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Senato komisija pasibaigus- 
lygomis kasyklų sfttyfe ;

Vokiečių 47,000 darbi
ninkų protesto streikas

Tyrinėjusi minkštosios anglies kasyklų 
streikų, komisija savo raporte piešia bai

sų angliakasių gyvenimo vaizdų

sustrei- 
generalinės

pa-

sa- 
esą

\VASHINGTONAS, kovo 12. 
— Senatas paskelbė raportą 
apie padėtį Pennsyhivnijos min
kštosios anglies kasyklų srity
se. Raportas buvo pateiktas 
senato subkomisijos, kuri buvo 
Išsiųsta j tas sritis dalyku 
dėčiai ištirti.

Subkomisija savo raporte 
ko, kad sąlygos tose srityse
pavojingos visuomenės tvarkai 
ir apverktinos moraliniu, pasto
gės, sanitacijos ir bendru gyve
nimo sąlygų atžvilgiu.

Raporte nupeikiami tie me
tiniai, kuriuos dauguma kasyk
lų savininkų vartoja prieš ang
liakasius, ir giriama “šauni 
streikuojančių angliakasių mo
terų drąsa ir pasišventimas aki
vaizdoje to vargo ir skurdo, ku
ris motinų likimą visados skau
tižiausiai paliečia.”

Subkomisija sako, kad visiš
ko badavimo streikuojančių 
angliakasių tarpe ji nepastebė
jus, vis dėlto jie muitinasi labai 
šykščiai: maisto gausos toli 
gražu jie neturi, o ir tas pats 
esąs pigiausios rūšies, koki jie 
galį pirktis.

Senato subkomisija pa taria 
kongresui daryti žingsnių įsta
tymų keliu pataisyti tą chao
są anglies pramonėje, kuri iš 
viso esanti nekokioj padėty.

Tyrinėjimų dariusios senato 
subkomisijos nariai buvo šie 
senatoriai: Gooding (rep., Ida- 
ho), Metcalf (rep., Nebraska), 
Pine (rep., Okla.), Wagner 
(dem., N. Y.) ir \Vheeler (dem., 
Montana).

Savo‘raporte tie senatoriai 
nurodo į dorinį sugedimą tarp 
išmestų iš dariai angliakasių, 
streiklaužių ir, ypač, “anglies ir' 
geležies kompanijų policijos“, 
kurt šiandie viešpatauja minkš
tosios anglies kasyklų laukuose. 
Raporte sakoma:

“Visur, kur tik jūsų komisi
ja lankėsi, ji rado tos anglies 
ir geležies policijos aukų —jos 
sumuštų, sudaužytų angliaka
sių, tebenešiojančių randus ir 
žaizdas ant savo veidų ir gal
vose. Lankytose vietose komisi
ja pastebėjo taipjau butlegery- 
bę žydint.”

Senato subkomisija sako, kad 
streiko srityse ji radus, jo^*i 
kasyklų kompanijų samdoma ir 
joms tarnaujanti “anglies ir 
geležies policija“ kontroliuojan
ti dagi Jungtinių Valstybių paš
to skyrius. Kai kurtose vietose, 
kaip Smithdale, Pa., seniems pi
liečiams, einantiems į paštų 
siuntinių reikalais, ta policija 
neleidžianti įeiti į federalinį 
pašto trobesį, kuris esąs pasta
tytas ant Pittsburgh Coal kom
panijos žemės.

Miestely Van Meter, Pa., pa
sakoja senatoriai, į pašto sky
rių atėjo vietos faremrys Bran- 
thover siuntinių atsiimti. Ra
dęs atėjusį laišką, jis čia pat 
ėmė jį skaityti. Prie jo pri
kibo “anglies ir geležies poli
cija”, reikalaudama, kad jis 
tuojau išsinešdintų. Farmerys 
aiškino, kad jis laukiąs ateinan
čio netrukus rytmetinio pašto 
traukinio, bet aiškintis jam il
gai neteko: “anglies ir gele
žies policija“ areštavo jį “dėl 
pasipriešinimo policijos vyriau
sybei”, grandiniu surakino ran-

tam pyti. Fnrmerys buvo sumuš
tas “blekdžekiu”, jo nosis bu
vo sutriuškinta, ir pagaliau jis 
buvo nutemptas į teismų. Kai
mynas užstatė už jį $500 kau
cijos. Bet čia “anglies ir gele
žies policijos” smurtas išėjo 
visai ne jos sveikatai: ji turė
jo pasimokėti teismo lėšas ir 
farmerio advokato išlaidas.

Senato subkomisija ypač 
smerkia kasyklų magnatų 11. 
F. Bakerj, Pittsburgh Terminai 
Coal kompanijos pirmininkų. 
Savo raporte subkomisija sako:

