 6263

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

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

BARGENAS. Greitam pardavimui 
2 flatų medinis namas, pečium šil
domas, stikliniai porčiai, lengvais iš
mokėjimais. netoli 107 ir Michigan 
Avė. šaukit Hyde Park 8512.

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

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

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

PARDAVIMUI 2 fl. medinis namas 
lotas 50x165, 2 karų garažas, 9428 
Indiana Avė. Frank Burianek, 5608 
W, Byron. Tel. Pensacola 8274.

UŽ $1000 CASH
Nusipirksite modernišką mūrinį 

bungalovv, furnas šildomas, 34 pėdų 
lotas, gatvė cementuota ir apmokė
ta, netoli North Avė. ir Laramie, 
kaina $7750. IIAAVE, 2346 North 
Cicero Avė. Capitol 2510.


