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Lietuvos ir Lenkijos 1 • I y « 1'1 *J leiviŲ buso Meksikoje
byla Tautų Sajungo

je sutrukdyta
Penki pasažieriai užmušti, de

šimt kitų sužeisti

MEKSIKOS MIESTAIS, kovo 
— Telegramos iš JalaposVoldemaras'užsikirto: tele- 7

grama atsakė, kad ant tų 1 praneša, kad astuoni ginkluoti 
pėdų jis negalįs atvykti į banditai puolė vieškely didelį 
Genevą. . motorinį busą, gabenusį trisde-

j šiml pasažierių. Banditai buvo 
pasislėpę šalikėly ir, tiiusui pri
siartinus, ėmė šaudyti jį iš šau
tuvų ir revolverių. Penki pasa
žieriai, jų tarpe viena moteriš
kė. buvo užmušti, o dešimt ki
lų sužeisti. Sustatę eilėn vyrus 
ir moteris, bandytai apiplėšė 
juos, atimdami pinigus ir bran- 
gmenas, ir pasisalino. Užpuoli
mas Įvyko netoli nuo Jalapos 
miesto.

GENEVĄ, Šveicarija, ko-j 
vo 7. — Tolesnės pastangos i 
išlyginti Lietuvos-Lenkijos 
ginčus Tautų Sąjungoje ta
po laikinai sustabdytos.

Olandijos atstovas Beela- 
erts Van Blokland, Tautų 
Sąjungos Tarybos reporte
ris lietuvių lenkų ginču, bu
vo pasiuntęs Lietuvos prem* 
jerui Voldemarui paklausi
mą dėl proponuojamas kon
ferencijos Genevoje. Lietu
vos premjeras atsakė tele
grama, surašyta griežta 
kalba, kad jis, gavęs prane
šimą, negalįs ant tų pėdų į 
Genevą atvykti.

lautų Sąjungos Taryba šian
die paskyrė tam tikrą komisi
ją žinomam, ginklų šmugeliui 
iš Italijos į Vengriją ištirti. 
Komisijos nariais paskirti: ()- 
landijos Beelaerts Van Blok
land, Chilės Villagas ir Suomi
jos Procopec.

Lietuvis areštuotas 
dėl prapuolimo tur

tuolio dukters
Mikas Buinickas reikalavo iš 

New Yorko brokerio Sinitho 
$50,000 už jo prapuolusią 
dukterį

Pilsudskis “laimėji 
mais” rinkimuose 
nedaug pasidžiaugs

NOBTHAMPTON, Mass., ko
vo 7. — čia tapo areštuotas 
vienas lietuvis, Micbael [Myko- 
’as] Buinickas, 32 mitų am
žiaus vyras, tekstilės fabriko 
darbininkas.

Policija sako, 
is prisipažinęs, 
ęs grumojamą

kad areštuota- 
jogei jis siun- 
laiška turtin-

Vargiai begu ir naujajame sei
me jam pavyks pravesti kon
stitucijos keitimas savo nau
dai

KaVARsAVA, kovo 7. 
tik įvykusių Lenkijoje rinkimų 
į seimą rezultatai toki, kad 
Pilsudskio valdžios likimas pa
reis nuo kairiųjų partijų para
mos. Diktatoriaus režimas tū
lės todėl nemaža keblumų.

Pilsudskis, jei ne politikoj, 
tai širdy, yra nacionalistas, ir 
sunku numatyt, kaip naujasis 
seimas galės priimti konstituci
jos pakeitimus, kuriais butų su
teikta didesnės galios diktato 
riui.

Ihdelio nepasitenkinimo pasi
reiškia tautinėse mažumose 
Lenkijos rytuose, ypač ukrai
niečiuose. Lenkų Aukštojoj Si
lezijoj vokiečiai labai džiaugia
si, dėl to kad per šiuos rinki
mus jie sugebėjo išrinkti dar 
tris vokiečių atstovas į seimą.

Pati Pilsudskio valdžia lai
mėjo seime daugiau vietų ne 
kad ji tikėjos, lygiai kaip kad 
laimėjo ir visos kairiosios parti- 
jos, tuo tarpu kai dešiniosios 
buvo skaudžiai sumuštos. Nau
jajame seime dešiniosios, prieš 

, valdžią nusistačiusios, partijos 
beturi 37 savo atstovus, vietoj 

praeitame seime 125; 
partija beturi 46, vietoj 
110; Pilsudskio rėmėjų 
bus 130, tuo tarpu kai

centro 
turėtų 
dabar 
praeitame seime jis turėjo tik
t; socialistai, kurie praeitame 

seime turėjo 41 atstovą, dabar 
turi 63; valstiečių radikalų 
atstovų skaičius maža tx pakitė
jo, jie gavo 67 vietas; tautinės 
mažumos pirma turėjo 80 atsto
vų, dabar, dėl pa vartotų per 
rinkimus represijų, jos bet iręs 
74. Komunistai turės 21 atsto-

Rado nušautą gydytoją
DETROIT, Mich., kovo 7.

Jo ofise rado nušautą gydyto
ją, Dr. Wm. Bakerą, 70 metų 
amžiaus. Manoma, kad jis buvo 
plėšiko nušautas.

‘V- y

[Atlantic and Pacific Photo J

Sudaužytas, įkritus į jurą automobilius, kuriuo amerikietis Frank Lockhart padarė 225 m. į 
valandą

k-

AM-

Trys indėnų vaikai, be- 
sigelbėdami, prigėrė
EI. PORTĄ L, Cal., kovo 7.
Bandydami pabėgti nuo pa

mišusių nuo degtinės vyrų ne
toli nuo čia esančioj rančerijoj, 
trys indėnų vaikai, šokę į val
telę. norėjo persiirti per 
ced upę, bet sraunume 
vidury valtelė apvirto ir 
vaikai žuvo.

Mer- 
upės 
visi

Vedybų anuliavimą 
pasiima Vatikanas

Ichn Smithui, reikalaudamas 
š jo *50.000 savo dukteriai iš
mirkti.

Smitho duktė, Frances St. 
lohn Smith, kolegijos studentė, 
kažin kur ir kaip prapuolė pra- ; dybų anuliavimo spręs 
ito sausio mėnesio 13 dieną iri tikra kardinolų komisija, 
ki šiol jos ieškoma po visą A- Iki šiol, j...

ROMA, kovo 7. — Vatika
nas paskellmė, kad nuo šio kit
ko bylas dėl mišrių, tai yra 
tarp katalikų ir nekatalikų, ve
dybų anuliavimo spręs tam

Kinų komunistai iš
skerdė 3000 žmonių

įsteigta oro linija tarp 
Meksikos ir N. Y.

Wilbur agituoja už 
Jungtinių Valstybių 

laivyno didinimą
raupų epidemija. Per 

raupais mirė 
Adeno rabi natas

JEBUZOLIMAS, Palestina 
kovo 7. Adene, viename svar
biausių uosto miestų Jemene, 1 
siaučia
praeitą savaitę 
230 asmenų, 
paskelbė dviejų dienų gavėjimą 
ir maldas, kad Dievas ligą su
stabdytų.

Hedžazo karalius 
skelbia šventąjį ka

rą prieš Iraka
Didžioji Britanija 

karo aeroplanus 
Užjordoniui ginti 
bitų puolimo

Jo pasiūlymas kongresui išleis
ti 740 miliopus dolerių 71 ka
ro laivui buvęs padarytas su 
Coolidge pritarimu

BAY CITY, Mich., kovo 7.
__ ______ i čia republikonų 
klube, laivyno sekretorius Wil- 
bur aitriai gynė Jungtinių Val
stybių laivyno didinimo progra
mą, kuriam turėjo būt išleista 
710 milionų dolerių. Atstovų 

i buto laivyno komisija betgi 
mobilizuoja • Jnm nePrRarč.

Irakui Ii i Wilbur pareiškė, 
nuo vaha- 1 pasiūlymų pastatyti

' Kalbėdamas

Gau-

Buinickas buvo suimtas, kai 
;s atėjo į vietos paštą pasiimti 
š nusisamdytos pašto dėžės 
uikieto su tariamais $50,000 iš- 

■ pirkimo pinigų.
Buinickas betgi ginasi, kad 

is nieko nežinąs apie prapuo- 
usią Smitho dukterį, ir polici- 
a bei federalinė. vyriausybė 
/nkusi jam tikėti.

Pašto dėžę Buinickas buvo 
usisimdęs sausio 10 dieną, tai 
ra tris dienas prieš Miss 

''mith prapuolimą, ir ne savo, 
bet kažkokio ”K. Klunsky” 
ardu. Buinickas sako, kad paš- 
o dėžę jis nusisamdęs dėl to, 

kad nenorėjęs, idant giminės ir 
'raugai žiūrinėtų jo laiškus ir 
□tokius paštu gaunamus sum
inius.

Tardymai parodė, kad dieną, 
•ada Miss Smith prapuolė, tai 
vra sausio 13, Buinickas dirbo 
>avo darbą Belden-Hemingway 
'<ilko fabrike.

Buinickas gyvena Nortliamp- 
one jau 16 metų, turi žmoną 
r trejetą vaikų. Per pastarus 
septynerius metus jis turėjo 
>ašte dėžę savo vardu. Jis teisi
mas, kad laišką Smithui jis pa- 
ašęs būdamas įkaušęs, o apie 

jo dukters prapuolimą jis ži
nąs tik iš laikraščių.

Einant tardymams, iš Bui- 
•ūcko pareikalauta $5,000 kau- 
•ijos, bet kadangi jis jos tie- 
galėjo Užsistatyti, tai tapo už
tarytas kauntės kalėjime 
Springfielde.

PLĖŠIKAI PUOLĖ BANKĄ, 
PABĖGO SU $30,000

COLUMBUS, Ohio, kovo 7.— 
Vakar keturi ginkluoti bandi
tai puolė vietos Columbus Sa- 
vings Banką ir automobiliu pa
spruko su $30,000.

Iki šiol, ]mt 602 metus, to
kios bylos buvo sprendžiamos 
papOs teismo Botos Tribu
nolo.

Unijos viršininkas 
paimtas nelaisvėn

Iš Detroito elektros darbininkų 
unijos vado reikalaujama 
$25,000 išsipirkti

DETBOIT, Mich., kovo 7.
Praeitos savaitės ketvirtadienį 
kažin kur prapuolė Harvey E. 
VVatson, Detroito Electrical 
VVcrkers unijos No. 58 skyriaus 
biznio agentas. Dabar eina gir
dai, kad jis esąs tam tikrų as
menų sugautas ir laikomas nė

jo kalintojai reika- 
jo $25,000 išsipirkimo 
Policija daro tyrinėji-

laują iš 
ninigų.
ma.I

Rinkimus pralaimėję, 
lenkų tautininkai nu
giežta pyktį ant žydų
VARSA VA, kovo 7. — Lenkų 

tautininkai Lvove, pralaimėję 
rinkimus į seimą, vakar laikė 
trukšmingą mitingą ir po to, 
savo pykčiui nugiežti, suruošė 
pogromą žj’dams. Vienuolika 
žydų buvo pavojingrai sužeisti.

MOKYKLA SUDEGĖ

KANKAKEE, 411., kovo 7. — 
Gaisras sunaikino Pectone 
de ir Aukštesniąją (High) 
kyklą. Nuostoliai siekia 
100,000 dolerių.

Gra- 
mo- 
apie

TOKIO, kovo 7. Plaučių 
uždegimu mirė Japonijos im
peratoriaus Hirohito duktė, še
šių menesių Hisa.

PEKINAS, Kinai, kovo 7. 
Pranešimai iš Svatovo sako, 
kad viename Svatovo apygardos 
miestely Kinų komunistai iš- 
skerdę beveik visus 3,000 gy-j 
Ventojų dėl to, kad tasai mies
telis buvęs katalikiškas. Skerdy
nėms vadovavę trys rusų ko
munistai.

Svatove dabar esą apie 50,- 
000 pabėgėlių, atvykusių iš ko
munistų terorizuojamų vietų, 
rūkstančiai jų norėtų emigruo
ti į Siamą ir Singapūrą.

Komunistai Ibandę pagrobti 
ir patį Svatovą, bet jiems ne
pavykę. Dvidešimt vienas są- 
nmkslininkas, jų tarpe dvi mo- 
terys, buvę sugauti ir viešai nu
galabinti.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
7. — Meksikos Aviacijos kom
panija paskelbė, kad nuo šio 
kovo 10 dienos įsteigiamas pa- 

oru 
New

sažierinis susisiekimas 
tarp Meksikos Miesto ir 
Yorko.

N. Y. tramvajų strei 
kas atidėtas

A- 
of

LONDONAS, kovo 
ti per Jeruzolimą pranešimai, 
sako, kad Ibn Saudas, Hedžazo į 
karalius ir Nedždo sultanas, 
oficialiai paskelbęs šventąjį 
karą prieš Britų mandatinių 
kraštų, Irako ir Transjordani- 
jos, musulmonus.

Didžioji Britanija mobilizavo 
Irake keturiasdešimt penkis 
bombarduojamus aeroplanus, 
dvyliką mažesnių karo aeropla
nų, daug šarvuotų automobilių 
ir tankų tikslu atmušti fana- 
tingų Ibn Saudo vahabitų puo
limą. Dauguma aeroplanų ir 
šarvuotų automobiliu sukon
centruota Koveite.

Girdėt, kad britų oro jėgos 
Irake busią sustiprintos karo 
aeroplanais iš Egipto, o reika
lui esant dar ir iš Indijos.

Wilbur pareiškė, kad savo 
i svptynias- 

■ dešimt vieną karo laivą jis kon
gresui įteikęs su prezidento

1 Coolidge’o pritarimu.
Mes savo priedermę alliko- 

pasakė lAivyno sekreto
rius, “o toliau paliekame reika
lą kongresui.”

Valdžios pasiūlytą projektą 
atstovų buto komisija apkarpė 
iki šešiolikos laivų, išleidžiant 
tam 271 niilionus dolerių.

Pavojus kraštui, jei 
butų užgintas gin

klų esportas

Baisi nelaimė kasy 
klose Vokietijoje

įvykus sprogimui, šeši anglia
kasiai užmušti ir aštuonioli
ka’ kitų užberti

BERLYNAS, kovo 7. - šeši 
angliakasiai buvo užmušti, o 
aštuoniolika kitų užberti ur
vuose, įvykus baisiam sprogi
mui Lud\vigsdorfo anglies ka
byklose, Silezijoje.

Likimas užbertųjų nežinomas. 
Daroma paslaugų griuvėsius at
kasti ir prie nelaimingųjų pri
eiti.

NEW YORKAS, kovo 7. 
Vakar vakarą turėjęs įvykti 
malgamated Association 
Street and Electric Raikvay
Emplpyes unijos streiko mitin
gas tapo, miesto merui Walke
rui prašant, atšauktas. Meras 
Walker prašė unijos vadus lai
kyti dar su juo pasitarimą ir 
nieko nedaryti iki ateinančio 
šeštadienio.

Tramvajų ir elektrinių trau
kinių uųijos vadai išleido pa
reiškimą, kuriame sako, kad 
streikas tapęs atidėtas dar ir 
dėl to, kad Amalgamated Asso- 
ciacija nepanorėjus būti Inter- 
borough Bapid Transit kompa
nijos įnagiu, kuri per streiką 
stengiasi laimėti septynių cen
tų “karterį”.

Senatas patvirtino su
tarti su Francija

SANTORINO UGNIAKALNIS
VĖL ĖMĖ VEIKTI

ATĖNAI, Graikija, kovo 7.— 
Santorino salos ugniakalnis 
vėl ėmė smarkiai veikti. Va
kar buvo dvylika išsiveržimų.

Jamaikoj žemė drėbti

KINGSTON, Jamaika, kovo 
7. — šį lytą buvo jausti čia 
stiprus žemės supurtymai. ža
los regis nepadaryta. A

ORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; mažumą, šal
čiau; vidutinis ir stipresnis, 
daugiausiai žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 38* ir 33° F.

šiandie saulė teką 6:15, lei
džiasi 5:47. Mėnuo teka 8:05 
vakaro. %

buvo

Meksikoje nukauta
16 maištininkų

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
7. — Iš Guadalajaros 
kad įvairiose Jalisco 
vietose susikirtimuose 
deralinės kariuomenės
maištininkų bandų, buvo nu
kauti keturi maištininkų vadai 
ir dvyliką jų sekėjų.

praneša, 
valstijos 
tarp le
dai i ų ir

WASH1NGTONAS, kovo 7.
Einąs karo sekretoriaus pa

reigas Crarles B. Robbins įspė
jo atstovų buto komisiją karo 
reikalams, kad jeigu kongresas 
priimtų Burtono rezoliuciją už
ginti ginklų eksportą kariau
jančioms valstybėms, tai butų 
labai pragaištinga Jungtinėms 
Valstybėms karui atsitikus. To
kią rezoliuciją priėmus ir už
mynus ginklų eks]>ortą, sako 
Bobbins, butų išvaryti iš biz
nio visi privatiniai ginklų ir a- 
municijos fabrikininkai, į ku
riuos kraštas turįs atsidėti sku
biam reikalui atsitikus.

“Trempus” išgelbėjo 
greitąjį traukinį nuo 

katastrofos

BIJOJO KU-KLUX-KLANIE-
CIŲ, NUSIŽUDĖ

WASHINGTONAS, kovo 7. 
— Senatas ratifikavo nesenai 
pasirašytą tarp Jungtinių Vals
tybių ir Franci jos. arbitražo 
sutartį.