“Ponas Baker pasisakė ko
misijai, kad jis esąs labai žy
mus asmuo 
Pittsburghe...
išgirdęs, kad komisija pasibai
sėjus sąlygomis, kurias ji rado

socialiame darbe
.lis nusistebėjo

jo kompanijos nuosavybėse, 
kur angliakasiai buvo priversti 
gyventi tokiose bjauriose, pur-
vinose, menkai ventiliuojamose 
lūšnose, kuriose žmogui visai 
netinka gyventi... Bet p. Baker 
davė komisijai suprasti, kad 
nebus daroma jokių pastangų 
pagerinti Pittsburgh Terminai 
Coal kompanijos darbininkų 
gyvenamąsias sąlygas... Komi
sija rado, kad vienose pono Ba- 
kero kasyklose jų viršininkai 
pačiame viduržiemy buvo iši- 
minėję krosnis iš angliakasių 
lūšnų, ir atstatė atgal tik po 
to, kai į Pittsburghų buvo pa
siųstas tam tikras angliakasių 
komitetas protestuoti generali
niam ofisui... Pono Bakerio pa
reiškimas, kad jis visai nematąs 
reikalo teisintis dėl tų biaurių, 
purvinu, vabalų pilnų sąlygų, 
kurias komisija rado viešpatau
jant angliakasių gyvenamose 
lūšnose, supurtė kiekvienų ko
misijos narį.“

Šalia moraliu sugedimo ir
“anglies ir geležies policijos”
brutalumų, senato komisijai 
sunkų įspūdį padaręs taipjau
nesani taringumas 
gyvenamų butų 
barakuose. Savo
ko:

BERLYNAS, kovo 12.
Protestui prieš lokautą meta
lurgijos pramonėje, 
kavo AEG —
elektros kompanijos — darbi-, 
ninku i. AEG yra didžiausia 
elektros kompanija Vokietijoje. 
Darbą metė 47,000 darbininkų.

Berlyno metalurgijos fabrikų 
lokautu yra išmestų įš darbo 
05,000 darbininkų.

Suomiai pradėjo ko 
va su prohibicija

Kaip ir .Jungtinėse Valstybėse, 
prohibicija Suomiuose girty
bės nesumažino, bet dar ją 
padidino (Atlantic and Pacific Photol

ELSINKIS, Suomija, kovo 12.
— Suomių spauda pradėjo
stiprių kampanijų prieš probi-

jbiciją, nurodydama, kad ji, 
užuot girtybę krašte panaikinus 
ar bent sumažinus, dar labiau 
ją didina. _ _

Laikraščiai savo tvirtinimus senatų rezultatai

Buvęs krutamųjų paveikslų žvaigždė Charles Ray ir jo 
žmona. Jis‘lošdamas jaunuolių rolėse uždirbo milioną dolerių, 
bet spekuliacijose praleido. Suaugęs jau nebetiko krutamie- 
siems paveikslams, neteko darbo ir dabar gana skurdžiai gyve
na New Yorke, ieškodamas darbo paprastuose teatruose.

Rinkimų Į Lenki jos i Italija reikalinga
n zy m r* 4' <> Hnnnltn * rlnurk«inii ImfAiviudaugiau kareivių

remia socialinės tarnybos mi 
n isteri jos paskelbtu pranešimu 
parodančiu, kad viename tik EI-
sinky girtybė 1927 metais pa
didėjus 1 I nuošimčių.

Ministerijos pranešimu, dėl 
neteisėto degtinės darymo, im
portavimo ir pardavinėjimo per
nai buvo areštuota 24,519 as
menų, palyginus su 20,532 areš
tuotais 1920 metais. Del girty
bės pernai buvo areštuota 87,- 
190 asmenų, jų tarpe 2,510 
moterų, tuo tarpu kai 1926 
metais buvo areštuota viso 
73,829 asmens. Pernai, be to, 
buvo konfiskuota 437,930 litrų 
svaigalų, daugiausiai gryno al
koholio, ir sunaikinta 508 slap
tos degtinės varyklos.

1000 Meksikos maiš
tininkų pasidavė

Išrinkta 10 socialistų, 23 tauti- 
ninių mažumų; Pilsudskis lai
mėjo 49 vietas

O todėl fašistų valdžia stengsis 
dauginti italų padermę vedy
bų rėmimu A

VARšAVA, kovo 12. - Va
kar Lenkijoje įvyko rinkimai į 
senatą ir juose Pilsudskio val
džia turėjo dar geresnio pasi-

seimą kovo 4 dieną.
Galutiniai rinkimų į senatą 

rezultatai paduodami toki:
Valdžios sąrašas gavo sena

te 49 vietas; tautinės mažu
mos — 23; socialistai — 10; 
tautiniai demokratai (“ende- 
kai“) — 9; radikaliųjų valstie
čių partija (“\vyzwolencai”)— 
7; Dąbskio ūkininkų partija — 
3; Witoso krikščionys demo
kratai — 6; tautinių darbininkų 
partija — 2; korfantininkai — 
1; rytų Galicijos žydai —1. 
Komunistai negavo nė vienos 
vietos.

streiklaužių | 
kompanijos 

raporte ji sa

“Bendrai, tuose Jiarakuose 
gyvena daugiausiai negrai. Ba
rakai beveik be jokios venti-
liacijos, purvini, nesveiki, pilni 
vabalų... Jie vargiai gali tikti 
gyvuliams, o juo labiau netin
ka gyventi žmonėms, kurie vi
sų dieną turi dirbti kasyklose, 
kur niekados neįeina saulės 
spindulys ir kur oras, kurį jie 
turi kvėpuoti, niekados nėra 
grynas.”

Prapuolė ligonis su 
$30,000 radiumo

VAN'COIVEB, B. C., kovo 
12. Vietos St. Paul ligoninė
je vienas ligonis, Walter Had- 
don, 71 metų amžiaus, buvo 
gydomas su pagalba radiumo. 
Andai jis staiga iš ligoninės 
prapuolė, o su juo prapuolė ir 
$30,000 vertės radiumo, kuris 
buvo pribandažuotas prie jo 
galvos.

WASHINGTONAS, kovę 12. 
— Agrikultūros departamento 
jėgos įmonėje sprogo viena tur
bina ir užmušė inžinierių Hen-

kas ir ėmė; brutališku budu ningą.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
12. - Karo departamento pra
nešimu, Nayarito ir Sinaloa 
valstijose tūkstantis maištinin
kų pasidavė federalinei karo 
vyriausybei.

Valdžios kariuomenė tęsia to
liau kampanijų prieš 3,000 
maištininkų, dar operuojančių 
Nayarito valstijoje.

Rengiasi deportuoti 
Bulgarų artistę 

Čuklevą

NEW YOBKAS, kovo 12. — 
Imigracijos vyriausyl>č rengia
si dteportuoti Bulgarijos prima
donų Marę Čuklevą, kurią jos 
garbintojai Europoje laikė ant
rąja (Eleonora Duse, čukleva 
prieš keletą menesių atvyko į 
Jungtines Valstybes gastroliuo
ti, bet praeitą rugpiučio mėne
sį buvo automobilių kolizijoje 
sužeista — sulaužyta koja. Ji 
iki šiol dėl to negalėjo vaidin
ti ir atsidūrė vargingoj padėty.

“Kunigaikščių sąjun
ga” Lietuvoje

KALNAS. — Pranešama, kad 
naujoj bajorų sąjungoj kylą 
kai kurių nesusipratimų, kadan
gi sąjungon įėjo ir kunigaikš
čių. Pastarieji norį išsiskirti iš 
bajorų s-gos ir sudaryti kuni-
gaikščių sąjungą.

Chicagos ■■ kardinolas 
padovanojo papai 

$1,500,000
ROMA, kovo 12. Papa 

Pijus XI šiandie priėmė Chica
gos kardinolą Mundeleiną ir 
kalbėjos šu juo per pusantros 
valandas. Papa dėkojo Munde- 
leinui už jo sukeltą Chicagoje 
$1,500,000 paskolą naujai pro
pagandos kolegijai Romoj pa
sta t yt i.

Graikų torpedinis lai
vas paskendo

ATĖNAI, Graikija, kovo 12. 
— Susikūlęs j povandenines uo
las paskendo Graikų torpedinis 
laivas Panormos, plaukęs į 
Aiginos salą. Žmonės visi buvo 
išgdlbėti. Laivo vadas bandė 
kulipka pasidaryti galą.

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

Nenusistojęs oras; gali būti 
lietaus; šalčiau; stiprokas, dau
giausiai žiemių krypties vejas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 38° ir 68° F. , 

šiandie saulė teka 6:07, lei
džiasi 5:33. Mėnuo teka 12:11
ryto.

Latvijoje sutrumpina
ma kareiviavimo 

laikas
RYGA, vas. 23. /(Elta). — 

Latvių seimo karo komisija 
priėmė karo prievolės įstatymo 
pakeitimą, kuriuo tarnybos lai
kas nuo 1931 m. rugsėjo 1 d. 
sutrumpinamas pėstininkų daly
se iki 12 mėn., o kitose iki 15 
mėn. Bet kadangi tarnybos lai
ko sutrumpinimas iššauks ka
rininkų skaičiaus padidinimo 
reikalą, tai per pirmuosius 3 
metus karo ministerijos išlaidos 
kiek padidės.

Žuvo 2 Japoną laivai 
su 75 žmonėmis

TOKIO, Japonija, kovo 12.— 
Pasigendama dviejų prekybos 
laivų, Kaišin Maru ir T)ai įsi 
Muroran Maru. Bijoma, kad jie 
nebūtų žuvę |>er smarkias aud
ras, kurios šeštadienio naktį ir 
sekmadienį siluitė Japonijos pa
kraščiuose ir per kurias žuvo 
keli mažesni žvejų laivai su 
žmonėmis. Abiejų prapuolusių 
prekybos laivų Įgula susidėjo iš 
septyniasdešimt penkių žmo
nių.

ROMA, Italija, kovo 12. — 
Fašistų valdžia planuoja įsteig
ti ypatingą “jaunavedžių kredi
to banką”, kurio uždavinys bu
tų duoti kiekvienai, norinčiai 
vesti, neturtingai porai tam 
tikrą paskolos sumą lengviau
siomis sąlygomis, idant jauna
vedžiai galėtų savo gyvenimo 
pradžią kaip reikiant įsitaisyti.

Tuo budu fašistų valdžia sie
kias paskatinti vedybas tikslu 
padidinti krašto gyventojų 
skaičių, kas, valdžios suprati
mu, padidintų Italijos karines 
pajėgas ir duotų daugiau dar
bininkų krašto pramonei.

Brazilijos nelaimė
Santos mieste, iš nugriovusio 

kalno sutriuškintų namų griu
vėsių, jau .išimta 72 kūnai

SANTOS, Brazilija, kovo 12.
Daugiau kaip du tūkstančiai 

žmonių dirba dieną naktį, da
rydami pastangų atkasti žmo
nes, — gyvus, jei dar jų butų, 
ir negyvus, kurie praeitą šeš
tadienį buvo čia nugriuvusio 
Serrat kalno užberti. Iki šiol iš 
griuvėsių namų, kurte buvo nu
griuvusių nuo kalno žemių ir 
uolų sutriuškinti, išimta sep
tyniasdešimt du kūnai, jų tarpe 
keturiasdešimt devynių suau
gusių ir dvidešimt trijų vaikų.