Senatas atmetė rezoliu
cijų ištraukti jūrei
vius iš Nikaraguos

kovo 7. 
užsienio 
referavo 

rezoliuciją 
Valstybių

WASHINGTONAS, 
— Senato komisija 
reikalams neigiamai 
senatoriaus įneštą 
ištraukti Jungtinių
jūreivius iš Nikaraguos. Komi
sija randa, kad šiuo tarpu at
šaukti jūreivius nėra galima, 
dėl tos priežasties, kad su Ni
karaguos valdžia ir liberalų 
partijos vadais esanti padaryta 
sutartis laikyti rinkimus, 
įjuos Jungtinės Valstybės 
žiūrės apsaugos kiekvienos 
tijos teises.

SIOUX CITY, Iowa, kovo 7. 
— Nežinomas pabasta (“trem
pus”) antradienio naktį išgel
bėjo nuo didelės katastrofos 
greitąjį Mihvaukee geležinke
lio traukinį, pilną pasažierių.

Traukiniui lekiant Sioux Ci
ty linkui, mašinistas pastebėjo 
lokomotivos reflektorio švieso
je stovintį geležinkely, kelių 
šimtų jardų atokume, . žmogų, 
stipriai mojuojantį rankomis. 
Traukinys buvo laiku sustab
dytas, ir pasirodė, kad toje 
vietoj bux^> vieno bėgio dalis iš
laužta. Ją išlaužė nesenai pra
bėgęs kitas traukinys.

Pabasta, išgelbėjęs tuo bildu 
traukinį, dingo nakties tamsu
moje.

DETBOIT, Mich., kovo 7. — 
Čia nusišovė vienas slaptos 
smuklės laikytojas, Edvvard Os
borne. Paliktame raštely jis sa
ko, kad jis gavęs kelis Ku- 
klus-klaniečįi grūmojimus, ir 
nuolatinė baimė privertus jį pa
sidaryti gidą.

MOTINA IR DU VAIKAI ŽU- 
. VO UGNY

BEDFOBD, Imi., kovo 7.
Mrs. Pearl Stewart, 24 metų, ir 
du jos maži vaikai žuvo ugny, 
kuri praeitą naktį sunaikino 
jų mimus. Jos vyras, akmenų 
skaldyklos darbininkas, sugebė
jo gyvas ištrukti iš liepsnų ir 
:šgelbėti kelių savaičių kūdikį.

UŽSIMUŠĖ ŠOKUSI Iš 
TUNTO AUKŠTO

MERGYTĖ NUKRITO 200 PĖ
DŲ Į KASYKLAS; NE- 

UŽSIGAVO

Naujienų” Kon 
testas Eina

ku
prį- 
pa r-

Aš-

LOS ANGELES, Cal., kovo 7. 
— Moteriškė Adą Collins, 32 
motų amžiaus, nusižudė šokus 
žemyn pro langą iŠ aštunto 
aukšto. Manoma, kad ji nusižu
dė dėl pairusios sveikatos.

PICHER, Okla., kovo 7. — 
Uanbininko Thomaso duktė, 

pusantrų metų amžiaus mergy
te, nukrito 210 pėdų kasyklų 
Šafto dugnan, ir visai neužsi- 
gavo. Kasyklų darbininkai rado 
ją sveiką besėdinčią skystame 
dumble, iš kurio jos tik galvu
tė kyšojo.

l. Į I ... . ,

MASKVA, kovo 7. Kam* 
čatkoje įvyko smarkus žemfis 
drebėjimas ir kaitų įvyko trijų 
ugniakalnių išsiveržimas.

i IMPERFECT IN ORIGINAL

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.



NAUJIENOS, Chlcago, ŪL ketvirtadienis, kovo 8, 1928

CHICAGOS 
ŽINIOS

West Side parkų 
kvietkų paroda

Garfield parko konservatori
joje, pradėjus 1 diena kovo, y- 
ra išstatyti 11 rusių hiaciantų 
parodai. Visi šių kvietkų pa
vyzdžiai rodomi pirmu kartu. 
Atsiųsti jie iš Holandijos. Pa
tartina lietuviams atsilankyti 
pažiūrėti.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

—————— ...... ■■ ' f ...

Iš Detroito į “Nau
jienų” koncertą

P-nas J. Olšauskas atvyko iš 
Detroito Chicagon. Jin da
lyvaus išpildyme “Naujie
nų” koncerto programo, A. 
Vanagaičio specialiai šiam 
vakarui paradytoje “Juoku- 
demijoje”.

Congress viešbutyje!
šeštadienyje, kovo 10 dieną, i 

Moterų balsuotojų lyga šaukia 
Konferenciją Studijavimui ir | 
Mokinimui Tarptautinių Santi- i 
kių. Konferencija įvyks Gold. 
Koom kambaryje; prasidės ji j 
10 vai. ryto. Publika kviečia-1 
ma dalyvauti.

La Šalie viešbutyje
Ketvirtadienyje, penktadie- j 

nyje ir šeštadienyje, kovo 8. 9 
ir 10 dd., bus Namų l’žlaiky-i 
mo Paroda (Home Making Ex- 
hibit). Paroda prasidės ket- 
virtadienyj, 2-rą vai. po pietų,; 
o užsidarys šeštadienyje. Pub
lika kviečiama atsilankyti. Kiek
vieną dieną bus išpildyti taip-; 
gi gražus ir pamokinantys pro- | 
gramai.

Jūsų saugumui į
Dabokitės namų plėšikų! 

toks yra perspėjimas, kurį duo
da policijos viršininkas Michael 
Hughes šios savaitės biuletine.

Plėšikai retai kada jsibriau- 
ja į namus arba biznio vietos-i 
na, kur šviesos dega. Palikti 
namą arba biznio įstaigą, kai 
jus apleidžiatc ją, visai tamsiui 
reiškią pakviesti vidun plėši-' 
kus.

Negarsinkite lakto, kad jusi 
esate išėję, palikdami raštelį j 
prie durų arba laiškų dėžutėje, i 
ir pranešdami kad sugrįšite tą 
ir tą valandą.

Pirm negu išeisite, visuomet 
persitikrinkite, ar durys gerai 
užsirakino, nepalikite namo, 
kol nepersitikrinsite, kad lan
gai tinkamai uždaryti.

Nelaikykite didelių pinigų 
sumų arba šiaip brangmenų 
namuose. Laikykite juos ban
ke.

Padėkite policijai apsaugoti 
jus. Viena uncija apsisau\>- 
jimo yra vertesnė, negu visas 
svaras gydimo.

Pereitą antradienį Chicagon 
atvyko art. J. Olšauskas iš De
troito, kur jis dabartiniu lai
ku vargoninkauja, mokina cho
rą ir vadovauja dramos rate
liui. Pakvietė jį p. Vanagaitis 
padėti jam pastatyti scenoje 
juokingą scenos veikalą, pava
dintą “Juokudemija”, “Naujie
nų” koncerte ateinantį sekma
dienį, kovo 11 dienų, VVicker 
Parko salėje. 4

P-nas Olšauskas chicagie- 
čiams yra gerai žinomas. Jis, 
Vanagaitis, Dikinis, Dineika sa
vo laiku sukėlė tiesiog “revo
liuciją”, įvesdami Amerikos 
lietuvių scenon naujus motyvus 
taip siužetais, patiektais pub
likai, kaip vaidinimu.

P-nas Olšauskas yra patyręs 
teatro darbuotojas. Lietuvoje 
jis vaidino Tautos Teatre, o 
taipgi satiros teatre “Vilkola
kyje”, kurio pastatymai su
keldavo Kaune daugiau sujudi
mo, ne kad kurie kiti. “Vil
kolakio” pasisekimas galima iš
aiškinti tur būt tuo, kad jis iš
keldavo ant pagrindų svarbiuo
sius, opiuosius dienos klausimus 
jr veikėjus ir kad turėdavo to
kius vaidintojus, kurie suge
bėdavo nušviesti, pabriežti, pa
rodyti statomų scenoje vaizdų 
reikšmę.

Ir štai šis patyręs scenos 
“vilkas”, p. Olšauskas, pasiro- 
lys dar kartą chicagiečiams 
“Naujienų” koncerte, “Juoku- 
lemijojc”, kuri remiasi vietos

Rietuvių gyvenimu. Art. Vana- 
! gaitį reikia pasveikinti delei 
to, kad jis pakvietė p. Olšaus
ką iš Detroito “Juokudemijai” 
suvaidinti.

“Juokudemijoje”, rodosi, vy
rai vaidins moteriškas roles, o 
moteriškės vyrų. Ir p. Ol
šauskas pasirodys “Naujienų” 
koncerto publikai kaip artistų 
studijos mokinė. Galite įsivai
zduoti tą mokinę!

—Reporteris.

Nebegalima su
sikalbėti

Susitikau “Naujienose” pe
reitą pirmadienį su Antanu Žy
mantu, — žinote, tuo, ką dirba 
“Naujienose” ir taipgi leidžia 
ir redaguoja mėnesinį žurnalą 
“Gyvenimas”.

Taigi susitikau ir nustebau 
nebegalima susikalbėti. Gal

vą užrietęs, krutinę išpūtęs, 
dešinėsės rankos nykštį užki
šęs už brusloto, o kairiąją ran
ką laiko už nugaros. Visas gi
— pasipūtęs kaip gaidys, ku
ris rengiasi kibti į skiauterę 
kitam.

—Kas dabar su juo atsitiko?
— klausiu p. Jurgelionienės.

—Klausk jo paties — pataria 
man.

Kas dabar tau, brolau, į- 
kando? — teiraujuosi. — Gal 
žmona cukrinę panaitę nupir
ko?

—Gyvą! — išdidžiai pareiš
kia jis, lyg koks Napoleonas.

Nori musų Zymontas nuduo
ti rimtą vyrą, bet šiandien jam 
tai nevyksta. Jam rodosi, kad 
jis šypsosi, o aš matau, kad 
išsižiojo net iki pat ausų iŠ 
džiaugsmo.

Matote, musų Antanui ir 
Jennei Žymantams garnys at
nešė sūnų sekmadienyj 2 vai. 
po pietų. P-nia Zymontienė 
šiomis dienomis randasi Lake- 
sides ligoninėje, o Žymantas 
veik visą laiką kelyje tarp na
mų ir ligoninės.

Greitu laiku tečiaus p. Žy
mantienė apleis ligoninę ir jau 
Žymantui nebereiks spendyti 
ekstra pinigų gatvekariams.

J Reporteris.

Klaidos pataisymas
Vakarikštėje “Naujienų” lai

doje (kovo 6 d.) 1). M. prane
šė, kad “Birutė” aplankys
Waukogan, III. Turiu pareikš
ti, kad “Birutė” kovo 25 die
ną aplankys Kenosha, Wis., o 
ne Waukeganą.

Koncertą “Birutei” rengia 
SLA. 212 kuopos Dailės Rate
lis; vieta — Poloniu Hali. Pro
gramai prasidės 2 vai. dienos.

Tą pačią dieną, tik vakarę, 
“Birutė” aplankys Hacine, Wis. 
Čia koncertą jai rengia ALT. 
Sandaros 85 kuopa, North Side 
Turner Hali. Programas prasi
dės 7 vai. vakare.

M. R. Kemėšienė,
“Birutės” sekr.

Geriausia kaukė
RaštLiinkas: Kaži, kaip čia, 

apsirengti kaukių baliui, kam
manęs nepažintų ?

Bendradarbis: Užsidėk švarią 
apikaklę.

............. ■«

Batery setą
MES IŠMAINOME I ELEKTRI

NI SETĄ. SETAS TIK

S15
Atveskite mums savo seną batte- 
ry setą, mes išmainysime jį j 
elektrinį setą ir jis gaus jėgą tie
siai iš elektrinės liampos, tiktai 
už $15. Mes vartojame

ARCTURUS A. C. TUBUS
Arcturus Radio

Service Co.,
701 S. Wells St.

Harrison 8233

v

! RADIO PROGRAM FOR NAUJIENOS 
READERS

CHICAGO STAilONS TODAY

WGES
1—AVorid news; n’enthec; Edgur
Guost poem; market smnmnry
3— Closing market ųuotations
3:30—Ambrose Larsen at Wurlitzer 

organ
4— West Town Business Builders’ 

elub
5— World news; weather; radio 

ta»k by O. N. Tuylor, radio editor
7:30—Public Service period
7:45—Ambrose Larsen at VVurlitzer 

organ
8:15—Christian family program
9—Maggie and Jiggs
9:10—Land of Love
11:30—Popular program 

STATIONS OUTSIDE CHICAGO
Evening Programs

7:30—WEAF (610), New York — 
Sentinels to WEBH

7:30—WGH P (1080), Detroit—Ho- 
ckcy game

7:30—\V.IZ (660), New York—Pia
no program lo KYW

8—KFAB (910), Lincoln—Orchestra
8—KTHS (780), llot Springs—Or

chestra
8—WEAF (610), New York—Eski- 

mos to VVGN

8—WJZ (660), Ncw York—Muxwell 
hour to KYW

g—WSAI (8.30), Cincinnati — Con- 
cert

8— \VTAM (750), Cleveland—Cava- 
liers

8:30—KWKH (760), Shreveport — 
Program

8:80—KFAB (940), Lincoln—Uni- 
versity of Nebraska

9— KPI (640), Los Angeles—Sym- 
phonet

9—KTHS (780), llot Springs — 
Music

0—WEAF (610), New York—Smith 
Brothers lo WEBH

9—<WJZ (660), New York—Concert 
to KYW

9—WOW (590), Omaha—Orchestra
9—WSOE (1110), Milwaukee—Pro

gram
9:30—WCC0 (740), St. Paul — 

Musical
9:30—WEAF (610), New York — 

Orchestra
9:30—WHB (880), Kansas City — 

Orchestra
9:30—WOC (800), Davcnport
9:30—W/SA1 (830), Cincinnati—Or

chestra

jf. Stiprus Kaulai 
(iH .^kiekvienas kūdikis reikalauja O» ažtektinai kaulų suminkštėjimo 

apsaugojančių vitaminų, ir jeigu 
kasdieninis maistas nėra užtenkamai 

geras, susiformavimas stiprių kaulų 
% yra negalimas.

SCOTTS EMULSION
yra puikus grynas cod-liver oil kuris turi savyje bū
tinus vitaminus apsaugojimui kaulų suminkštėjimo, 
ir turėtų būti duodamas jūsų kūdikiui kasdie, kaipo 
maisto dadėčkas.

Duokit savo kūdikiui gardžiai sutaisytą 
Scott’s Emulsion reguliariai per žiemą.

& Bowne, Bloomficld, N. J. 27-37

JOS. F. BUDRIK
Muzikos Krautuvė

Dabąr stebėtinai žemos kainas 
ant aukštos rųšies

PIANŲ, RADIO, 
PHONOGRAFŲ

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

Baldwin, Hamilton, Maho- 
gany( grojiklis pianas .... $185

Kimball VValnut Grojiklis
Pianas už ...................... $295

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

Freshman AC. 6 tūbų už .. $98
Radiola 17 už ...f............... $125
Spartan ............................ $110
Diamond T eleetrie už ..... $95

Mano Gyventi 100 Metų
I*it-ti-srg-ietis V'urtoja 

Kad Užlaikius Jaunystės
Liepsnosimą

Štai yra pasakojimas H. H. Von j 
Schlick, žinomo vertelgos iš Pitts- , 
buigh, Pa.: •

“Per paskutinius 25 metus aš var-; 
toių Bulgariškas žolių gyduoles su 
tokiomis puikiomis pasekmėmis, kad 
šiandie būdamas 60 metų amžiaus, 
aš jaučiu jaunas ir vikrus, taip kaip 
30 metų.

Turtingi, stiprinanti žiedų syvai 
išsunkti iš tų brangių žiedų vartoja
mi sykį arba du sykiu j savaitę, ne 
tik pagelbėjo mano sveikatai, bet 
suteikė man jėgos ir jaunystės vik
rumą.

Miiionams kurie kenčia nuo užkie
tėjimo, skilvio, kepenų, inkstų, reu
matizmo ir kraujo trobelių, šis se
nas Bulgariškų žiedų receptas gali 
būt yra kaip tik tos gyduolės kurios 
sugrąžins jums iš naujo sveikatų ir 
suteiks jums džiaugsmo ir daug 
sveikatos. Toliau — kad prašalinus 
prastas slogas ir apsisaugojus plau
čių uždegimo arba influnezos, jos 
vertos dešimtį sykių savo kainos.“

Nelaukite ilgiau, jei jus jaučiatės 
nuvargęs, turite menką sveikatą ar
ba esate senas, pasimatykit su vais
tininku tuojau. Prašykit jo Bulga
riškos Žiedų Arbatos. Būtinai gau
kit jas. Kaina 75c ir $1.25. Jei , 
jis neturi, tai aš atsiųsiu Jums šei
mynai (3 mėnesiams) gyduolių už 
$1.25 arba už $3.15 arba 6 už $5.25.

PASTABA: Jūsų parankumui aš 
atsiųsiu jas C. O. D. ir jus galit už-1 
mokėti laiškanešiui. Adresuokite H, 
H. Von Schlick, President, Depart- j 
nient O, Marvel Building, Pitts’ 
burgh, Pa.

Geriausiai
Parduodamas

Biskį daugiau negu į du metus Budvveiser 
Tikros Rųšies Apynių Syrupas pasidarė ge
riausiai /pardavimui nuo krašto iki kraštui. 
Ir priežastis to gali būt išreikšta trimis žo
džiais: Anheuser-Busch rųšis!
Tas yra galimu tiktai todėl, kad mes nuolat 
stengiamės padaryti kad kas užtektinai yra 
dėl paprastų malts, nėra užtektinai dėl Bud- 
vveiser Malt. Kiekvienas operavimas musų 
$40,000,000 vertės dirbtuvėse randasi nuola
tinėj priežiūroj Amerikos geriausių salykli
ninkų — musų garantija rųšies.
Paprastas ir Salyklu paskanintas — Tikrai 
Unios Išdirbinio Salyklo Syrupas Pagerina 

Maisto Vertę

ATĖJO Liaudies Balsas 
Naujų 1928 m. No. 1. Kai-1 
na tik 5c. Galima gauti i 
“Naujienose”.