Kiek iš tikro tapo palaidota 
griuvėsiuose žmonių, žinių nė
ra, bet spėjama, kad nemažiau 
kaip du šimtai.

Tuo tarpu uolų ir žemių griu
vimas nuo kalno atsikartoja ir 
dėl to gelbėjimo darbas labai 
pavojingas. Miesto dalies, esan
čios j>ačioje pakalnėje, gyven
tojai, bijodami nelaimės, aplei
džia namus ir kraustosi į at
sargesnes vietas.

Hudsond upėj pasken
do $50,000 aukso

NEW YORKAS, kovo 12. 
Kraunant į Italijos garlaivį Ro
ma, virvių tinklui trukus j 
Hudsono upės dugną nusmego 
dvi šulės su auksu. Viena jų 
buvo surasta ir išimta, antro
sios, kurioj, sako, esama $50,- 
000 aukso, nepavyko surasti, 
nors narai dirbo aštuonias vo
landas.

Kamenev, Zinovjev 
vėl kompartijoje

Jie padarė atgailą už savo nuo
dėmes ir tapę ‘amnestuoti; 
jau esą Maskvoj

BERLYNAS, kovo 12. — Iš 
Maskvos gauta pranešimų, kad 
Kamenevas ir Zinovjevas tapę 
jau amnestuoti ir priimti atgal 
į komunistų partiją. Dabar jie 
galės vėl. užimti svarbias vietas 
tiek kompartijoje, tiek sovietų 
valdžioje. *

Abudu jie prisipažino klydę, 
prisidėdami prie opozicijos, ’ ir 
padarė atgailą. Del to abudu 
gavo “išrišimą” ir leidimą grįž
ti iš trėmimo. Vienas praneši
mas sako, kad jie jau esą Mas
kvoje.
200 raudonosios armijos oficie- 

rų ir kareivių suimta
Praneša taipjau, kad politinė 

policija suėmus du šimtu rau
donosios armijos oficierų ir ka
reivių dėl to*, kad jie protesta
vę prieš ištrėmimą Trockio, ku
ris kitą kart buvo vyriausias 
raudonosios armijos organizuo- 
tojas ir karo ministeris.

Aeroplanui nukritus 
užsimušė pasažierius
SAN ANTONIO, Tex., kovo 

12. — Netoli nuo San Jose vie
nam aeroplanui nukritus žemėn, 
jo pasažierius Graves Mosley 
užsimušė, o pilotas Howard pa
vojingai, gal būt mirtinai, už-
sigavo.

Čilėj suimta 40 sąmok
slininkų prieš valdžią
ISANTIAGO, Čilė, kovo 12.— 

Policija suėmė keturiasdešimt 
asmenų, kaltinamų dėl komu
nistinio sąmokslo nuversti gen. 
Carlo Ibanezo valdžią. Kratos 
ir suėmimai tęsiasi Valparaisoj, 
Talcuhuanoj ir Antifagastoj. 
Tarp suimtųjų yra ir buvusio 
prezidento Alessandri sūnūs.

WASHINGTONAS, kovo 12. 
— Alexander Moore, pitts- 
burgbietis, prezidento skiria
mas ambasadorium Peruvijai.

Vokiečių socialdemo
kratų laimėjimas

*_____ ___

! Potsdame, kaizerininkų centre, 
socialdemokratai išrinko 14 
atstovų miesto tarybon

i ________
POTSDAMAS, Vokietija, ko

vo 12. — Per ką tik įvykusius 
miesto rinkimus šiame vokiečių 
menarebistų centre, miesto ta
rybon socialdemokratai išrinko 
keturioliką savo atstovų. Pirma 
jie turėjo tik penkis.

Kaizerininkai, turėję miesto 
i taryboj devyniolika savo atsto
vų, dabar turės tik šešiolika, 
trijų vietų netekę.

Amerikos Legionas 
pradeda kampaniją

_______
Nori priversti kongresą įstaty

mu suteikti prezidentui dik
tatoriškos galios

i WASHIGNTONAS, kovo 12.
— Amerikos Legiono vadai mo
bilizuoja visas savo jėgas kam
panijai priversti kongresą pri
imti įstatymus, kurtais krašto 
prezidentui butų duota dides- 

1 nės galios, ypač karo atveju.
Legiono vadai nori, kad, ka- 

1 rui atsitikus, prezidentas turė- 
tų plačiausios diktatoriškos ga- 

I lios paskelbti visuotinį privers- 
stiną vyrų ėmimą kariuomenėn 

. ir paimti valstybės kontrolėn 
darbą ir pramonę.

I Tai betgi nebe pirmas Amc- 
j rikes Legiono bandymas. Nuo 
karo metų jis jau šešis kartus 

[bandė, kongresą įtikinti dėl to
kio įstatymo reikalingumo, l>et 
neturėjo pasisekimo. Ne dides- 

1 nio pasisekimo pranašaujama 
jam ir dabar, nežiūrint, kad 

! Amertkos Legiono pastangas re- 
1 mia karo sekretorius Davis ir 
daug aukštųjų kariuomenės 

[ oficierų.I

Meksikoje nukauta 10 
maištininkų

GUADAI^AJARA, Meksika, 
kovo 12. — Oficialiniu praneši
mu, susikirtime su federaline 
kariuomenės dalim Jalisco val- 
tijoje buvo dešimt maištininkų 
nukauta, jų tarpe ir maištinin
kų vadas Cactano Alvarez.

—_—--------------

NEIŠSIRENKA TIKYBOS I r
KALNAS. Nelabai senai bu

vome pranešę, kad viena kata
likų Skučų šeima, kuri anks
čiau buvo žydais, vėl sugrįžo 
tikylx>n. Trys Skučų sūnus, ku
rių vienas turėjo jau 24 melus, 
buvo nupiaustyti, kaip to ivika- 
lauja judėjų ritualas, sinagogo
je. Dabar sužinojome, kad vy
resnysis sūnūs įsimylėjo panelę 
katalikę ir apsivedė su civiliš
komis sutuoktuvėmis. Be to 
jaunas judfjus nusivylęs ir žy
dų tikyba ir dabar nebežinąs, 
kurią dar pabandyti.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų0 
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.
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jKORESPONDENCUOSĮ
Indiana Harbor, Ind.

SLA. 185 k p. progresuoja ir 
progresui galo dar nesimato

Kovo 5 d. įvyko SLA. 185 
kp. mėnesinis susirinkimas. Su
sirinkimas buvo skaitlingas.

Priėjus prie skaitymo žinių 
nuo SLA. Pildamosios Tarybos, 
kuopos pirmininkas P. Jutkus 
pranešė, kad jau turi Imliotus 
rinkimui Pild. Tarybos, bet kad 
šiame susirinkime dar nebal
suosim, — atidėsim kitam su
sirinkimui, kuris įvyks balan
džio 2 d. Taipgi pranešė, kad 
ateinančiame susirinkime taip
jau bus renkami delegatai į 
SLA. seimų.

Prieinama prie balsavimo pa
duotų aplikacijų, ^lusų kp. or
ganizatorė p-ia 0. Valavičienė 
vėl padaro visiems siuq>rizą. 
priduodama 14 aplikacijų — 4 
suaugusių ir 10 jaunuolių. Sa
kau, tos moteries darbštumas 
pralenkė ir P. Barzdį. kuris 
keletą metų atgal, rodos, lai
ke antro auksinio konkurso, 
prirašė prie SLA. 185 kp. 50 
narių. Bet p-ia Valavičienė per 
keletą paskutinių mėnesių pri
rašė jau 11 narius ir sako, kad 
tai dar ne galas, kad ji dar 
tik pradedanti dirbti ir dar ke
letą kartų daugiau prirašysian
ti narių laike šio auksinio kon
kurso. Taigi 185 kp. auga į 
milžiną. Tik gaila, kad mažai 
yra tokių žmonių, kaip p-ia 
O. Valavičienė ir P. Barzdys, 
kitaip neliktų nė lietuvio In
diana Harbore, kuris nepriklau
sytų prie SLA.

Susirinkimas padarė dar šiuos 
tarimus:

Nutarta surengti prakalbas 
tik SLA. nariams, kad arčiau • 
supažindinti juos su SLA. or
ganizacija ir su svarba daly
vauti Pildomosios Tarybos bal
savime ir busiančiame SLA. 
seime. Kalbėtoju nutarta kvie
sti Dr. A. Montvidą, .SLA. 6-to 
apskričio organizatorių.

Pakeltas klausimas ir apie 
ateinantį kuopos susirinkimą. 
Niekurie pareiškė, kad reikia 
dėti visas pastangas, kad kiek
vienas 185 kp. narys dalyvau
tų tame susirinkime, nes svar* 
besnio susirinkimo jau negali 
būti. Tame susirinkime bus 
balsavimas Pildomosios tary
bos ir rinkimas delegatų j SLA. 
seimą. Niekurie nurodė, kad 
yra tokių narių, kurie mažai 
knipia domės į tokius susi
rinkimus. 'todėl liko nutarta, 
kad butų baudžiami, sulig kon
stitucijos, visi tie nariai, • ku
rie nedalyvaus ateinančiame su
sirinkime balandžio 2 d. Tik 
tie bus paliuosuoti nuo baus
mės, kurie prisius svarbius įro
dymus, kodėl jie negali daly
vauti susirinkime. Tomis prie
žastimis gali būti tik liga ir 
dalbas, nuo kurio negalima pa- 
siliuosuoti. Įrodymai turi bū
ti prisiųsti ateinančiam susi
rinkimui.

Man rodos, kad 185 kp. ge
rai padarė taip nutardama, nes, 
rėdos, neturėtų būti nė vieno 
nario, kuris nesiįdomautų to
kiu svarbiu susirinkimu. To
kie susirinkimai įvyksta tik 
kartą į du metus ir man ro
dos, kiekvienas narys turėtų 
atidėti viską į šalį, tą dieną 
dalyvauti susirinkime ir atlik
ti savo pareigą — išrinkti tin
kamą Pildomąją Tarybą ir tin
kamus atstovus j seimą. Na
riai turi žiūrėti, kad į seimo 
(atstovus nepatektų kokie nors 
bolševikų pastumdėliai, bet rim
ti žmonės, kurie pirmiausion 
vieton stato viso SLA. ir jo 
narių gerovę, f) ir į Pild. Ta
rybą turi rinkti tik tokius žmo
nes. kurie jau yra pasižymėję 
savo darbais dėl SLA. ir ku
rie SLA. išaugino į milžiniš
ką 20,000 narių organizaciją 
•su daugiau kaip $1,000,000 ka
pitalu. Tik tokie žmones yra 
tinkamiausi užimti augštą SLA. 
vietą ir bus užtikrinimas, kad 