ANHEUSER-BUSCH, St. Louts 
Western Sales Corporation

Distributors Chicago, III.

BM-b7

Tabako
Derliaus
Smetona

Betty Compson, populiare krutamųjų 
paveikslų žvaigždė, rašo:

“Nuolat losiant prieš krutamųjų paveikslų kamerą, 
kartais labai pavargsta nervai. Užsitraukus keletą 
durnų gero cigareto, nervai kuo greičiausiai pasilsi. 
Ldidama aš, todėl, visuomet turiu Luckies. Jie suteikia 
suraminimp, nei biskelio neerzindami gerkles.9 9

“irs
Nei Jokio Gerkles Erzinimo —— Nei Jokio Kosulio^

• .»«••*» r • • ' - , »* ‘ < »
'IHi" Anvrtcnn Tobacco Co., Ine, ........................................ , —...............  ,,,,......  I..-.. Į I

Sonora-Brunswick Phonografai 
su Radio krūvoje 1928 mo

deliai. Kainos žemiAusios.
Lengvi Išmokėjimai.

1 Krautuvė atdara vakarais ir 
; nedėliomis iki 2 vai. po pietų.

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 4705

žMade by
Lumbėrt Plurtruc.l Co., &unt Ljuū, U. S. A.



Ketvirtadienis, kovo 8, 1928

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, ketvirtadieniais

Kovo 8, 1928 Eilinis No. 239

L.S.S. Pildomasis Komitetas: L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

NAUJIENOS, Chicago, ID.‘

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spauhltng Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Salsted St.
P. Grigaitis, 1739 S. Halsted St.
Dr. A. Montvidas, 1579 Milwauke Av.
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St.
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— visi Chicago, III.

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St., Chicago, III.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, III.

Nariai — A. Kudrotas, A. Noibutas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851 Hollins St. Baltimore, Md.

denio k ra t i n ė s va I d z i os I
Tani “Vienybės” korespon- 

di ntui aš dar papasakosiu vieną 
pasakaitę, kurių atsiminiau be
rašydamas jam atsakymų, ir ti
kiu, kad ji pagelbės jam pa
žinti save patį aiškinus, štai ji:

“Syki Asilas rado Liūto kai
lį, kurį rnedėjai buvo patiesę 
prieš saulę, kad išdžiūtų. Asilas 
užsimovė kailį ant savęs ir grį
žo-taip pasipuošęs savo kaiman. 
Visi, ir žmonės ir galvijai, bė
gu nuo jo šalin, o jis be galo 
putėsi! Bepuikaudamas ir be
sidžiaugdamas savo didybe, jis 
taip garsiai suriko, kad visi jį 
pažino, o jo savininkas gerokai 
apvanojo Asilui šonus, kam jis 
savo išvaizda taię> visus apga
vo.”

Ir “V.“ rašytojas be reikalo

ANTRI RINKIMAI HAM
BURGE

-SOCIALDEMOKRATŲ SUSI 
VIENIJIMAS ČECHOSLOVA- 

KI.JOJE.

Baltimore, Md.

“Vienybės” korespondentas 
ieško priekabių

L. S. S. “Žiniose” vasario 9 
d. tilpo mano rašyta korespon
dencijų, pabrėžianti apie LSS. 
11-tos kp. aukas Lietuvos so
cialdemokratams, kurias kuopa 
ir jos tūli draugai suaukavo. 
Prie to k n buvo išreikšta kuo
pos nusistatymas link Lietuvos 
smurtininkų valdžios ir kvieti
mas draugų ir simpatizatorių 
remti Lietuvos socialdemokra
tus.

Prie šito mano trumpo ra
šinėlio prisikabino tūlas “Vie
nybės” korespondentas, pasiva
dinęs neva “Buvęs Kuopietis”, 
ir rašo gana daug, įrodinėda
mas, kad aš savotiškai bolševi
kiškai kuopos tikslus ir drau
gų nusistatymą aprašiau. Nei
nant i plačią polemika su tuo 
kritiku, (kas neverta), aš už
tikrinu jį, kad visi kuopos drau
gai pilniausia sutiks pasirašyti 
po mano ta korespondencija, 
kaipo tiksliu pareiškimu kuo
pos nusistatymo link IJetuvos 
kruvinų smurtininkų valdžios ir 
rėmimo socialdemokratų. Kas 
liečia kritiko pasak į, “Kad vi
si baltimoriečiai žino, jog LSS. 
14 kuopa buvo ir yra ne ant 
bolševikiškų pamatų, o ant tau- 
tiškai-socialistištiniy pamatų”, 

tai tiesa: kuopa yra anti- 
bolševikiško nusistatymo. Bet 
jie nieko neturi bendro ir su 
šovinistišku tautiškumu, kuris 
baigiasi fašizmu. Kaip prieš 
vienų, taip ir prieš antrų nu
sistatymų kuopti kovos savo vi
somis išgalėmis. Tautiškumas 
musų yra tame, kad mes esame 
tam tikros tautos žmonės, ir 
mes rūpinamės savo tautos 
žmonėms pagelliėt {pakilti kul
tūriniai, ekonominiai, politiš
kai ir socialiai. Trumpai sa
kant, mes esame tarptautiniai 
socialistai, ir musų tikslas ir 
mieriai supuola su tarptautinio 
socializmo principais ir užda
viniais, kuris kovoja už pasau
lio demokratiją ir darbininkų 
klasės reikalus, o ne už vienos 
kurios tautos reikalus. Prieš 
tokius tironus, kad dabartiniai 
Lietuvos diktatoriai, mes kovo
jam, nežiūrint, ar jie yra Lie
tuvos, Lenkijos, Rusijos ar Ita
lijos; musų kova eina prieš 
kiekvienų demokratijos ir dar
bininkų priešų.

Kas link daromo priekaišto 
apie Plečkaitį, tai “V-bės” ra
šytojas vartoja demogogiją, 
purvindamas ir šmeiždamas vi
sus socialdemokratus, kurstyda
mas žmones prieš juos. Dori 
žmonės taip nesielgia!

Mano kritikas klausia: 
“Kuom-gi atsižymėjo buvę so
cialdemokratų ministeriai, Če
pinskis ir Požėla valdžioje?” 
Jei jisai nebūtų ignorantas ar
ba savo rųšies demogogas, tai 
šitas klausimas visai nereikėtų 
statyti, nes kas sekė nors da
linai socialdemokratų darbuotę, 
tas žino, kų jie yra padarę dėl 
Lietuvos žmonių labo. Paga
lios, kodėl jisai iv ik alau j a tik 
iš tų dviejų ministerių pada
ryto Lietuvai labo, o nereika
lauja iš buvusio šalies prezi
dento Griniaus ir ministerio 
pirmininko Sleževičiaus, kurių 
rankose buvo svarbiausios vie-'

tos Lietuvos valdžioje? Jog tai 
yra visai neliogiška. Bet aš 
vistiek pasakysiu, kų jie da
vė gero Lietuvos žmonėms. Vi
sų pirma jie atsiekė panaikini
mo karo stovio, kuris tęsėsi 
nuo pradžios valstybės įsikūri
mo ir terorizavo šalieszžmones; 
jie stojo už panaikinimų cen
zūros ir paskelbimą spaudos ir 
žodžio laisvės. Jie išreikalavo 
paleisti politiškus kalinius iš 
kalėjimų, leido liuosai organi
zuotis darbininkams ir kovot 
už savo teises ir būvio pageri
nimą; įsteigė draugingus santy
kius su kaimyniškoms valsty
bėms k. t. Rusija, Vokietija ir 
Litvija. Tai ve kokie maž-daug 
darbai buvo Įiadaryti per taip 
trumpą laiką buvusios valdžios, 
kurioje dalyvavo socialdemokra
tai.

Na, o dabar tegul ponas kri
tikas man pasako, ką padarė 
gero dėl Lietuvos žmonių labo 
Smetonos-Voldemaro valdžia? 
Patermpta šalies konstitucija, 
panaikinta žmonių visokia lais
vė, įvesta diktatūra, sugrusta 
tūkstančiai į kalėjimus ir ten 
kirmija, keliatas desėtkų sušau
dyta, o kiti išguiti į užsienį, 
darbininkų organizacijos visos 
pasmaugtos, spauda pažebota 
cenzūros, visas šalies kultūrinis 
ir socialis darbas prislėgtas. 
Užsienio politika šiandie stovi 
50 nuoš. prasčiau, negu prie

mėgina dangstytis svetimu kai- sų priaugimų

Vasario 19 <1. laisvas Ham
burgo miestas turėjo naujus 
rinkimus, kadangi vyriausias 
tribunolas buvo panaikinęs pir- 
mesnius rinkimus, įvykusius 
pareita spalių mėnesį.

šiuosi rinkimuose dešinieji 
visas savo jėgas buvo .sumobi
lizavę prieš socialdemokratus. 
Jie ėjo į rinkimus su obnlsiu: 
“Gelbėkite Hamburgu nuo so
cialistų!” Iš kitos pusės social
demokratus atkakliausiai ata
kavo komunistai.

Tečiaus tos visos atakos ta
po atmuštos. Spalių mėnesyje 
socialdemokratai buvo padidinę 
savo balsų skaičių nuo 173,358 
iki 210,630, ir dabar tą visą bal-

Sausio mėnesyje įvyko ben
dras čccboslovakų socialdemo
kratų partijos ir čecboslova- 
kijos vokiečių socialdemokratų 
partijos suvažiavimas.

Pereitą mėnesį padaryta dar 
vienas žinksnis prie vienybes: 
abiejų šių partijų frakcijos 
parlamente nutarė sudaryti 
bendrų parlamentinį komitetų, 
į kurį įeis po tris atstovus iš 
kiekvienos frakcijos.

le 1916 m. vasario 15 d., sulau
kęs 57 metus, amžiaus. Jo ka
pas dabar yra papuoštas gra
žiu paminklu, ant kurio iškalta 
pirmieji “Internacionalo” žo
džiai.

Aukos Lietuvos Soci
aldemokratų Fondui

■ ■11 ■ ■ ■■ ~ 6—

Iš Baltimore, Md. (per drg.

liu, kuomet jo balsas jį išduoda!
— K. Liutkus.

JAUNUOLIAI SIŪLO | DELE
GATUS DRG. HALUSKA

Young People Socialist Lea- 
gue sekretorė, Pcarl Greenberg, 
išsiuntinėjo partijos nariams 
Cook kauntėje, kur dabar eina 
referendumu rinkimas delega
tų į Socialistų Partijos konven
cijų, - laišką, raginantį bal
suot už drg. M. V. Haluska, kai
po delegatų į konvencijų. *

Drg. Haluska yra veiklus 
Jaunųjų Socialistų Lygos dar
buotojas. Kurį laikų jisai taip 
pat ėjo Cook kauntės Socialistų 
Partijos sekretoriaus parei
gas.

ATŽAGAREIVIAI DŽIAUGIA
SI KOMUNISTŲ PASI

SEKIMU

Del rinkimų rezultatų Ham
burge ultra-reakcinis Bcrlino 
aikraštis “Mittag” rašo:

“Malonus musų išmanymu 
visgi yra tas Taktas, kad ko
munistai raudonojoje stovyk
loje atsiekia pasisekimo. Rei
kia tikėtis, kad taip eis ir to
liau*.”
Vokietijos atžagareiviai, kaip 

matome, puikiai supranta, kac 
komunistai tai reakcijos tal
kininkai.

jie išlaikė. Del
bendro balsų skaičiaus padidė
jimo tečiaus, socialdemokratai 
dabar turės ne 63, bet 60 atsto
vų. Mandatų padidėjimą laimė
jo kairiosios buržuazinės parti
jos demokratai (5) ir libe
ralai (liaudies partija— 2). 
Komunistų pasiliko tiek, kiek 
buvo (27). Nacionalistai ir vėl 
prakišo ir balsais ir atstovais 
(22 vietoje 25).

DANIJOS SOCIALDEMOKRA
TŲ JUBILIEJUS

Pereitų mėnesį Danijos So
cialdemokratų Partija šventė 
savo 50 metų jubilejų. šalyje, 
turinčioje tik apie tris milio- 
nus gyventojų, partija priskai
to 150,000 narių —- dvigubai 
daugiau, negu buvo 1918 m. 
Paskutiniuose Danijos parla
mento rinkimuose už socialde
mokratus buvo paduota 37 nuo
šimčiai visų balsų.

-----4------------
ADOLPHE DAGEYTER — IN- 

TERNACIONALO KOM
POZITORIUS

K. Liutkų) ................. .$15.90
Strazdas........................... 2.00,
V. Poška ..................... 2.00
A. Labs ...........................'2.00
K. August ..................... 1.00
K. Valys .................... 1.00
M. Jurgelionienė ........ 1.00
P. J. Indrelė ............. 1.00
V. Bušinskas ........ 1.00
Kirka ............................. 1.00
P. Grigaitis ................. 1.00
Mickevičius ................. 3.00
T. Bypkevičius ............. 1.00
J. šmotelis ................. 1.00
Žymantas ..................... 1.00

Viso ...................  $38.00
Aukos pasiųstos Lietuvon va

sario 29 d. Kvitos 21104.
— V. Poška, sekretorius.

NORVEGIJOS MASKVINIAI 
SUSIBARĖ

Norvegijos darbininkų val
džia, kaip žinoma, buvo nuver
sta, išgyvavusi vos keletą die
nų. Jų nuvertė bankininkai, iš
šaukdami finansinę paniką kra
šte. Kaip dabar pareiškė par
lamente buvęs darbiečių prem
jeras, drg. Hornsrud, bankinin
kai dėlto ėjo prieš socialistinę 
valdžių, kad ši atsisakė padeng
ti valstybės iždo pinigais žymių 
dalį jų nuostolių.

Norvegijos komunistai dar
biečių valdžią rėmė, nepaisy
dami to, kad Bucharinas (už- 
:mųs dabar Zinovjevo vietų) 
buvo davęs jiems iš Maskvos 
isakvmų stoti prieš socialisti
nę valdžių atvirou kovon. Mas
kva už tai yra labai supykusi 
ant komunistų atstovą Norvegi
jos parlamente. Dauguma jų 
turbūt stos į Socialdemokrati
nę Darbininkų Partijų.

Mieste Lilio, Francijoje, yra 
palaidotas Adolphe Degeyter, 
kuris sukomponavo muziką po- 
puleriškai darbininkų giesmei 
“Internacionalas”, kuriai žo
džius parašė Pottiers, ir pirmų 
kartą ji buvo išspausdinta vie
nam socialistiniam Francijos 
laikraštyje.

Kompozitorius Dcgeyleft* mi

J—- -I

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Parilna St. Cklcago, m 
r 4

PŪSLĖS
Greitas, saugus, tikras būdas 
pagydyti skaudančias pūslės 
nu t kojų.

A pliekose, autuvų ir dept. 
krautuvėse 35c.

DtScholTv “
skausmo nėr!

Pagelbsti Nuo Gasų 
Skilvio Skausmų 

Svaigulio
t

Gydytojai sako mums, kad 90 
nuošimčių visų ligų paeina nuo skil
vio ir žarnų trubelio. Jus negalit 
būti sveikas, jei jusą virškinimas 
yra blogas, iųs lengvai galite su
sirgti, kol tik jus nevalgysi! gerą 
valj<i ir j'j gerai nesuvirškinsit.

Tanlac turi puikų rekordą paleng
vinime nuo nevirškinimo trubelių, 
net ir labai užsisenėjusių.

Skaitykit ką M r. Walter J. 
Frisbie, 2198 Ashland Avė., Detroit, 
Mich. sako: šešis metus aš kentė
jau nuo skilvio trubelių ir mano 
apetitas buvo visai dingės. Tanlac 
ištikro man gerai pagelbėjo Dabar 
mano vidurių virškinimas yra taip 
geras, kad aš galiu valgyti Lile ką. 
Aš niekuomet nesergu slogomis — 
Tanlac užlaiko mane tokioje geroje 
sveikatoje.”

Jei jus kenčiate nuo gasų, skaus
mai skilvyje arba žarnose, turite vi
durių užkietėjimą, silpnas kepenis; 
jei neturite apetito, negalite mie
goti, esate nei-vuotas ir nuvargęs, 
jums reikia Tanlac. Jos yra geros, 
grynos gyduoles, padarytos iš šak
nų, žievių ir žiedų. Nusipirkit bute
lį nuo savo vaistininko šiandie. Pi
nigai grąžinami, jei nepagelbės.