SLA. tiek pat smarkiai augs 
ir ateity, kaip jis augo pasta
raisiais keliais metais, liesidar- 
buojant dabartinei SLA. Pildo 
mąjai Tarybai. ‘Tinkamiausi 
kandidatai yra visi senieji SLA. 
darbuotojai, dabartinės Pild. 
Tarybos nariai: prezidentas St. 
Gegužis, vice-prez. V. Kama
rauskas, sekretorius 1> Jurge- 
liutė, iždininkas T. Paukštis, 
;ždo globėjai J. (M. Danielius 
ir A. M. Baginskas, daktaras- 
kvotėjas Dr. E. G. Klimas. Jie 
dirbo praeity, dirbs ir ateity, 
tad jie ir yra tinkamiausi už- 
;mti Pild. Tarybos vietas. Ir 
aš manau, kad už juos balsuos 
netik 185 kp.. bet ir visų kuo- 
'u rimtesnieji nariai, kuriems 
krai apeina SLA. labas ir ge

rovė. Jų išrinkimas dar sykį 
nurodys bolševikams, kad jų 
Tiovimo darbas Susivieniji- 
ne yra nepageidaujamas: lai 
ie rengiasi prie pasaulinės re- 
’oliucijos, bet tegul nebando 

užkariauti ir sugriauti SLA., 
kaip jie sugriovė kitas orga
nizacijas. SLA. yra visu lietu- 
’ių organizacija ir ji tik to

kia ir turi pasilikti — ne bol
ševikų, bet visų Amerikos lie
tuviui.

— SLA. 185 k p. Narys.

Pittsburgh, Pa.
1,100 kepaliukų duonos dėl 

streikierių.

Manau, kad Pittsburghas yra 
pralenkęs visus Jungt. Valstijų 
miestus šelpime streikuojančių 
angliakasių. Daug labdaringų 
organizacijų yra stambiomis au
komis prisidėjusios prie strei
kierių šelpimo; nemažai prisi
dėjo prie streikierių šelpimo ir 
vietos biznieriai. Daugelis te
atrų yra aukoję streikieriams 
dienos ar vakaro įžangas.

Streikieriai yra labai dėkin
gi pittsburghiečiams už gau
sią paramą angliakasių kovos 
su savo išnaudotojais, kurie 
siekiasi sunaikinti angliakasių 
uniją ir pačius angliakasius vi
siškai pavergti.

Gausią auką streikieriams 
suteikė Pitlsburgho italai, ku
rie yra susiorganizavę į strei
kierių šelpimo kliubą — Minėrs 
Aid Italian Club. Tas kliubas 
kovo 1 d. išdalino streikieriams 
1,400 kepaliukų duonos. Duona 
buvo trekais atvežta į streiko 
zoną ir išdalinta labiaus pagel
bės reikalingiems streikieriams, 
kurie gyvena barakuose ir šėt
rose, nes kompanijos išmėtė 
juos iš butų, ir neturi netik 
reikalingiausių gyvenimui reik
menų, bet tankiai ir maisto 
stokucja.

— Pasaulio Vergas.

Scottville, Mich.
Dar daugiau lietuvių suimta

Nesenai rašydamas patariau 
lietuviams, kad jei kuris jų tu
ri na m i neles, tai kad piltų ją 
lauk ir tuo sutaupytų sau svei
katą, taipjau išsisaugotų pa
baudų ir gal kartais kalėjimo.

PASALINA BLUKI.
KVAPį

Jūsų biaurus kvapas dau
giausia kįla nuo vidurių nega
lių. Išvalyk savo vidurius Tri- 
nerio Karčiuoju Vynu ir blo
gas kvapas iš burnos pranyks. 
Trinerio Kartusis Vynas paša
lins visas pavojingas medžia
gas, susikimšusias viduriuose 
ir nuodijančias visą sistemą. 
Visose aptiekose. Kasyk Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland 
Avė., Chicago, UI. ir gausi 
NEMOKAMĄ SEMPELĮ. In- 
dėk 10c. pašto lėšoms.
Nemokamo cempelio kuponas 
Vardas .......................................

Gatvė ................................ .........
Miestas ......................................

Nuo to laiko jau pas dešimtį 
lietuvių buvo kratos ir nieku
rie liko suimti.

Keletą dienų atgal šerifas su 
pagelbininkais kratė pas Kau
pus, Krasauskj ir Szeridą. Bet 
|xis juos nieko nepešė. Tečiaus 
vieną jų vistiek įtraukė sau į 
knygas ir ateityje gali turėti 
vargo.

Kovo 2 d., penktadienio va
kare, apie 7 vai., liko suimti 
Silvestras Kamarauskas ir jo 
žmona, šerifas sakosi radęs pas 
juos narni nčlės ir kad tūry s |- 
rodymų, jog jie naminėlę par
davinėdavo. Juos paleista iki 
teismui užsistačius $1,000 kau
cijos. Jie jau ne pirmą kartą 
papuolė už naminėlę, tik dėl 
stokos aiškių Įrodymų ar tech
ninių kliūčių, likdavo pal mo
suotas. Pasak prokuroro, Ka
marauskus metai atgal buvo 
atiduotas teismui už prohiblci- 
įos įstatymų peržengimą, bet 
teisėjas nusprendė, kad krata 
buvo padaryta neteisėtai, nes 
jų padaryta už 48 vai. po išda
vimo varanto — pervėlai, kad 
va rantą galima butų įkaityti 
teisėtu.

Kaip girdėjau, šios apielin
kės lietuvių ūkininkų draugi
jos ketina su pavasariu pradėti 
daug smarkiau veikti. Po Ve
lykų visos jos žada rengti ba
lius, vakarus su programais, 
piknikus ir 11. Pamatysime.

— Joker.

Pentwater, Mich.
Aš visuomet tvirtinau ir tvir

tinu, kad čia yra didžiausia lie
tuvių ūkininkų kolonija. Ir tai 
kolonija pažangi, sutikime gy
venanti, savo ukius gerai tvar
kanti ir todėl gražiai gyve
nanti.

Jau pirmiau buvo paminėta 
visa eilė pažangesnių ūkinin
kų, “Naujienų” skaitytojų, ku
rie savo ukius gražiai veda ir 
gyvena pasiturinčiai, čia pa
duodu vėl visą eilę lietuvių 
ūkininkų, kurie pašytuoju lai
ku mielu noru užsirašė “Nau
jienas”:

J. Lubert, turi gražų 20 ak
rų ūkį, pasidaro puikų pragy
venimą ir dar po keletą šim
tinių atideda ateičiai.

P. Macejauskas turi 80 ak-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Atwter

‘Hradio

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

Nereikia baterių 
arba baterių pavaduotojų

TAI PUIKUMAS Radio Pasaulyje! 
Visas elektrinis priimtuvas — kai
nuoju daug mažiau negu Radio se
tai. Tai yra Geras Radio 1 Atwa- 
ter Kent tą garantuoju — mes irgi 
garantuojame Geriausiai ATS1- 
LANKYKIT ŠIANDIE — nes skai
čius yra aprubežiuotus.

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

rų labai pelningų ūkį ir džiau
giasi savo uždarbiu.

Wm. Giraitis turi 160 akrų 
labai puikų ūkį. Nesenai bet
gi jį |>atiko didele nelaimė — 
sudegė namai. Tečiaus pavasa
ry tikisi pasistatyti naujus gra
žius namus.

J. Matukas turi puikų 90 ak
rų ūkį; pas j j visko pilna, kaip 
dvare.

Jonas Bukliau turi gražų 80 
akrų ūkį, labai gražioj vietoj; 
augina visokius javus ir daug 
Tyvulių.

F. Shimkus turi 60 akrų la
bai puikų ūkį, gerai gyvena, 
uri puikų automobilį ir yra 
;abus farmeris.

J. Sikorskis turi 60 akrų 
ūkį, turi puikių gyvulių ii vis
ko pas jį pilna.

C. Kieberl tuvi 60 akrų la
bai patogių ir pelningą vietu- 
kę.

Joe RastutLs turi puikią 40 
krų vietukę ir pasidaro pui

kų pragyvenimą.
C. Baruškas yra dar nauja

kurys. Dar tik keletas savai
čių kaip pirko 120 akrų ūkį, 
užmokėdamas už jį $1 1,000, 
den už žemę ir namus. Tikisi 
{neitai pradėti ūkininkauti ir 
užvesti pavyzdingą ūkį.

J. Koposky turi 80 akrų sod
ną, . kuris jam duoda didelio 
nelno. Jis nesako kiek jo pel
nas siekia, bet galima spėti, 
kad pelno kasmet apie $6,000.

P. Meškius turi labai puikų 
60 akrų ūkį, kaip dvarą; jis 
yra labai sugabus ūkininkas ir 
pas jį visko pilna.

A. Gercy turi 110 akrų ūkį, 

Tabako 
Derliaus 
Smetona

Fred Spencer, Jr., 
Campionas Dvira
tininkas Lenktyn 
niuotojas, sako, 
kad Lucky Strikes 
Neerzina Jam 
Gerkles
“Mano poilsio protarpiais 
laike sesių dienų dvirati
ninkų lenktynių nieks taip 
neramina man nervų, kaip 
Lucky Strike Cigaretas, 
kadangi jo rūkymas yra 
vėsus ir niekad neerzina 
man gerkles.f,

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo —- Nei Jokio Kosulio 

" 1 x • i,. »——...................... .. , _ —............    _

1028. The American Tobaocn Co.. Ine.

kurį nesenai pirko. Visa bėda, 
kad neturi gaspadinės; jei tu
rėtų gaapadinę, tai turtu grei
tai pralenktų ir senesnius 
ūkininkus.

Geo. Zoko.ski turi puikų 60 
akrų ūkį; daugiausia augina 
visokius paukščius.

Tiek “Naujienos” įgijo nau
jų skaitytojų tik pastaromis 
dienomis. Bet jie, nesudaro ne 
trečdalio visų šios- apielinkės 
lietuvių ūkininkų. Taigi faktai 
patys už save kalba, kad čia 
yra didžiausia ir pažangiausia 
lietuvių ūkininkų kolonija. Be 
abejonės, jd turėčiau užtekti
nai laiko ir paraginčiau kitus 
ūkininkus užsirašyti “Naujie
nas”, tai ir jie mielu noru tai 
padarytų, nes musų apielinkės 
ūkininkai yra pažangus žmo
nis, mėgstantys skaityti ir lai
ko tuštiems dalykams neaik- 
voja.