Tanlac
31MILUON BOTILES VSED

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, jdedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažus 

AJAX C0NSTRŲCTI0N CO.
2206 Milwaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Jrving 5475

JOE VARGA
lis
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Vengrų profesiona- 
ristikas buvęs 

arnatorių ristikų čatn- 
pionas Jung. Valsti-
jose.
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J0B VARGA

PERSKAITYKITE^ *
apie Pain-Expellerį. Ką 1 *V"'^jLvti ir jums- 
jam, lygiai ta patį Jis Ka>‘ liaunais1

Palaikys jūsų raumenis lanksčia ■ ura|a{jo»>
Išims įkirtus skausmus rcHm?tlzrn,Anii diegiu“’' 
nusimetusiu peršalimo krutinėję, ” „yge> kurie
sąnarių sustirimo ir skausmus ra .įvyniosi,paeina nuo pe.lidirbimo ir perdtdeho manus

Influenzos Simptomai
Kuomet visas jūsų kūnas yra ^““‘'’.'T’aomis j')s 

jums rodos, kad tik su didelėm!;' J tfU|įti, tuomet 
galite vaikščioti, pasilenkti, sėdėti a H 
pamėginkite išsitrinti su Pal’’’?Xp|įw 
nieko jam panašaus! iii k u” * Apsisaugo-
energiją pažymėtinai trumpu aDt|ngUSi kraujo kitę nuo pavojingų ligų, pajud.nant apting 
cirkuliavimą! . . „ „arduodatnąs

Originalis Pain Expelleris, k“['sJlgOtas 
per šešiasdešimts metų, yra jus
Inkaro vaisbaženkltu. Buki.te^.'^ jokiu pavaduoto!
tikrąjį Pain-Expellerį ir 
ir j>amėgzdžiojimų.

,fbr Ečoaomica! TrtM/ortafto*

Veikimas Kuris Džiugina Tūkstančius 
Naujų Savininkų Kasdie

The COACH

’585
TheTonring 
•rR4M<ht«t

Coupe • • *595 
'E£ia!”. ‘675 
CabHolet .*665

Utillty Trach $AQS 
(Ch4M>UOniy)
Llcht Detivery S'l'yg 
(ChaMbOnly) JID

Alt pricea f. o. b. 
Flint, Mlchlgan

CImcIc Chevrolet 
Delirered Prieee
Thay include tha low» 
eM handlingand finan. 
aiog <durg«a arallabtae

Vienodesnis — daug stipres
nis — patogesnis ir daug žy
mesnio styliaus.... naujas
Chevrolet yra einantis į 
aukščiausį pasisekimą, tokio 
pasisekimo nei vienas naujas 
karas dar neturėjo prieš tai! 
Kiekviename mieste ir mies
telyje, Chevrolet išpardavi
mas yra viršijantis net pe
reitų metų rekordus, kuris 
padarė Chevrolet pasaulyje 
didžiausiu skaitliuje 
automobilių. Jei jus 
dar hesivažinėjot su 
nauju Chevrolet, jus 
negalite įsivaizdinti 
kokį džiaugsmą galite 
gauti su pigesniųjų 
kainų automobilium. 
Yra dadėta daug nau

jų pagerinimų įskaitant alloy 
“invar strut” nuolat išsiva
lančius pistonus ir “mush- 
room typo tapetts!” WheeL 
base yra 107 colių ilgumo! 
“Non-Iocking” keturių ratų 
brekiai! Valdymo mechaniz
mas pritaikintas su “bąli bea- 
rings” lygus su frontinės a- 
šies “knuckles”! Ir labai gra
žios naujos Fisher “bodies”. 
Nėra skirtumo su kokiu karu 

jus važinėjate — nėra 
skirtumo kokio typo 
automobilių jus turite 
arba turėjote praeityj 
— atsilankykit šian
die! Mes turime de- 
monstratorių kuris ju 
sų laukia—ir persiti- 
krinkit tai važinėdami

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jų» atsilankysit pas mus ar pas kitus Chevrolet 
vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo 
I

Atlankykit arčiausi Chevrolet Vertelgą
SOUTH

Orme Stos. & Sheeta Motor Co. 
65II2 Cottage Grove Avenue 

Superior Motor Sales 
6943 S. Halsted Street 

S. A M. Chevrolet Company 
8622 Commereial Avenue 
VanderploeK & Rietveld 
South Holland. Ulinoie 

Warme Motore, Ine.
Chicago Heighta, Illinois 

Young A Hofftnan 
1709-11 W. 95th Street 

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė. 

Summit. Illinoia 
Ashland Avenue Motor Sales 

5436-42 S. Ashland Avė. 
Barron Mauloff Chev. Sales 

2839-48 West lllth St. 
Bauman Chevrolet Sales 

8516-20 Archer Avė.

Caley Brothers 
10688 S. Mlchlgan Avenus 

F. L. Crawford Motor Sales 
9821 Cottage Grove Avė. 

Ducy Chevrolet Co.
4741 Cottage Grove Avė. 

Spooner Motor Sales 
Harvey, Illinoia 

MeManui Motor Sales 
6711 S. We»tern Avė. 

Michigan Avė. Chevrolet Co. 
2284 S. Mlchlgan Avenue 

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avenue

A. J. Osterbeek Motor Co. 
7541 S. Halsted Street

NORTH
Milwaukee Avė. Motor Sales 

2504 Milwaukee Avenue 
812 Diversey Parkway 
Nelson Chevrolet Sales

Q U A L I T. Y AT LOW C O S T
---U-   _U —• _________ _________________ _________«
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DERYBOS EINA?

Vasario 17 d. datuota žinia iš Rygos sako, kad tą 
dieną lenkų pasiuntinybės narys Latvijoje, grafas Liu- 
bienski, atsilankė pas Lietuvos pasiuntinybės attašė, 
Graužinį, ir pasikalbėjimu tarp jų dviejų prasidėjo pri
rengiamosios derybos tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Taigi, kuomet Varšava su Kaunu šaudosi aštriomis 
notomis, pasikalbėjimai tarp abiejų pusių diplomatų 
jau eina, — jei aukšeiaus paduotoji žinia teisinga.

R-RREVOLIUCINĖ GIMNASTIKA
Musų stalinistai sušaukė į Brooklyną savo “lietu

vių sekcijos” ir savo literatūros draugijos suvažiavimus. 
Tų suvažiavimų delegatai, pasikvietę į talką būrį dar 
kitų savo draugų, pasivadino “priešfašistiniu suvažia-

iš kairės griauja tą patį, ką iš dešinės griauja Mussoli- 
niai ir Smetonos. O budavoti jie taip pat nieko nesuge
ba, kaip ir juodieji smurto apaštalai.

Visas aukšeiaus minėto “priešfašistinio” jomarko

KLERIKALŲ BAUBAS
Musų kunigiškoje spaudoje nuolatos pasirodo 

straipsniai, kuriuose tai vienos, tai kitos šalies socialis
tai piešiama, kaip koks baisiausias baubas. Čikagiškiam 
tos spaudos organe dabar juodžiausiais dažais nupiešti 
Austrijos socialistai, kurie, girdi, kovoja prieš katalikų 
bažnyčią, naikina tikėjimą ir platina bedievybę.

Žmonės, kurie apie Austriją žino'tik tiek, kiek apie 
ją praneša retkartėmis vienas, kitas laikraščių kores
pondentas, gali ir pamanyti, kad toje šalyje socialistai 
kokie tai nesutvėrimai. Bet iš tiesų jie tenai yra daug
maž tikie pat, kaip ir socialistai kitų tautų — Vokieti
jos, Anglijos, Francijos, Lietuvos, Amerikos ir t. t. O 
kad šitų šalių socialistai nėra taip baisus/ kaip juos* 
“malevoja” musų klerikalai, tai rodo jau vien tas fak-’ 
tas, kad ir katalikiškos partijos yra ne kartą dirbusios i 
su jais išvien arba dirba net ir dabar. Sakysime, Prū
suose (kurie sudaro daugiaus kaip pusę visos Vokieti
jos) ir šiandie valdžia susideda iš socialdemokratų, de
mokratų, katalikų Centro ir liaudies partijas.

Arba paimkite Ameriką. Kas čionai yra fanatiš
kiausias katalikų priešas? Ku-kluksai! Bet socialistai 
niekad prie ku-kluksų nesidėjo; priešingai, jie visuomet 
juos smerkė.

vimu”.
Pas Rusijos diktatūros garbintojus, deja, jau yra 

išnykęs visoks interesas prie idėjinio darbo. Rašyti jie 
• rašo daug — straipsnių, atsišaukimų, rezoliucijų ir t. t.; 
kalba dar daugiau, bet butų bergždžias darbas jų raši
niuose arba kalbose ieškot kokio nors nuosakaus ideji-1 
nio turinio.

Kova su fašizmu! Bet kas yra fašizmas? Aišku, 
kas: demokratijos ir parlamentarizmo paniekinimas,: 
diktatūra ir teroras. Bet ar musų “antifašistai” pasmer-; 
kia ir atmeta bent vieną šitų fašizmo principų? Ar jie 
stoja už tas idėjas, kurias Italijoje, Lietuvoje ir kitur 
sutrempė fašistai?

Nieko panašaus. Demokratiją ir parlamentą jie 
taip pat apsiputoję keikia, kaip ir fašistai; diktatūra ir 
teroras jiems yra šventi “leninizmo” teziat Taigi jie 
nėra jokie kovotojai prieš fašizmą! Tikrybėje jie yra 
atžala iš to paties kamieno, iš kurio išdygo fašizmas. Jie'

Vilnių kaipo į jiems priklausan
tį miestą?”

—“Tą pažvalgą sukurė lenkų 
nacionalistinė ideologija, išau
gusi iš gegužės 3 d. 1791 m. 

“darbas” tai tiktai gerklių, plaučių ir liežuvių gimnasti- konstitucijos idėjų, kurių len
ką. Idėjos atžvilgiu jisai yra vertas mažiaus, negu zero. nacionalistai neišsižadėjo dar 

' iki šiol. Prie tos pažvalgos su-

PLEČKAIČIO PAREIŠKIMAS

Užsienių spaudai Jeronimas 
Plečkaitis, buvęs Lietuvos Sei
mo atstovas, išsiuntinėjo sekan
tį pareiškimą dėl iškeltų prieš 
jį kaltinimų, kad jisai tarnavęs 
už pinigus Lietuvos žvalgybai:

“Užsienių spaudoje nesenai 
pasirodė pranešimai iš Kau
no, kurie sako, kad Volde
maro valdžia pareiškusi, jo- 
gei aš, Jeronimas Plečkaitis,

Utaiaakyrao kainai
Chicagoje — paltui

Metama ...--------- $8.00
Pusei metq....... ........  4.0(
Trims minėdama -................ 2.50
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui . ,, .75

Chicagoje per iineiiotojuai
Viena kopija ... ............. .. 8c
Savaitei------------------------------- 18o
Mineliui , ...................... 76c

%
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 

paštui
Metams ~~...................... — 17.00
Pusei metų----- —----------------8.69
Trims mėnesiams ■■■■-■, 1.75
Dviem minėdami------------1.25
Vienam mėnesiui .76

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
[Atpigintąjį

Metama....... .............................. $8.00
Pusei metų---------------— 4.00
Trims mėnesiams , .........- 150

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu kartu su uisakymu.

Lietuvos Seimo atstovas ir 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komiteto na
rys, buvęs mokamas Lietu-? 
vos politinės policijos agen
tas ir teikęs jai informaci
jas apie mano partijos drau
gų darbus.

“Prieš tai aš kategoriškai 
pareiškiu, kad šitie Smeto
nos-Voldemaro -Plechavičiaus 
valdžios paskleisti gandai 
nieku budu neatitinka tikry
bės. Su politine policija aš 
niekuomet neturėjau jokių 
santykių, niekuomet netei
kiau jai jokių informacijų ir 
neėmiau iš jos jokių pinigų.

“Kadangi Lietuvos valdžia 
tvirtina turinti mano kaltės 
įrodymus, tai aš prašiau vie
ną advokatą surasti budus, 
kaip butų galima šį reikalą 
išaiškinti teismo keliu, ir kad 
jisai pasiimtų mano bylos ve
dimą. Kai dėl manęs, tai aš 
darysiu visa, kas yrax mano 
galioje, kad Voldemaro val
džia turėtų progos sąvo ‘įro
dymus’ patiekti viešam ir ne
priklausomam nuo jos teis
mui.

Rusų istorikas apie lie
tuvių-lenkų ginčų. — 
Romėnų išlaidumas.

Paskilbęs rusų istorikas J. J. 
Lappo, buvusia Jurjevo univer
siteto profesorius, dėliai lietu
vių-lenkų ginčo “R.U.SJS,” ko
respondentui pareiškė sekamą:

“Istoriškos lietuvių ir lenkų 
teisės prie Vilniaus? — Istori-
kas dvejopai to klausimo‘spręs
ti negali. Per šimtmečius senų
jų Lenkijos ir Lietuvos valsty
bių egzistavimą, kaip iki jųdvie
jų susijungimo, taip ir po to 
(1569—1795 m.), Vilnius buvo 
Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tystės sostinė ir niekuomet ne
buvo lenkų teritorijos dalimi. 
Kitokio atsakymo be tiesioginio 
neigimo istoriškos tiesos į tą 
klausimą duoti negalima. Pri- 
dėsim, kad išvakarėse pasaulinio 
karo, prasidėjusio 1914 m., Vil
nius buvo pavadintas senąją 
Lietuvos sostine ir lietuvių pa
reiškime Europos valstybių val
džioms ir visuomenei.

“Ar suderinant istoriškas 
teises yra galimas koks kom
promisas ?”

-“Lenkų-lietuvių ginče dėl 
Vilniaus — jeigu jį spręsti tik 
pasiremiant Lietuvos ir Lenki
jos žmonių istoriškomis teisė
mis, — kompromiso galimybė 
gali būti tik išimtina.”

—“Kodėl tad lenkai žiuri į 

tvirtinimo daug prisidėjo dar
buotė Vilniaus universiteto ku
ratoriaus, kunigaikščio Adonio 
Čartoryskio (1803—1823 m.), 
kuris buvo vienas žymiausių 
naujosios gadynės lenkų nacio
nalistas. Kaip tik tais metais, 
kuomet jo žinioj buvo Vilniaus 
svetimo Apygarda, Vilniaus u- 
niversitetas virto daigynu pri- 
ruošime lenkų nacionalistų. 
Prieš tai jis niekuomet netu
rėjo tokios didelės reikšmės. 
Vilniaus Akademiją, iš kurios 
jis tapo perorganizuotas, įkūrė 
Steponas Bątoryj, kaip didysis 
Lietuvos kunigaikštis, ir joje 
gyvavo Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštystės valstybingumo 
idėja, o ne Lenkijos. Apie tai 
aiškiai kalba ir jos istorija, ir 
užsilikę lietuvių raštai, kurie 
šiokiu ar tokiu budu buvo su 
Akademija suristi.”

—“Ar amžiais įsteigti Lie
tuvos ir Lenkijos taq>usaviniai 
santykiai neprisidės prie gin
čo išsprendimo ?”

—“Bendrai Lietuvos ir Len
kijos santykius laike jųdviejų 
federatyvės unijos po Liubli
no seimo 1569 m., reikia skai
tyti ne unitarinių valstybių ti
pu, kaip Franci ja, o tipu Ilabs- 
burgų monarchijos, kuri 1526 
m. susikūrė iš Austrijos, Če
kijos ir Vengrijos. Ir Lietu
vos sujungimo su Lenkija idė
ja yra tos pat rųšies, kaip ir 
atsteigimas senosios Ilapsbur- 
gų monarchijos. Visą laiką, 
kai veikė 1569 m. Liublino uni
ja, Lietuva uoliai saugojo sa
vo valstybinę reikšmę sale Len
kijos ir atsinešimas lietuvių į 
lenkus toli gražu nebuvo vi
sai draugiškas, kaip į savo 
‘kaimynus’, nors jie ir gyveno 
lenkų-lietuvių federacijoj. Ta

“Aš laikau bereikalinga 
šioje valandoje mėginti iš
aiškinti tuos motyvus, kurie 
paskatino Voldemaro valdžią 
apšaukti mane politinės poli
cijos’ agentu, ir tinkamai 
įvertinti tuos metodus, kurių 
griebiasi ši ‘valdžią’ kovoje 
su savo priešais.

“Vilnius, Kilovvska ui. 2-27.

1928 m. vasario 13 d. 
(pasirašo:)

Jeronimas Plečkaitis.” 

tai pasiliko ir dabartiniu laiku, 
kuomet abi tautos turi savo at
skiras, niekuo nesurištas vals
tybes. Priminsiu, kad jau mi
nėtame lietuvių pareiškime, p*v 
skelbtame 1913 m., pabrėžia
ma nuoskauda, jog lenkai sie
kias! prie tokios pat lietuvių 
denacionalizacijos, kokią prak
tikuoja ant jų pačių prusai Poz- 
naniuj.”

—“Kokia yra Lietuvos pa
dėtis, kaipo valstybės, istorijos 
šviesoj?”

—“Ypatingas lietuvių tau
tos padėties sunkumas -- jei
gu mes paliksime šalyj visus 
klausimus, surištus su dabar
tine Europos politine padėtim, 
— pareina nuo to, kad pas ją 
nėra giminingumo, etnografi
nių ryšių nei su viena Euro
pos tauta, išėmus, gal būt, ne
didelį latvių skaičių. Slavų 
tautos, įvairių valstybių ger
manai, dagi senovės romėnai 
gali ieškoti giminingumo savo 
grupėse. Lietuvių santykius 
su kitomis tautomis giminin
gumo pagrindais nėra galima 
įsteigti. Juos galima tik poli
tiniais, ekonominiais ir kultū
riniais interesais pagręsti. Ne
pasižymėdama savo skaitlingu- 
mu, lietuvių tauta, kaipo et
nografiškas vienetas, stovi at
skirai. Tuo* labiau didvyrišku 
turi atrodyti jos pasiryžimas 
atstovėti savo nacionalines tei
ses sudėtinėse naujos valsty
bės susikūrimo apystovose.”

Senovės romėnų išlaidumą, 
tur būt, niekas negali viršyti. 
Pavyzdžiui, Neronas turėjo 
tūkstantį vežimų ir tankiai 
juos visus susyk vartojo. Jo 
mulai buvo papuošti sidabru, 
o tarnai — auksu. Jo palocius 
turėjo vienos mylios ilgio ta
kus, kurie radosi po stogu. 
Poppea, Nerono žmona, laikė 
500 asilaičių, kurių piene ji 
kas dieną maudydavosi. Kali
gulos numylėtas arklys turė
jo iš perlų padarytas žabokles 
ir buvo laikomas marmoro ark
lidėj.

Cicerono laikais už keptų 
paukščių-dainininkų pietus mo
kėdavo $4,000. Sakoma, kad 
Kaligula vienai tik puotai pra
leisdavo šimtą kartų didesnę 
sumą. Mare » Antony padova
nojo 35,000 gyventojų miestą 
savo virėjui, kuris, pagamino 
labai gerą valgį. Nerono pažįs
tamas turėjo vieną samtį iš 
miuros padaryto vyno, kurio 
vertė siekė $300,000.

žuvis buvo mėgiamas romė
nų valgis ir jų palociai buvo 
statomi tarp prūdų, kur veisė
si žuvys. Kai kurios žuvys 
buvo labai brangios. Pava
džiui, vienas muletas kaštuoda
vo apie $240. Bet tai buvo 
mažmožis palyginus su kitais 
skanėsiais. Cezarius, kai mi
rė jo duktė, pakvietė 66,000 
žmonių, kuriems buvo paduoti 
brangus romėnų pietus. Poli
tikas Crassus iškėlė puotą vi
siems Komos gyventojams.

(Imperatorius Augustus su
rengė publikai iškilmes, kurio
se dalyvavo 8,000 gladiatorių 
ir j cirką buvo atgabenta 3,500 
gyvulių paskerdimui. Kolose- 
urną atidarant, Titus surengė 
iškilmes, kur buvo atgabenta 
5,000 gyvulių.

Kur, klausia žurnalas “Meli
to r,” galima surasti tokį ne
įmanomą išlaidumą dabartinių 
laiku? —K, A.

—

Akron, Ohio
SLA. 198 kp. finansų rašti

ninke išduodama “Tėvynėje” 
nąetinį raportą, pasižada ir 
ateinančiais metais darbuotis 
dėl kuopos'labo. Tai labai gerai, 
jeigu ištikrųjų darbuotųsi dėl 
kuopos labo. Bet mažą yra vil
ties, prisiminus pereitų metų 
darbuotę. Štai buvo rengiamas 
balius ir vaidinimas Padėkos 
dienoje. Per tris mėnesius buvo 
garsinta parengimas ant tos 
dienos. Bet paskutiniame prieš 
parengimą susirinkime urnai 
pranešama, kad balius ir te
atras bus ne Dėkos dienoje, o 
šeštadieny. Kame dalykas, ko; 
dėl perkeitė gerai išgarsintą 
dieną? Pasirodo, kad tą dieną 
atidavė komunistams. Mat tą 
dieną žmonės nedirbo, tai turė
jo laiko nueiti į balių. Todėl 
geresnę dieną atidavė komuns- 
tams, o prastesnę pasiėmė sau. 
Tokiu budu komunistai laimė
jo $125, o kuopa pelne vos 40c. 
Ji labai puikiai darbavosi komu
nistų naudai (o kuoi>os nenau
dai), todėl ir tapo išrinkta kuo
pos raštininke.

Akrono komunistai kėdė di
džiausią revoliuciją prieš SLA. 
Pildomąją Tarybą iki nepradė
jo Pild. Taryba bandyti komu
nistus suvaldyti. Kada gi pama
tė, kad bus blogai, tai net ir 
savo rezoliucijų išsižadėjo ir ne- 
besiuntė, kurios buvo susirinki
muose priimtos. Nors rezoliu
cijos buvo priimtos, tečiaus ko
munistai pabijojo jas siųsti 

U. Kacenelenbogeno Raštai
DONAS BASLYS

Donas buvo sieksninis žmogus, turėjo pla
čią krutinę, kibiro erdvumo galvą ir ilgą, žilais 
plaukais apaugusią nosį. Dono rankos sukem- 
pėjusios, plaukuotos ir didelės: nykščiu galėjęs 
varinę penkiakapeikę visai apdengti. Jaunas 
Donas suaugo lyg jaunas medelis, bet senatvei 
liko jam pravardė Baslys.

Kartas nuo karto pasirinkdavo Donas siau
rose vingiuotose gatvelėse iš krautuvininkų rū
bo, nešdavosi j j j kalnuotą priemiestį, Nauja
miestį, o vėliau atsiimdavo iš, ten kietas, lyg 
skardinė, jau pasiutas kelnes. Rutulėliais ir 
lazdukėmis, smarkiai traukydamas savo uždri
busius antakius, jis skaičiuodavo savo uždarbį. 
Krautuvininko skaitmenis visada palikdavo iš
mėtytas ant poperio, lyg išmuštą kariuomenę.

Doną perkalbėti buvo sunku: galvą tūrėjo 
kietą - jaunas būdamas, susiderėjęs galva su
daužydavo plytą...

Bet dabar Donas jau astuonių dešimtų me
tų, ir jo nugaroje kupra styro, lyg kaminas iš 
degėsių.

Dono vaikai išsiskleidė kas kur po pasaulį 
Kaip visi vilniečiai, taip ir Donas, dažnai pik
tai nusiskųsdavo: taip didelis Vilnius, ir jis vie
tiniams ankštus, o į jį iš visų miestelių — lan
dynių prisivelka atėjūnų uždarbiauti pinigų....

.lis turi dukterį Amerikoje; sūnūs paliko 
pakeliui Londone, antras dargi į Australiją nu- 
sibaladojo; turi taip pat ir čia kapelius kapi
nėse. Nelaimėje jam užgniauždavo alsavimą, 
lyg deguto kvapas; ašarų jis neliejo; be ašarų 
raudojo ir tada, kai jo pačią jaunąją dukterį 
jo palangėje mirtinai vežimas suvažinėjo. “Pa
kaks tau, karve!” — tildė jis verkiančią žmo
ną, o ji užsidegusiomis ir užpuliavusiomis aki
mis atkirsdavo: “Basly!... Mažutė, išdžiuvusi, 
ji greit prisieito į savo kapą, kur amžinai ilsis 
po pajuodavusia lenta...” Ir Donas, ištikro, li
ko vienui vienas, lyg baslys, kyšoti. Sunku da
bar jam dūsuoti, lyg pakulomis gerklę butų kas 
užkimšęs; nugarą diegliai remia ir laužo, lyg 
iš viršaus kas atbukusiu pinklu draskytų. Ran
kos jo svyriięja, pirštai lyg prisegti, akys už
vanojusios, durdamas adata nebepątaiko, pa
taiko į kietą nagą. Adata lūžta... ir galas siu
vimui....

Gyveno jis pas Lemechą Bambą. Lcmechc- 
lis Bamba žmogelis liepsnojančiomis akimis 
ir baltomis, išlepintomis rankomis. Vilkėjo jis 
juodą ilgaskvernį apsiaustą, baltų marškinių iš
lenkta apykaklė. Kiekvieną rytą, pasišokinėda
mas į pakalnę,^ leisdavosi iš priemiesčio į mies
tą, o yakare grįždavo į priemiestį sotus, paten
kintas ir saujalę smulkiųjų nešinas. Lemeche- 
lis dažnai atsinešdavo seną kamizelką, porą su
driskusių kelnių ar kiaurus marškinius... Kar
tais blizgėdavo ir iš jo kampo sidabrinis šaukš

“Tėvynei” ir tos rezoliucijos 
pasiliko pas B. Beleckienę. Te
čiaus kitame susirinkime ko
munistai vėl kėlė didelį triukš
mą. prieš Vitaitj ir visus kitus, 
kam esą netalpina jų nepasiųs
tos rezoliucijos, čia aiškiai ma
tyt kaip komunistai moka či
goniškai meluoti visai kuopai.

—Liudvinavo Petras.

• Rockford, III.
Seredos ryte, vasario 29 d., 

Petro Savickio namuose, 1017 
Island avė., rastas negyvas pas 
juos gyvenęs įnamis Liudvikas 
Noreikas. Velionis buvo 51 m., 
nevedęs, paėjo iš Žemaitijos. 
Amerikoje išgyveno apie 30 m.; 
Bockforde išgyveno apie 10 m., 
o prieš tai visą laiką gyveno 
Port Washington, Wis.

Velionis buvo jau kelias va
landas negyvas, kada jį rasta. 
Jis nemažai gėręs ir visą utar- 
ninka, neišėjęs iš savo kamba
rio. Kada ir seredos ryte nepa- 
sirodė, tai Savickas pasišaukė 
policiją ir išlaužė duris į kam
barį, kur ir rado Noreiką negy
vą gulintį lovoj. Ant stalo dar 
stovėjo nedagerta munšaino 
bonkutė. Koronerio sprendimu, 
munšainas ir pagreitino jo mir
ti; nes dėl munšaino pasidarė 
trūkimas viduriuose, nuo ko ir 
mirė.

Velionis paliko keletą tūks
tančių dolerių, sudėtų pašto 
taupomąjaine skyriuje. Bet prie 
jokių draugijų nepriklausė ir 
laidotuvėmis teko rūpintis sve

timiems žmonėms. Yra žinoma, 
kad jis turėjo pusbrolį Chica
goje, liet jo nepasisekė suras
ti. Vietos lietuvių pastangomis, 
velionis buvo gražiai palaido
tas miesto kapinėse kovo 2 d.

— Jonas Ūsas.

Pastabos
Komunistų Vapalonis labai 

“susirūpino” SLA. rinkimais. 
Esą, reikia SLA. linkimuose 
dabot suktybes ir kelti jas aik
štėn. Daugiaus negu juokinga, 
kada kalba apie suktybes žmo
gus, kuris pats humbugierių 
saikai priklauso. 

» * *
| Kad komunistai suktybes ir 
klastas SLA. viršininkų rinki
muose vartoja, tai matyt iš no
minacijų balsų skaitymo komi
sijos prierašo “Tėvynėje” ir pa
skelbtų kuopų, kurias komu
nistai kontroliuoja.

« « »
Komunistams panaudot falsi

fikaciją prieš savo oponentus, 
—tai yra “doras” darbas, nes 
juos jų “tėvas” Leninas falsi
fikacijų mokino.

žinant komunistus kaipo kla- 
stuotojus, iš tikrųjų SLA. na
riai laike balsavimų turi gerai 
ir atydžiai Lenino mokinius da
boti, kad jie sulyg savo tėvo 
mokinimo SLA. kuopose laike 
balsavimų nepasielgtų!—Kalvis.

Nepavojinga
Daktaras: Klausyk, Jo

nai tie grybai tamstos krepšy
je labai nuodingi.

Jonas. Tai niekis. Aš jų 
nevalgysiu, bet parduosiu.

telis ar žvakidė, arba jis ištraukdavo iš po skver
no varinę piestą ar varinį virtuvą. Bet labiau
sia mėgo vištų bambas ir atsinešdavo jų, nučiu
pęs iš virtuvių, pilnas kišenes.

Lemechelis turį sutaupytų pinigų banke, 
dvejus savo namelius: Danas nuomuoja iš jo 
mažą sprindinę, nedideliu į mėšlyną langeliu, 
landynę.

Praėjus ilgai ir šaltai žiemai, išdidus Le- 
mechelis-Bamba pasigailėjo vargšo Dono ir vie
ną saulėtą pavasario rytą prabilo:

—Atėjo gyvybės pavasaris, paukšteliai ren
kasi... lygiuok, dėde Damba, kaulus ir tuojau į 
gatvę maisto ieškotų!

Supranta Donas, į ką Lemechelis taiko: va
ro Elgetautų. Spiriasi... Kubų krautuvininkai jį 
žino, ir jam, Vilniaus seniui, jam lįsti, it kir
minui, kiekvienam po kojų ir, ištiesus ranką 
maldauti: “Pasigailėkite!”’

Bet Lemechelis aiškina kitaip. Danui du
rų neuždarysiąs, nors jis kas savaitė ateitų. 
Bliudo sriubos, stiklo arbatos jam negailėsiąs. 
Dar marškinius ar jjorą kelnių duosiąs, o virtu
vėj jo, Dono, taip pat neseksią. Bet Donas pik
tai nusispiovė, ir Lemechelis paliko jį ramybėj.

—O buto mokesnis? E, tegu sau gyvena! 
—mąstę savyje, juokdamasis Lemechelis: gar
bingas žydas jo lindynėje, nedideliu į mėšlyną 
langeliu...

Slenka savaitė po savaitės. Lemecheliui 
įkyri “buto mokesnio žaislas”. Ir artimiausios 
krautuvės einantį pro šalį prasiskolinusį Doną 
lojoja, o jis, alkanas eidamas, uosto ir junta 
silkių skystimo skonį.

Bet neelgetaus Donas. Jis eis į miestą, pa
sišauks krautuvininką į vartus ir pašnibždės 
jam tyliai, tyliai savo paslaptį, kad jam bloga, 
perbrauks pirštu per kaktą, kad jau elgetauti 
turi.

Sužinojęs, kur Donas ruošiasi, Lemechelis 
jį ragino: Tęgu sau Donas pasako savo paslap
tį, tegu sušunka apie ją vienam, kitam krautu
vininkui, ir Donas gaus išmaldos... Gali dar 
bent vienas krautuvininkas į karčiamą įsitrauk
ti, pavaišinti stikleliu ir riestainio kąsneliu.

Bet Donas nusprendžia nebegalįs nė prie 
vieno eiti: jis visiems prasiskolinęs. Visi gerai 
žino jį elgetą esant, bet niekam tas nerupi... Be
lieka ranką ištiesti...

Nuėjo kartą Donas ties sinagogų kiemu. 
Nusileido akmeniniais laiptais į Vilniaus “Di
džiąją Sinagogą”. Vėsus sinagogos oras dvelk
telėjo Donui; sinagoga buvo tuščia... Girdėti 
Donui lyg seno garsaus kantoriaus balso aidas... 
Atsispyrė Donas nugara j vieną keturių sieks
nių storumo stulpą. Prakaitas jam liejosi, plau
kuota krūtinė atsilapojo, jis atmetė galvą į 
kvartkuotai nudažytas sinagogos lubas, greit 
jo galva nusviro: dusino jį nebepakeliama jo 
vargų našta...

(Bus daugiau)



Ketvirtadienis, kovo 8, T.9CŽ8 NAUJIENOS, Chicago, Dl.
■ • .  ■. .JM ' i * ■■■ JI*, ii ■ .

AUJIENU
Nedelioj, Kovo 11,1928

WICKER PARK HAL
2040 W. North Avė

Programas prasidedaDurys atsidaro

VAKARIENĖ

Visas Birutes Choras Dainuos

$1 Įžanga Šokiai pradedant 5 vai. iki 12 p.m. Įžanga $1

A. Vanagaitis 
ves Juokudemiją

Artistas J. Babravičius

Dainuos dainas ir arijas

Didelė valgykla, geras 
patarnavimas

DALYVAUJA
KONCERTINĖJE DALYJE

“Birutės” Choras
J. Babravičius

“JUOKUDEMIJOJE”:
N. Gugienė
J. Olšauskas
S. Čerienė
Dr. Kliauga
V. Volteraitė
J. Kemėšis
A. Vanagaitis, 

autorius ir reziserius.

Po programo visi galės so 
čiai pavalgyti, bus pa

gaminta:
Dešrų
Kopūstų
Šviežių Kiaušinių
Iš Tabor Farmos
Kavos
Pieno
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

dėl notos $1205. |
Madison and Kedzie St. Bank 

prieš Paul Ambroze, Charles P.

Bridgeportas
Gyveno Jonas M-nis Chica- 
Je. Gražus, sveikas, dar ne 
nas vyras. Buvo budelis, dir- 

kaip savo 
uždir-

kitus, bylos No. B. 159015, Cir
cuit Crt., uždaryti trust deed’ą 
su moji* $2,300.

Cecelia Urba prieš Anufras 
Urba, bylos No. B. 159152, Cir
cuit Crt., divorsas.

Gmina Endre prieš Mathias 
Endre, bylos No. 472744, Su
porini* Crt., divorsas.

Ir ku- Į 
išrodo.

Daugiau paslapčių 
iš Naujienų 

Koncerto
siandie Jūsų Beporberis Pu

pa gavo keletą stiprių ir griež- 
protestų, už sukeitimą at- 

trečiadienio Naujienų 
Pasakysiu visiems: at
buvo vietoje, o protes- 

vietoje — persitikrinsit

bo stokyarduose ir, 
amato žinovas, neblogai 
bo.

Pamylo Joną mergina, 
ri nepamils, kai vyras ir
gerai ir gyvena žmoniškai, šiuo' 
atveju pasitaikė taip, kad ne 
arklys pas avižas ėjo, bet avi
žos pas arklį: ne Jonas mergi
nai piršosi, bet mergina Jonui. U k1

Meilė, romansavimas tęsėsi | vaizdai 
per kokius šešerius metus. pa-Ha*y°j* 
galios išsipildė merginos svajo- va. a* 
nes ji tapo Jono žmona. IrUai ne t t 
prasidėjo....pekla kuone su pir-H)atys Naujienų koncerte,
ma diena po vestuvių. Nesutik Ex-I)ziindzius pribuvo iš 
kimas. ergeliai tęsėsi pusantrų roito!

' metų.
Bet štai pereitą

Jonas pareina iš darbo.
vidun. Mato: bute tuščia!
rakandų, nei karpetų, nei indų, i čia iš Detroito dalyvauti Nati
nei pačios! Tik jo paties drabu- ! j ienų koncerte “Juokudemijo- 
žiai likę. i je’’. šis p. Olšausko atsilanky-

Išvažiavusi, sakoma, pačiutėj mas yra pi ūsas Naujienoms, ir 
Rockfordan. pas tėvus. Neri
mauja Jonas, skauda jam šir-

Dėt-

Vakar turėjome progos pa- 
penktadienį svekkTnti p. J. Olšauską, buvusį 

Įeina dalyvį garsiojo Dziindzi Drirn- 
Nei dzi. Ponas Olšauskas pribuvo

•* i

dis. Draugai ramina ji, kad ga-Indėje, 
lįs gauti kitą, geresnę. Dalykas

Naujienų koncerto svečiams bus 
labai malonu matyti ji I lai jot

Prie progos turiu priminti, 
kad niekas dar nėra sudainavęs 

kati jis senos mados žmogus, j “Dzūkų Krašto’’ taip jausmin- 
kad nepratęs mainyti pačiomis, į gai, kaip Olšauskas, 
kaip čigonas kumelėmis.

Gyveno musų Jonas Bridge- 
porte, gatvėje, vadinamoje | 
Union avenue. —Reporteris.

Lietuvių bylos 
teismuose!

Antonina Monstavvicz 
kun. I. Albavičių, Bruno 
Johnson, bylos No. 
Circuit Crt.

Lietuva Loan ai 
Assn. prieš Vincent ir Angelinaj 
Milaszewicz ir Victoria Wiech- 
ecki ir kitus. bylos No.; 
B.158588, Circuit Crt., uždaryti I 
niorgičių, $20.009.

Lilion Bobinsky prieš Julius 
Bobinsky, bylos No. 472213, į 
Superięr Crt., divorsas.

Anna Pocius prieš Samuel | 
Pačius, bylos No. 472239, Su-, 
perior Crt., divorsas.

Theodore Jankauskis prieš 
Gabriel & Anna Benosius, by
los No. 472262, Superior Crt.,.

Musų artimieji žmones.
Mes, ačiū Dievui, esamo tur

tingi meno jėgomis čia pat ant 
vietos. Turime čia gerų vaidy- 
lų. dainininkų ir dainininkių, 
juokdarių ir “rimto meno’’ at
stovų; ir reikia mums tik su- 
vcrbuoli juos krūvon, o suver- 

padarome didelius dar- 
Ponas Vanagaitis ir su-

verbavo visas meno jėgas, kad 
juo-

prieš |)US. 
ir A.

P.158575, parodžius jAiblikai gyvą

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam tviesaa ! 
elektros jiegą i nau 
Jus ir senus namuti 
mainom naujas Ii 
pas į senas; duodam
u n t lengvo iimoki 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

221* W, 22nd Street 
Pitono Caiial 2191

------- *

Saugokitės Šalčio 
ir kosulio, kuris 

ilgai laikos
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos, 
jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
mulsion yra naujas inedikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą. •

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria j kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.
** Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko-, 
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.”f Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jj taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių.9Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Sąrašas darbininkų, kurie yra 
kviečiami dirbti Naujienų kon
certe nodėlioj, kovo II dieną, 
1928, \Vicker Purk svetainėje.

J. BiK’iunas,
J. Bielevičia
V. Briedis
W. Čepelis
R. Bielevičienė

J. Degutis
O. Dargienė
P. Dargienė

Dramos mokinys.
įsivaizduokite sau, kaip ši 

graikšti panelė atrodys jauno 
artisto ruknose, su barzdele, su 
ūsiukais ir artistiškai sušukuo
tais plaukais! Įsivaizduokite 
sau, kad ją pamačius kokia 
jauna mergelė greitai įsimylės 
ir apsives. Susirinkę draugai 
iškels dideles vestuves — kas 
bus |>o vestuvių? Tegul advoka
tas Gugis i tai atsako.

Dramos mokinė.
šiai y pa ta i gamta davė vy

rišką išvaizdą, bet ponas Vana
gaitis yra didžiausias specialis
tas laužyme gamtos įstatymų, 
ir nieko nesiklausęs, magišku 
budu padarys iš jo mergelę! 
Matysit šį vyruką Naujienų 
koncerte pasipuošusį trumpu 
sijonėliu, šilko pančekaitemis 
ir kitokiomis moteriško turi
nio ypatybėmis. Ar tai ne pui
kus ir keistus vaizdas?

Bet dar ne viskas.
Koncerto komitetas ir sub- 

komitetas praneša, kad apart 
puikios ir nepaprastai juokin
gos koncertinės ir dramatinės 
vakaro dalies, bus šiaip įvairių 
pramogų ir naujienybių.

1. Suaugusiems ir nesuaiigu- 
siems jaunuoliams yra pasam
dyta atskira svetainė dėl šokių 
kurioje galima bus šokti tuo 
pačiu laiku, kada eis programo 
išpildymas, o jei norės, galės ir 
programo klausytis. Dviejuose 
svetainėse gros po vieną orkes
trą.

2. Bus prirengta pakankamai 
gardaus maisto dėl užkandžių 
visieųis svečiams. Ponas Bo
čių nas iš Tabor Farm atgabe
na šviežių kiaušinių, kad paska
ninus maisto sudėtį.

3. Esą užsakyta įvairių re- 
frešmentų ir kitokių tinksų, 
žodžiu, storotasi, kad visi sve
čiai butų gerame upe.

4. Įėjimas koncertan ir sve
tainėn kainuos tik vienas dole
ris asmeniui.

Ir dar ne viskas.
Rytojaus diena jau netoli. 1ą 

dieną bus paskelbta dar keletas 
paslapčių, ir gal būt bus pa
sakyta: “iki pasimatymo Nau
jienų koncerte!”

— Reporteris Pupa.

Ig. čemauskas 
Ch. Juršis
O. Juršienė 
V. Monkus 
Narbutas
A. Naikelis 
V. Galskis
V. šmotelienė
P. švelnia 

X. Shaikus 
R. Shaikus 
K. Novickas
B. Skurkis

Visi virš išvardyti darbinin
kai turės pribūti kaip 3:3(1 vai. 
po pietų, 2010 \V. North avė.

aiškino:
—žymesnieji ir susipratę lie

tuviai savus namus jau puošia 
lietuvių kultūrinėmis pažibomis. 
Ana, p-ia Ona Kairukštienė net 
knygelę išleido, Kurioje lietu
viškų drobių, juostų ir visokių 
gražių audinių raštai atvaizduo
ti. Jau dabar kas tik nori gali 
savitu kulturingumu atsižymė
ti. Aš net siuvinėjimo studiją 
įrengiau. Lietuviškų motivų po- 
puliarizavimui.

P-ia Rutkauskienė ėmė man 
rodyti jau padirbtų darbų už
sakymus. Stebuklingai suderin
tos spalvos spindėte spindi 1 O 
gražumas keturkampių, juostų 
ir tulpių išsiuvinėjimų ant mo
teriškų šalikų, sijonų ir ant no
sinėlių švarko kairėn pusėn ma- 
žan kišenelin vyrams pasipuoš
ti. Skubotai dėstydama bran
gius darbelius p. Rutkauskienė 
pridūrė: “Turiu daug užsaky
mų padaryti.”

Nenorėjau trukdyti. Palinkė
jęs jai daug laimės išėjau. At
siradau vienas sau gatvėje, bet
gi tiek raštai iš akių neišdyla! 
Tų gražių gražiausių musų bo
čių prabočių išgalvotų ir sudės
tytų raštų negalima nemylėti.

Vienas reporterių.

(Jai buvo supuvęs
—Kongresas .pertraukė posė

dį ir uždarė sesiją, skaito 
laikraštyj antgalvį mokytojas 
vaikams.

Tai kas dabar tą iMisėdį 
suriš ir nejaugi jis iš tokios 
menkos medžiagos, kad galima 
nutraukti? stebisi vienas mo
kinys, o kitas priduria:

—Man žingeidi! ar sesija ta
po tik uždaryta, ar ir užrūky
ta, ir kas dabar ją išleis lau
kan? : . , . H , I

Įtarta mokytoja
Mokytoja. Jonuk, jei aš čia 

padėsiu 1, paskui 2 ir dar 6 
kiaušinius, kiek bus?

Jonukas. Bet juk panelė mo
kytoja kiaušinių nededate....

SKAUDA 
GERKLE? 
vartok

Brighton Park
Bevaikščiodamas po Brighton 

Parką netikėtai patekau pas 
p-ią J. Rutkauskienę, 4442 So. 
Wėstom avė.

Kokis nustebimas! Niekur 
Chicagoje tokio reginio nebu
vau matęs. Ant durų užlaida 
(portjera) žilos senovės lietu
viškais raštais išsiūta. Sakau:

—Kur tamsta gavai tokį gra
žu darbą?c •

—Aš pati padirbau, — pa
aiškina. — O bet tai ne viskas. 
Ir pradėjo rodyti siuvinių, mez
ginių raštų, kad man net akys 
apribo! Toliau p. Rutkauskienė

SERGANTI ŽMONES!!

MI.OGOR IŠGYDOMOS ARBA 
I IMGAI GRĄŽINAMI

35c»
•lovlkelio 

ofttenkA

dėl no
•ykltj

Pralslln* 
(1ALVO8 Ir KRE- 
TINRH SLOGAS 

ir 100 kitą. 
Nuaiplrklt stovi* 

keli Šiandie.

PILNAS ('ŽGANRI)INIMAH ARBA 
PINIGAI GRĄŽINAMI

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMU

Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland

NTISEPSOL
The Common Sens e Health Hablt 

Skaudama gerklė yra pcrMTgėjimu. N< 
užlrinklt jOH. Pruialinkit pavojingai* bak- 
terijaH gargaliuojant nu Severą* AntiM-p- 
hoI. Hcrinan Treclnk. VVapkola. S. 1>. la
bo: "Ah vartom Ant i Hi-psol nuo iw>»n> 
kataro ir alogų nu puikiotnia pasekmė
mis. Jus taipgi gero* btirnoi* skalavimui 
ir gargaliavimui." Ncgalyginamuit kaipo 
burnoH skalautojo^. l'aMudhm kvapą — 
apsaugoja sveikatą. 60c. vl«o»v aptieko- 
fc. Vartokit reguliariai dėl pagerinimo 

.kvapo ir apsaugojimui sveikatos.

Bandymui buteliuką* 
dykai. Reikalaukit. W. 
F. SEVERĄ CO., Dept. 
A, Codar Rapidtt, ,Iowa.

Cend for 
□ample

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Loui» Avė. 

CHICAGO, ILL.

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Guąianteed
USEDCARJ!

PIRMAS METINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Dovanos kiekvienam, 
net ir vaikams 

Labai specialis išparda
vimas šių ta vorų:

Trinimui alkoholius, pante 49c. 
Rusiškas mineralinis aliejus,

pante .............................. 85c.
Norwegian Cod Liver Oil 85c.
Milk Magnesia dantims

“pašte” .......................... 34c.
Amoloz Baby Cough Syrup 39c.
Karštam vandeniui buteliai 99c.

Mes specializuojamės į “com- 
pounding” receptų

Universal Pharmacy 
Frank A. Shimkus 

R. Ph. G.
3301 So. Halsted St.

Yartls 1826

Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bL 
le kokią LIGA 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

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

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly Bullrting. — Imk elevrttorj iki 

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

Dvidešimtis penki metai 
tame name

Turėkit savo nuosavą karą — bet sutaupykit pirmij 
metų nusidėvėjimą — nusipirkit garantuotą vartotą 
karą nuo vieno vertelgų kurie skelbiasi “classified” 
skelbimuose.

Žemiau yra surašyti tikri bargenai, vienas iš 
jų yra kaip tik karas jums.

Buick .... $650 Jewett. . . . $495
Nash .... $895 Chevrolet. . . $285
Hudson . . . $395 Oakland . . . $650
Willys-Knight . $950 Dodge . . . . $195
Essex .... $495 Chrysler . . . $675

Del adresų šitų bargenų žiūrėkite “classified” 
skelbimus.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Filch This on Your Flageolet.
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Ketvirtadienis, kovo 8, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kas pigiau
8 doleriai daktarui — ar 350 

dolerių graboriui?

(Reporterio pasikalbėjimas su 
daktaru).

—Žinias renki? — {lakiausi 
Reporterio lietuvis daktaras.

—Taip. Bet nesitikiu, kad 
daktaras galėtumei man šiame 
reikale pagelbėti.

—O kodėl negalėtumei duoti 
“Naujienų” skaitytojams porą 
mano, kaip daktaro, patarimų.

—Maitinėčiau žinoti, kokie jie 
butų.

—.Pirmasis yra toks: tegul 
lietuviai būva labiau atsargus 
su žaizdomis. Ne vien tokiomis, 
kur nelaimė ištinka žmogų dar
be ar važiuojant. Tokiomis žaiz
domis visi rūpinasi. Ne mažiau 
pavojingos yra ir tokios žaiz
dos, kurios išrodo menkomis 
žaizdomis.

štai surūdijusia vinimi persi
dūrė! rankų. Arba — kur nors 
alėjoje (ėloje) vaikiščias per
skrodė kojų. Dauguma žmonių 
neskaito tokios žaizdos ir žaiz
da. O vienok tokia žaizda taip 
pat grūmoja mirtimi, kaip ir 
tos, kurias žmogus kenčia, kai 
ji mašina aplamdo dirbtuvėje.

Aš kalbu rimtai. Ypač pavo
jingos yra žaizdos nuo vinių, 
šakalių ar kitų atmatų, kurie 
blaškosi gatvėje ar jėloje tarp 
arklio mėšlo.

| tokias žaizdas, kurias pa
gauna ypatingai vaikai bėgio
dami gatvėse, tėvai nekreipia 
daug domės. Kų jie daro? (ii 
paplauja kiek vandeniu, užlaši
na jodinos arba peroksaido, o 
paskui dar muilo su cibuliu už
deda. Tuo ir pasibaigia “gydy
mas". žaizda užgija.

Bet ne retai pasitaiko ve kas. 
Už savaitės laiko pasirodo sim
ptomai (ženklai) ligos, vadina
mos “Lock Jaw” (žandų suraki- 
nimas). Kai ši liga išsivysto, 
tai, brolau, pagelbos jau nebė
ra. Surakina žandus, burnos 
atidaryti negali, sutraukia bur
nos raumenis kai kada taip 
kietai, kad žandikaulis trūksta. 
Paskui paraližuoja kiti raume
nys. Ir ligonis miršta baisiose 
kančiose.

Ažuot nuėjus pas gydytojų, 
žinoma, tuojau po sužeidimo, ir 
įskiepijus sužeistam antitoksi
no, kuris tinkamai išplautų 
žaizdų ir tikrai gyvastį apsau
gotų (kas kaštuotų ne daugiau 
kaip kokie 7 8 doleriai), ne 
retai žmonės “gydosi“ naminė
mis priemonėmis, o paskui.... 
moka graboriui už laidojimų 
$350.

Ar dažnai pasilaiko pana
šių nelaimių?

-Aš pats turėjau per pas
kutinius porų mėnesių keletu 
tokių ligonių. 

♦ * «
O koks kitas patarimas, 

kurį daktaras norėtumei duoti 
Chicagos lietuviams?

—lis yra: tegul šiuo laiku 
ypač dabojasi šunų įkandimo! 
Dalykas toks, kad dabar Chica- 
goje labai daug pasiutusių šu
niu štai šuva įkando suaugusį 
žmogų ar vaikų. Įkąstasis ne
žino, ar jį įkando pasiutęs šu
va, ar ne. Todėl tegul nelau
kia 5—6 dienų. Juo greičiau 
lai eina pas daktarų.

Be to, reikia tuojaus sten
gtis sužinoti, kam priklauso 
šuva, ir pasakyti daktarui. O 
tas praneš apie įkandimų Svei
katos Departamentui, (ii De
partamentas paims šunį ištirti, 
ar jis yra jiasiiitęs, ar ne. Jei 
Sveikatos Departamentas pa
tirs, kad šuva pasiutęs, tai šu
nies įkąsta ypata bus gydoma 
specialiai.

Kaip greitai pasiutimo 
simptomai pasirodo?

—Apriejimo simptomų pusi- ■ 
rodymui ima taip nuo savaitės 
iki mėnesio laiko.

Kada jau simptomai pasiu
timo pasirodo, ar dar galima iš

gydyti ?
—laibai sunku, o ir galima 

ne visuomet.
—Jei ligonis* įkąstas šunies, 

nujaus eis pas daktarų — ar 
gali jis būti tikras, kad jam ne- 
jrunioja pavojus pasiusti?

—Galima duoti 100 nuoš. už
tikrinimų. Bet jis privalo tuo- 
jaus eiti pas daktarų.

Ar pasitaiko lietuviams, 
kad juos aprietų pasiutę šunys?

—Per paskutinius porų mė
nesių aš pats turėjau 8 ar 9 li
gonius, kuriuos įkando šunys. 
Jų tarpo buvo (rys, Kuriuos 
:kando pasiutusi šunys.

- Ar turėtumei daktaras dul
kų pasakyti?

—Tik tiek, jog lietuviai, paž
liugę. kad gal juos pasiutęs šu
va įkando, bėga gydytis pas 
vetimtautj daktarų, kuomet 
avasis, lietuvis daktaras jiems 
rali patarnauti taip jau gerai 
r neplėšdamas tiek, kiek plėšia 
svetimtautis. —- Reporteris.

Town of Lake Teatrališkas Kbubas “Lietuva” 
laikys savo mėnesini susirinkimą 
kovo 8 d., 8 vai. vak., Davis Su. 
Purk svet. Visi narini malonėkite 
atsilankyti. —Valdyba.

Akių Gydytojai
•**'

Lietuviai Daktarai Advokatai

A + A

PETRAS JI ŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 6 dieną, 5 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukės 36 
metų amžiaus, gimęs kaime 
Vaštakių, Varnių vak, Telšių 
apskr., paliko dideliame nuliū
dime brolį Benediktų Butkų ir 
brolienę Oną, Lietuvoj levus, 
brolį ir seserį ir kitus gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1139 
So. Maplewood Avė.

laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 10 dieną, 8 vai. ryto iš 
namu į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Petro Juškos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-i 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Brolis, Brolienė ir 
Kiti Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tel. Ganai 
6174.

a ’ a
ELZBIETA VEKKAUSKIEN2 

po pirmu vyrų Pocevičiene
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 5 dieną, 10 valandą ryto, 
1928 m., sulaukus 51 metų 
amžiaus, gimus Jurbarke, Ra
seinių apskričio, paliko dide
liame nubudime dukterį Fran- 
čišką Staradubienę ir žentą 
Petrą Staradubą ir du sunu, 
Pranciškų Pocevičią, Vladislo
vą Pocevičių, brolį Juozapą 
Neisevičių, seserį Oną Pocienę 
ir kiti giminės. Runas pašar
votas, randasi Zolpio koplyčioj.

Laidotuvės įvyks uėtnyčioj, 
kovo 9 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios į švento Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Elzbietos Virkau- 
skienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuuudę liekame,
Duktė, Simai, Brolis, 
Sesuo ir Kiti Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius L J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

Naktį iš antradienio į trečia
dienį, apie 1 vai. nakties, holda- 
|M-is užpuolė p. Szesnų jo pir
tyj; parmušė savininkų ant 
grindų ir grūmodamas revol
veriu liepė tylėti. Tuo tarpu 
pasitaikė šuo ir-abu bendrai, p. 
Czesna ir šuo, plėšikų nugalė
jo, taip kad plėšikas pabėgo 
smarkiai apdraskytas. Bet ir p. 
Cze&na dar ir dabar jaučia 
skausmus nuo plėšiko smūgių.

B y toj bus daugiau.

Art. S. Pilkos viešas pranešimas 
apie teatrų abelnai ir lietuvių ypa
tingai, įvyksta netnyčioj, kovo 9 d., 
8 vai. vak., Mildos svet., 8142 So. 
Kalstei! St.

Visi, kuriems butų įdomu užgirsti 
naujų žinių iš teatro srities prašomi 
atsilankyt. — ALT. Sandara.

Meilės Lietuvių Ainerikije Drau
gija laikys mėnesini susirinkimą 10 
dieną kovo, 8 vai. vakare, po nu
meriu 1900 S. Union avė. Gerbiami 
draugai malonėkite pribūti į susi
rinkimą ir atsiveskite saujų narių, 
nes dabar veltui įstojimas.

J. Balžcntis, rašt.

PRANEŠIMAI

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. W. if A. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienyje, kovo 9, 
8 vai. vak., Unijos svetainėj, 1564 
N. Bobey St. —A. M. Kadsel, sekr.

Birutės Kalno Draugystės laikys 
mėnesini susirinkimą kovo 9 d., Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite susirink
ti laiku, nes randasi sbarvių reika
lų dėl aptarimo. Susirinkimas pra
sidės kaip 7:30 vai. vakare

M. K. Pienių, rašt.

Graboriai

Pastabai Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VATTUSH, O. D.

LI UVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių (tempimų, kuris 

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

Pbone Boulevard 7689

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenee 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
Piki 12, 1 iki 8 diena ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue |
Netoli 46th St. t Chicago. III

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 8.
Prospect 1028

Res. 2859 S. Leavit St, Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal nutarti

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3243 So. Halsted St.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9728

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėboj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 591S
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Rea. 8201 South Wallace Street

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

Cor Washington and Clarks Sta 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8896

A + A
DOMICĖLĖ VIDUGERIENĖ

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
kovei 6 dieną, 6 valandą vaka
re, 1928 m., sulaukus 80 me
tų amžiaus, gimus Ūtos kaime, 
Panevėžio parapijos ir apskr., 
Amerikoj išgyveno 30 metų 
Ilgiausią laiką gyveno Ham- 
mond, Ind., paliko dideliame 
nuliudime dvi dukteris, Eleną 
Skutienę ir Emiliją Vidugerie- 
nę, iY sūnų Joną, brolį Kazi- 
mierąPetroką, Lietuvoj brolį 
Grigorj Petroką ir seserį Kau
pienę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3363 So. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 10 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Domicėlės Vidu- 
gerienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laiodtuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sūnūs, Broliai, 
Sesuo ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mažeika, Tel. Yards 
1138.

A t A
ONA DANTIENĖ, 
po tėvais Kelpšaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 6 dieną, 5 valandą ryto, 
1928 m., sulaukus 37 m. am
žiaus, gimus Lietuvoj, Žagarės 
miestelyj, Šiaulių apskričio, 
Amerikoj išgyveno 23 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Kazimierą, 16 metų, 
sūnų Vincentą 14 m., dukterį 
Josefiną 11 m., seserį Marijo
ną Bcn; dvi pusseseres: 
Apoloniją Kodžiuvienę ir Ma
rijoną Dargužienę. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1009 W. 19 
Street.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 9 d. iš namų į Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyčią, 
<8 vai. ryto, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Onos Dantienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius. Tel. Canal 6174

Kazimiera Janutavičienė
po tėvais Ivanauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu po sunkios ir ilgos ligos 
kovo 7 dienų, 3:15 valanda ryte, 1928 m., sulaukus 60 m. 
amžiaus, gimus Kauno redyboj, Raseinių apskr., Tytuvė
nų miestelį, Amerikoj išgyveno 30 metų. Paliko dideliame 
nuliudime dukterį Genovaitę Miliauskienę, 3 sūnūs, Petrų, 
Vladislovų ir Bronislova, žentą Antanų Miliauckų, 2 mar
čias, Helena ir Heleną, 3 anūkus, Genovaitę, Antaniuką ir 
Hovardų ir gimines. Kūnas pašarvotas, randasi 4419 So. 
Lincoln St.

Laidotuvės įvyks subatoj, kovo 10 dieną, 8:30 vai. 
ryte iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas į šv, Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimierus Janutavičienės giminės, drau
gai ir pažįstami ir taipgi Miliauckai, kvočiame visus Cice
ro draugus biznierius ir pažįstamus dalyvaut laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
DUKTĖ, SUNAI, ŽENTAI, MARČIOS, 
ANŪKAI (R GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graLorius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. UCHAVICZ
Lietuvis Graborins ir 

Balzamuotojaa
2314 W 23rd PI. 

Chilaga UI
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau 
kti, o mano darbu bų 
site užganėdinti.
Roo.sevelt 2515 - 2516

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CH1CAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 

«sMe.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Tel. Rąosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

Ir balsamuotojas ’

Nubudimo valandoje į 
suteikiam geriausį pa 
tarnavimą. Palaidoj'- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
tr po gimdymo 
Už dyka patari 
tnas, dar ir ki 
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi norai,; 
kreipkitės, o ra 
site pagelbą.
Valandos nuo J 
ryto iki 2 v. po' 
pietų, nuo 6 iki 
<1 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal
State Bank — i 

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su! 

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

Tel. Victory 6279____
DR. G. SERNER
Lietuvi* Akių Specialistas

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

Nedėboj nuo 10 iki 1.

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

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea„ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

Tel. Brunsvvick 4983
Namų telefonas Brunawick 0597 
Ultra/jplėtinė šviesa ir diathermia

A. L OA VIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė

Tel. Kenurood 5107
V a i a d d of

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Kės. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaao, Uir

'ea phone Republic 0083

Or. V. B. Milaszewic?
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwcll St.

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

Telcphone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Westero Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
i M iki 5:60 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M 

CHICAGO

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 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 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
Valandos 

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuulO—12

Įvairus Gydytojai 
GYDO 

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

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANK<

1800 So. Ashland Avė.
V a 1 a n d o s: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėboj nuo 2:39 iki 4:80 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residcnce Tel. Fairfax 6358

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3162 S'o. Halsted StM Chicago 
arti 31 st Street

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai — _ 

Ofisas
1729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, huo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. disną
. Phone Midway 2880

Telephone Yards 0994

OR. MAURICE tAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
’ iki 9 vak Nedėl. nuo 10 iki 12 diena 

R*a Telephone Plaza 8200

OR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -/

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1625 W. 18tb St. netoli Morgan St 
V a i a n d o s : Nuo 10—12 pietų b 

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

Naktj So. Shore 2238. Boulevard R48>

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milw&ukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėboj pagal sutarti

Mes užtikrinam jums 
gera dantų darbą 

šeši menesiai dėl 
išmokėjimo. Nc- 
reik nieko {mo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. 
J tusų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad jums reikės 
mokėti:

$80 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po 310 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn.

Dr. C. W. De Roąue
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

DR. A. KULVIN
DENTISTAS

4624 S. VVestern Avė.
Viršui S. W. Norwel|’s aptiekos, 

kampas 4(5 Placc.
Atsineškit šį skelbimą, gausit $2 

pigiau už visų dantų darbų.

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

K.GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearhom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namu Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V&knrMis
8241 South Halsted St 

Tek Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedilio ir 

Pėtnyčios

CLflSSIFiEO MUS?]
i

Educational
_____________Mokyklos____________ _

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
uenor barijo, kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

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

Mumford Music
Studios,

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

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

Miscellaneous 
Įvairus

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 ELLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

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

Atsineškit su savim šj skel
bimą, nuleisim© pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, im menesiai dėl iš 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
039«. JUGIIT WAY l’LUMB- 
ING & HEATING CO., 4532

i Cottage Grove Avė.

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

(Coiitiuued on page 8)
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AT YDA Lietuviams dėl genį le 

daunių. pledam ledaunes.
Atsišaukite 
CARBONDALE MACIŪNE 

222 W. Kinzie SL 
Superior 2055-56

co.

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniamo cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy-, 
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javu auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washįngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės.' 
VIETŲ JEŠKOTOJAMS PIGUS | 
EKSKURSIJŲ T1 KIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny-! 
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Raihvay, 
SL Paul, Minn.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

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

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, siute, $2 voleliui, bal
ta maleva, $1.75 galionui. Vinys, ce
mentas ir tt. 2553 W. Madison St. 
Seeley 6065.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

Juozo 
guber- 
kaimo.

labai 
praneš

Personai 
Asmenų Ieško

PAlĖšKAU savo fivogerio 
Zavicko, neina iš Suvalkų 
nijis, Gražiškių parapijos ir 
Malonėkite atsišaukti, turiu 
svarbų reikalą. Kas pirmas 
skiriu 5 dolerius atlyginimo.

Atsišaukite
JOE CUPR1NSKAS 

2907 So. Union Avė., Chicago, III.

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naujų radio nuo atsa

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

G. & W. Radio Co.
6200 So. Halsted St. , Normai 1464

NASH COACH 1926. 5 nanažicrii), pilnai 
įrenulaH, pulkifM balinu (ajerai, labui Ava- 
niH. 90 dienu gariiiituutaM, $395, Jewett 
$195.

FINANCE CO,
70011 Stony Inlund., Fairfnx R030, 

atdara vakarai* arba nedalioj

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

iix,<l<-t'ni Ak.'| U

11EO 192<l. 1 <h:riij ucdun, orlidnnliHko
iižlmlrlmo, iliibnr Kcrnmc stovyje, $436 —- 
$1UO iinolcėii.

7020 So. HnlHted St.

TORIU parduot i inait.ij. .... .... 
kambarių murini huiiKidow. $3900 cash rei
kia.

Atslkauklfo Aiandie.
Sa vininkaH

57U! S. VVhipnle St.
Republic 8<H8

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malėvojam ir popieruojam. Užlal
kom malevą, popierą, stiklus ir L L

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

AugŠčiausias kainas
Del informacijų kreipkitčs 

asmeniškai ar laiškais.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba t 

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

ABBOTT CONSTRUCTION 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

CO.

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

Telephone Victory 05C2 
Daro paskolas ant

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

▼akaras

KAFKA ROOFING CO.
(Not Ine.)

Kontraktonai, visokios rųsirs stogų 
dengėjai.

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

MALEVOJAM, dekoruojam — At
sišaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 

Lavvson Painting & Decorating Co.
Kedzie 5556.

KUOMET JUMS REIKIA PI
NIGŲ, ATSIŠAUKIT PAS:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

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

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

Tel Canal 1875 
į visus departmentus .

Pigiausios kainos. Greita* 
patarnavimas.

PERKRAUSTOME
į visas miesto dalis, nebrangiai 

HARVEY & CO.,
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056
Vakarais Monroe 6629

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

C. MOSER
625 West 48th Place 

Yards 1034

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

;Gera proga dėl lietuvių 
aalesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanal turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsmeškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St, James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevslt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5812 West 
22 S'„ Cicero, 111.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

WILLYS-KN1GHT strąight 6 so
dan, vėliausio modelio, $950.

7637 S. Halsted SL SHAW
VALGOMO kambario setas, $5, pa

siniai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak- 
siai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utaminke, 
ketverge ir suimtoj iki 10 vakaro. 
Schvvartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

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

LIETUVIU ATYDAl
Vasario mėnesio išvalymas. 100 

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

Montrose Auto Sales, 
• .3106 Montrose avė.

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

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

.$1000 INMOKfiTI
5 kambarių bungalow Beverly 

Hills, arch valgomo kambario lubos, 
stikliniai porčiai, tile grindimis va- 
na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
pūdų lotas. Conover indų plovimui.

IŠSIMAINO 2 Storai ir 8 flatai Pamatykit demonstruojamus. Atdara 
pečiais apšidoma, rendos $3060 per vokarais. Carlson Construction Co., 
metus, mainysiu ant 6 ruimų bun- 10838 S. Talman. Beverley 9407. 
galovv arba rezidencijos arba 2 fla- ‘ — ----- -----
tų, prie Vienuolyno. Joe. Povijanis,
2894 Archer Avė,Patarimas Publikai!

BARGENAS, 5 kambarių mūrinis j Visi sako ir žino, kad su pirki- 
bungalow, 1006 W. 57 St., naujas ir: mu ir pardavimu turto, motgičių rei- 
moderniškas, pirmas morgičius $3500 ■ kalais, notariališku raštu padarytum, 
jasibaigs j 5 melus, tiktai $750 jmo-. pinigų ir laivakorčių siuntimu — 
cėti, kitus po $35 į mėnesį, savinin-Į VISADOS yra patartina kriep- 
tas, —

HOUGH, 4213 S. Halsted St.
i ties pas

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

Boulvard 0611-0774

Mums reikia lietuvių 
1 automobilių ■ salesmanų 

MES turime gerą vietą su 
i didele proga dėl jaunų lietuvių 
; su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu- 

, rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri-

I koj.
. Reikia mokėti lietuviškai ir| 
turėti norą dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim Šj skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

REIKALINGAS bartenderis soft Į 
Drink Parlory, 6101 S. State St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, geroj vietoj, puikus biznis, turiu 
parduoti iš priežasties ligos, 8043 
So. Racine Avė. Stewart 1422.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia.

REIKIA patyrusių moterų indų 
plovėjų. 4169 S. Halsted St.

REIKALINGA patyrusi veiterka, 
1 darbas visada, dienomis. Chicago 
1 Restaurunt, 3457 S. Halsted St.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame tegalį nuošim- , 
ti.

KEIKIA merginų ir moterų | dirbtuve*, 
darbas nuo Atokų, taipgi j vieAbučius ir 11- 
gonbudina.

S. S. INDUSTRIAL EMPLOYMENT 
5910 So. Hajated st.

MES MOKAME brangiai už jūsų 
senus 1 
t. t.

rakandus, pečius, kaurus ir

BROWN FURN. CO. 
1741 W. Madison St.

Seeley 5683

Business Chances
Pardavimui Bizniai

$300, imame legali nuošim- 
PinigUs gausite į 12 valandų.

ndustrial Loan Service:
1726 W. Chicago Avė., 

Kampas Hermitacre Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

( Sewing Machine
________ Siuvamos Mašinos________

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

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

EIK SU MINIA
Plieninis valgomo kambario karas 

Uždėtas ant truck chassis
“Self-Propelling,’

ši važiuojama virtuve yra ką tik 
užbaigta, turi vėliausios mados pa
gerintus įrengimus, elektros šviesą 
ir kerosino pečiukus.

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

Austin Welding Works
553 W. Quincy St.

REIKIA cash dėl užbaigimo rei
kalų, parduosiu visa arba dalimis 
400x250 pėdų Rand Iload frontage, 
nėra • assesmentų, ’/i pigiau negu 1 
subdivizijų kainos. Gera vieta dėl 
gasolino stoties arba užkandžių 
standos. 32 minutės važiavimo iki 
vidurmiesčio. Rašykit, 842 Trans
portation Bldg., Box 974-L.

gos. Beveik nauja 6 kambarių 
TIKRAS bungalow ir dviejų karų gara-

RAPCrMAC žas» galima nupirkti lengvais
„ . n i išmokėjimais arba už cash.lurtu parduoti savo modemišką į.. f

senai įrengtų roadhouse, gerai ap- ’>Ungal0W randasi Marquette 
simokantis biznis. Turiu parduoti,. Manor prie boulevarų ir gat- 
nes moteris serga ir turi mainyti i •
klimatą. šis roadhouse yra prie vekanų. ParsidUOS ^1,500., pi- 
plačiai važinėjamo kelio, apsimokės1 
jums pasimatyti su savininku, 

3023 West 111 St. 
Phone Beverly 0212

dalimis KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
’ontaJp *AD JU BIZNIS YRA DIDELIS.

BARGENAS ir lengvos išly-

giau negu verta. Del informa- 
I ei jų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI 2640 W. 63 St. na- (
mas. Yra didelė krautuvė, viršuj i - . . ... , . . - „
0 kambariu fialas, garažas, John- namna " tu5č,a“ °.tas- v Ja
son Oil burner, viskas nauja. Boo- 
ming namų distrikte, tirštai lietu-. 
vių apgyventa, parduodu iš prie-! 
žasties turėjimo kito biznio, $14,000 ' 
1 morgičius. Bargenas.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis

namas bus parduotas už tiek, kad 
apmokėjus morgičių, jus galit pirkti 

I tiktai namą pigiai, cash $1500.
4616 So. Whinple St. 

arba šaukit
Telephone Humboldt 3960 

Savininkas, 1931 Milwaukee Avė.

Automobiles

UPHOLSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik gt*-. 
riausį darbą. Atsišaukit pas mus dėl i 
geriausio patarnavimo. Suteikiajn ap-; 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMėRE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

IŠKABŲ malevojimas nupiginto V 
mis kainomis iš priežasties lėto se- į j 
zono.

Oakland 6777.

Ieškau darbo prie namų; turiu 
dukterį 6 metų. Ieškau partnerio 

1 laikyti 1‘lati, ii- priiHiirčti mano cillk- 
! trrj. Turiu rornišius keturiems 

Morgičiai pirmi ir antri k“"'hi"‘‘"''m. VaI.,ls 2712 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted SL

TIKRI BARGENAI
AukAtos ruples, vėliausių modelių, 

vartotu karų. 
CHRYSLER, 1927. 03 Coach. kaip 

naujas ........... .................................
BUICK 1938 sedan, kaip-naujas 
CHRYSLER 1928. 72 sedan. kaip 

naujas ___ ___________ _________
FACHARD 1920. stralftht. 85 pa-

sažlerių. Mtlan ...... ............. .............
CHRYSLER 1927. «O sedan, kaip 

naujas ....... ..... ......
PONT1AC 1028. 4 dur.. ______  ,__
LINCOLN 1927. 7 pasatlerlų. sedan.

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

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

ster - ------------------------------------- -—
ESSEX 1928. 4 durimis sedan, kaip

naujas ------ ----- - »------- -----STUDEBAKER. 7 pasatlerių sedan, 
kaiti naujas

AUBURN ......
naujas ---  ---------------------------------

50 kitų valiausių modelių lenvių 
karų nuo  $100 iki 
Visi karai garantuoti ir teikiamas __

patarnavimas. 'Ilk bisk įmokėti, kitus j 
12 arba 18 niftneslų. Atdara vakarais ir 
nedaliomis iki 10.
NORTH AVENUE MOTOR SALES 
3739-41 W. North Ave.< Phone Capitol 3350

Dodge '27, Sedan ....................... $475
Chrysler ’27, Sedan ................... $595
Hupmobile ’25, Sedan ..... .........  i
Nash ’27, Sedan ....................... $700
Hudson ’27, Sedan ................... $550
Buick ’27, Sedan ......................  $650
Stutlebaker Sedan .........................,___ $550Visi karui garantuoti. Išmokėjimais.

' 2560 So. Halsted St.
Atdara visada

$050 
$1075 
$1260 
$1450

___ ,_____ $1650 
Landau sodan $750 

$2750 
$1750 

$075 
$050 
$050 
^875 : 
$400 I 

dykai

1027, Bport sedan, kaip

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
taisysim juos. Ekspertų patarnavi
mas, nebrangios kainos. Pabandykit 
pas mus.

ASHJIAN BROS.
2101 E. 71st St.

Paskolinsim nuo $50 iki $300 
už 2*/4 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai.

! Be jokio komišino.
S. OSGOOD,

2231 West Division St. 
Tel. Armitage 1199

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TOM BR0WN
BENAS IR ORKESTROS 

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

34 W. Lake St.
Ph. State 0796

PRIEŠ pavasarį namų taisymą 
plasterinimą arba lopymą, perstai- 
some ir malevojame. Atsišaukit ar- j 
ba telefonuokit.

WH1TTING & SON,
Norman 1792, 6948 S. Princeton av.

PASKOLOS ANTRIEMS 
% MORGIČIAMS 

Turime užtektinai pinigų. Pigios 
Dorchester 0009 kainos, lengvi išmokėjimai. Taipgi 
--------------------- j $100 iki $300 už 2Vi nuošimčių, be 

1 komiso. »
GEORGE KOPPEL 

2739 West Division SL 
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 SL

PRIVATIŠKAS žmogus parduoda 
gerai žinomą grojikiį pianą, kaip 
naujas, už $100, pusė cash, kitus j 
60 dienų.

6621 S. Richmond SL, 2 flatas

MALEVOJU, dekoruoju. Nebran
gios kainos, gaukit mano apskaitlia- 
vimą. T. E. DANIELS, 1412 Irving 
Park Blvd., Wellington 8877.

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
- Kedzie 6864

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas pątarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND & 
MORTGAGE CO.

134 N. 1^ Šalie St., 
Room 2006

Dearbom 4636 — State 5864.

UŽ GERIAUSI cash pasiūlymą 
nupirksite mano grojikiį pianą, ne
turiu vietos naujame name, turiu 
parduoti tuoiau, parduosiu už $100 
— % cash, kitus į 60 dienų. Reikia 
pinigų persikraustymo išlaidoms.

GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

Radio

ATYDAl LIETUVIŲ
Athklt savo malsvojlmą ir dekoravimą per 
•kaperius. Dykai apekaltUavimas. Nuo lai
ko arba liontraktainis darbas. Važiuojam 
tnie kur Chioagoj arb priemiesčiuose.

J. J. SHAKENMAER 
949 Milwaukco Avė.

Brunswick 7307

Financial
_________Finansai-Paskolos

PASKOLOS $100 ir daugiau, jūsų 
notomis, legalėmis kainomis. Savai
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be 
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 

* ir 3 morgičius labai žemu komisu.
LINCOLN LOAN ASSOCIATION 

1931 Mihvaukee Avė., 
netoli Westem

Personai
_________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllai, Copy- 

arrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas..

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

28t0 W. Chicago Avė. 
Dept 7 

Chicago, 111.

su
ir

3166 Lincoln A v 
Room 301 

netoli Ashland

IEŠKAU sunaus Mikolo Mitrino. 
Ji« 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.

M. EVA MTTRIN,
R. 1, Box 98, Frees Oil, Mich.

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą — gausi 

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

PRADfiKIT NAUJUS METUS
Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų verto už viską ką 
tik pirkaite. Mes nelaikome viduti
nės 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 
garantuojama.

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

STERLING SHOP RADIO 
4823 Lincoln Av. 3248 N. Ashland 

Phone Buckingham 8809

— 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

Negirdėti Mainai $4000 PIGIAU
8 flatų, IVz metų senumo, moder- 

i niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
IŠSIMAINO 3 puikus mimai Gary, ■ išmokėjimais, $39,000, cash $7,000, 

muro šaukit savininką 
namo 
po 5 ' 

kambarius ir naujas muro namas, 
kaina $14/>00, trečias 7 kambarių *vnnn
naujas muro bungalovv ir muro ga- . PARDAVIMUI 
ražas dėl 2 karų, kaina #13,950. ši- Priverstas parduoti savo naują 5 
tuos visus namus mainysiu ant Chi-1 kambarių naują mūrinį bungalow už 
cagos praperčių nuo 13 flatų iki 20 P'^iau negu kainavo, kad sudarius 
flaty. Tie namai turi Imt išmainy-' W,000 „.«»>>• <Jerr‘au9l8„,ft 
ti trumpam laike. > \ ^.ou!^ 12407 South

IŠSIMAINO puikus bizniavus na-JIiac,ne Ave* 
mas, su bučernės biznium, ant Ar
cher avė. Mainysiu ant privatiško 
namo nepaisant apiclinkės.

IŠSIMAINO naujas muro namas 
ant Archer avė., netoli r ‘ 
Park didelio teatro. I--------

..... giai arba mainysiu ant nci,^.^.... 
iiKU prįvatiško namo nepaisant apielin- Ja* 

kės.
IŠSIMAINO 2 namai ir 2 lotai; 

vienam name randasi 10 kambarių 
hotelis, antras namas 2 flatų po 5 į 
ir 6 kambarius, karštu vandeniu, 
šildomas; lotai randasi ant 147 »r

ant
Ind., vienas 5 flatų naujas 
namas, po 5 ir 4 kambarius; 
kaina $25,000, mitras .3 flatų

Jus ir 
____  $14,500,

Pensacola 8164

SIUVĖJŲ ATYDON 
AR JUS NORITE LAIKYTI SAVO 

RŪBŲ IŠVALYMO PELNĄ 
SAVO KIŠENIUJE.

Koperativiška kompanija iki 500 
siuvėjų Chicagojn yra' organizuoja- 

! ma. Mes turime moderniškiausią ru- 
i bų valymo įstaigą Chicagoje. Dar
bas bus atliekamas 100% užganėdi
nantis dėl siuvėjo ir koštu meno.

Tik biskj įmokėjus galite I“ 
partneriu. Jums bus suteikiamas; 
pilnas patarnavimas ir lygi dalis pel
no. Kviečiame jus pilnai apžiūrėti 
be jokios jums aLsakomybės.

M R. KORNICK, 
CENTRAL CLEANERS & DAYERS

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

oii Brighton kambarius, octagon frontu, bunga- 
Parduosiu pi- i low, prie Belmont ir Central, karštu 

didelio vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
Yra paimti j mainus, parduosiu 

jūsų kaina, išmokėjimais.
ANDERSON, 

4058 Lawrence Avė.
Pens. 8493

4 apt., mūrinis, modelmiskas, 4 ka- 
___ ; " 1 * * “3 

tų namų yra žemos kainos; mainy- St. ’/z bloko" nuo Kedzie Avė. Kaina 
siu ant namo ne mažesnio kaip 12___________ ‘
fialų.

1SS1MAINO bizniavus namas, Sto
ras su 2 flatais ir 2 karų garažas; 
namas randasi tarp dviejų karų li
nijų. Mainysiu ant 2 flatų namo ar
ba nedidelės farmos. Kaina $ 18,50(1.

IŠSIMAINO kampiniai bizniavi 
lotai ant Archer avė, tinkami dėl 
road house arba gąsdino stoties. 
Parduosiu arba mainysiu ant rezi
dencijos Joto, dviejų flatų namo ar
ba bungalow.

KAS norite pirkti, parduoti mai-■ 
nyti namus, lotus arba kitokius1 
biznius, kreipkitės pas mane, gau
site greitų ir teisingų patarnavimų. 
Kam reikia pinigų ant pirmų įr 40 N. Dearborn’stf Tel“Čentral 3654 
antrų lųirgicių, mažas komišenas ir 
6%, taipgi perku antrus morgičius 
ir kontraktus. Su viršminėtais reią 
kalais kreipkitės pas:

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Rhone Lafayette 5107

$350 į 2705 Fujlerton Av. Brunswick 82001,, , , , i.. .„„„„r.,v «t; i ' --------y ,, ' y •  Į Halsted St. trensferinio kam|><». Si- rų mūrinis garažas, V2 bloko nuo 63

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
Parduosiu pigiai, priežastį patirsit 
ant vietos. 3311 f5o. Halsted St.

M & K Motor Sales
vmcnvoa senatus! tr atsakanti aus! vartotų

PARDAVIMUI grosemė su pa
gyvenimo kambariais, geras cash 
biznis, parduosiu už labai mažų kai
na. Neturiu kam dirbti. 4306 So. 
Wood St. .

$83,000, lotas 50x125, mainysime į 
lotus arba bunpjalovv arba 2 flatų 
rnu.rinj, eųuity $12,400, pirmas mor- 
gičius, $17,000.
hARRIS & UNGER 

3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

, karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų
1 karų, pilnai Įrengti, gerame mechaniAkame»*••* I 

stovyje, 
$2000.
kiemo 
naiH,

karai" parduodam! nuo $180 
Mes turime karą kuris tinka 

reikalams. Cash, itmokėjimais.
8811'13 So. Halsted 81.

iki 
V18O- 
mai-

GREITAM PARDAVIMUI groser- 
nė ir kendžių Storas, parduosiu ar
ba mainysiu i automobilių, 1801 So. 
Peoria St. Tel. Canal 1855.

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

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

J. A. LYNCH,REIKALINGAS antrarankis pie- 
koris. Meldžiu atsišaukti tuojau. 
2424 W. 69 St.

50% 
PIGIAU 

1024 __
192H .....

1020 ___
DODGE SEDAN
ESSEX
FL1NT Tourinr _________________
AUBURN Tourin* 1025 žiemai už

daromai* .... .. ........  -
OAKLAND Sedan 1025, 4 ratų bre

kiul ..........................   —

$195 
$225 
$195
$225

__ _______ _______________  $250 
MOON 1924 Bport Touiing ________  $176
MOON 1928 4 pasakferių coupe ------ $100

Tie karai yra nupiginti lygiai per puse. 
J oi jįjH norite pirkti gero karo, nepraleiski
te Alų gerų bargenų.

South Bldes didžiausi automobilių ver
telgos.
GARFIELD MOTOR SALES CO.

47 to 01 E. 56th St.. cor. Wabash Avo.
7715 So. Halsted St.

COACH

Special Bargenai
HUDSON coach. 1020 .... .....................
Chevrolet Landeau sedan 1027 ........
BUICK 25 aedan Mstr H ......................
PACKAUD Sglo 0 sedan ......................
HUPMOB1LE 1925 setlnn, kaip naujas 
PAIGE 1925 sport sedan ....... ..............
COLE 8 sadan 1920 ...........................
VVILLYS-Knitfht ’924 Tour. Cal. Top. 
Jowctt 1925 Tour. Cal. Top 

Dar 160 išHlrinkinnii — 
timokejimais 

7001 S. Halsted

$395

$385 
$275 
$426 
$350 

„ ___  $185
........ ......... $95 
cash arba

Vincannofl 0447

BUICK 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taipgi 100 daugiau geros vertfis Chryslo- 
rių. Nanh $808. Dodges. Hudsonų. Oakland 
$060 ir tt. lAniokėjimats. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

BUICK 1926 — 20 Coach, 
tikras bargenas, turiu parduoti 
tuojau, $600.

FAGET BUICK CO. 
4400 Archer Avė.

Tel. Virginia 1200

CHRYSLER 10!J6. Tudor nedari — A-l 
atovylo, $575, Diana 1026 atrnttffht 8. A4 
stovyje. $700. lAniokfijlmaie.

0718 So. Wo«tern Avė. ARGO

E9SEX 1027 — $495 — 1026
Coach $250, Hudson 1027 «edan domonstra- 
torius $H05. HUDSON—E9SEX Dealcr, 
8512 Archer Avė.

Coupe Bargenai
Ford 1027. Chevrolet 1087. Dodge 1020.
Bargenai. Atdaru vakarais. Alias Motors, 
Ine., 6030 Cottage Grove,

PARDAVIMUI restaurantas geroj 
apielinkėj. Biznis geras. Atsišaukit 
j Aušros Knygynų, .3210 S. Halsted 
St. Box 266.

PARDAVIMUI bučernė su ledau- 
nyČia ir troku. Daromas geras biz
nis, bargenas greitam pardavimui. 
1750 W. 63 St.

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
Parduisiu pigiai, priežastį patirsit 
ant vietos. 3311 So. Halsted St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

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

SAVININKAS turi mainyti groser- 
nę, bučerpę, saldainių krautuvę i 
farmą, biznį, lotus ar kitokią real 
este. Veikit greit. 2031 W. 35th St. 
Lafayette 0909.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

Atkreipkite Atydą!
Kas turite ką nors mainyti, lo

tą, namą, farmą arba morgičj. At
sišaukite, nes aš turiu garadžių, ku
ris turi būt išmainytas arba par
duotas greitai už žemą kainą.

WM. GRITENAS

Geresni,
Pigesni,

Gražesni, 
Bargeną 

Sunku Rasti
Skaitykit:
3 namai, tinkami dėl
Boarding House
8 lotai, tinkami dėl 
chicken farmos
15 gražių, didelių medžių, 
tinkamų dėl sodno 
Visoj Čikagoj
Stritkaris 1 blokas
Parsiduoda iš bėdos 
Kaina tik $5500.00.
Reikia įnešti tik $3500.00.
Taipgi priimsiu morgičių 
kaipo dalj jneŠimo-mokesčio. 
Agentai neatsišaukit 
šaukit savininką

Canal 4960
3241 So. Halsted St.

Tel. Victory 5065

TURIU parduiti 2 flatų nAiHnį 
namą, garu šildomą, 5—6 kambarių, 
2 karų garažas. Atsišaukit prie sa
vininko po 7 vai. vakare. 3218 W. 
65 PI., netoli Kedzie. Republic 4878

2 NAUJI, 3 APT. 
po 6 kambarius kiekvienas, 
nė ledaunė, 3 karų mūrinis 
5524-5536 N. Artesian Avė. 
pigi, Išmokėjimais.

Statytojas.
Ravensivood 3982

elektrl- 
garažas

Kaina

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

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

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

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

LIETUVIU ATYDON
Ar* jus turite lotą? Jei turite, 

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

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

1358 W. 79th St. Triangle 6090 
7084 N. Clark SL Rogers Park 4656

530 W. 42 Place, pardavimui 3 
flatų medinis namas, 6, 4 ir 4 kam
barių flatai, yra elektra, vena, lo
tas 28 pėdų, rendos $60, už $3200 
greitam pardavimui.

PARDAVIMUI pigiai 2 aukštų 
medinis namas, 4-4 kambarių, mo
demiškas, fumas šildomas pirmas 
aukštas, kaina $4500, 522 W. 46
PI. Tel. Englewood 7842.