Ačiū jums draugai ūkinin
kai, kurie užsirašėte “Naujie
nas” ir leidote man pasistūmė
ti prieky ii šiame dideliame 
“Naujienų” konteste. Kartu ir 
savąjį Pentsvaterį pastatėm žy
mioj vietoj ir darbu, ne žod
žiais, įrodėm, kad čia yra di
džiausia lietuvių ūkininkų ko
lonija visoje Amerikoje.

— P. I). And rėkus.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heaftng

Kaipo lietuvis, lietuviams visad<» 
patarnauju kuogeriausial 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St, CNcago, D»

Be reikalo bėga
Mokytojas. Kai nubudimas 

užeina, tai daugeliui ašaręs bė
ga.

Vaikiukas. Man • rodos, kad 
jų niekas neveja, tai kam jos 
bėga, ar negalėtų povaliai žin
gsniuoti ?

SILPNOS SIRENOS GREI
TAI SUSTIPRINAMOS

Jeigu jums skauda strėnas keliant 
sunkų daiktą, jeigu jums skauda 
strėnų muskulus, jeigu “šaltis yra j- 
sičdęs jūsų strėnose”, arba jei jus 
kenčiate dėl lumbago, vartokit Red 
Cross Kidney Plasterj ir jus gausite 
greitą pagalbą.

Jis teikia pagalbą silpniems, skau
damiems muskulams. Jis teikia nuo
latini automatišką masažą kiekvie
nu kimo judesiu, tuo pašalina su
kietėjimus ir suteikia cirkuliaciją 
apimtam kūno audiny. Gyduolės 
persisunkia per odą ir eina tiesiog 
į silpnas, skaudamas ivetas, nusil
pusius muskulus, malšina skausmą, 
gaivina pavargusius nervus ir at
stato liuosą muskulų veikimą.

Buk tikras pareikalaut Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster su raudo
na flanele užpakaly. Visose vaisti
nėse.

Batery setą
MES IŠMAINOME I ELEKTRI

NI SETĄ- SETAS TIK

$15
Atveskite mums savo seną batte- 
ry setą, mes išmainysime jj 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

JOS. F. BUDRIK
Muzikos Krautuve

Dabar 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

K i m bąli Walnut Grojiklis
Pianas už ...................... $295

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

Freshman AC. 6 tūbų už .. $98
Radiola 17 už ..................  $125
Spm'tan ............................ $110
Diamond T eleetrie už .... $95

Sonora-Brunswick Phonografai 
su Radio krūvoje 1928 mo

deliai. Kainos žemiausios. 
Lengvi Išmokėjimai.

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

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

CHICAGO
Tek Boulevard 4705

LOW RENT
pi- 

ren- 
be-

BT I /ji Mysų
■ ?ios

M ' ■ los ir
vertei k o s 

po Ino j u ms
P*»i daro

taupinimas0 iš musų\\ n dirbtuv č s,
J 

mus už dirbtuvės kainas (factory 
price).

Kada jūsų rakandai darosi se
nį, susidėvę, nublukę arba spato- 
ti, vienas] iš geriausių išėjimas 
jums reikia perdirbti. Mes jums • 
perdirbsim, kaip naujus, už ma
žą sumą pinigų. Del pasitarimo, 
mus pašaukite šiandien.

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

D. KISSEL

, CALIFORNIA 
UPH0LSTERING 

SH0P
1‘arror sets made to order

3327 Archer Avė.
Show Room 3806 Archer Avė. 

Phone Lafayette 8936

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CH1CAGO

GYVENIMAS kovo 
mėnesio DIDESNIS 
ir papuoštas 8 gra
žiais PAVEIKSLAIS. 
Įsigykit GYVENIMĄ 
— jis jums patiks.

l’rcnumerala metams .... $2
Pusei metų $1
Kopija ........ 20c
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bausmės E. Adomusui taksi-ka-

Užsiregistruokite!

DelCbopp dar smar-

O

Grandma

ofisą, 30

18-ta

j

stylių ir spalvų,

16 iki 42, vertos

į /J MENESIŲ
BEVEIK MI LIONAS VYRŲ
METE KITUS O PAĖMĖ
chesterfieldĮ

IRSTAI KODĖL: Moterims flanelinė® gown, $1 vertes

O 
turis

sunku ir

šiandien reikia užsiregistruo
tiems, kurie norės dalyvau- 
balsavimuose ateinančiu rin-

žino-
Near-

Vaikams flanelinės kelnaitės 2 ’ 
iki 14 metų mieros .... :................

sujaudinti
sakoma, 
tarpe prieš merą
valstijos prokurorą Cro\ve ir

UŽGANĖDINA 
vienok JIE MINKŠTI

pilna, salė troš- 
publikai nesiju- 
sunku ir daini-

tada padidino 
iki 30 dienų ka- 

sakoma, keti- 
teisūjo Immen-

kompani jos
1 .a Šalie st. 

kompanijos 
radi o setų ir 

verte siekia

ti 
ti 
kimų laiku.

j fonografų, 
$10,350.

Užsidegus General Furniture 
3039 East 

pačiame biznio 
kad kiti namai

arba crepe satin, nau-

>* <1

politikieriai labai
“revoliucija”, kuri

republikonų
Thompsoną,

NAMU
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 S t. & Ashland Avė.

bus kasami ir 
specialių ases- 
ant miesto gy

Municipaliame teisme

Paskui, kai Jo-|92nd Street, 
su kitu vaikinu, I-entre, bi jota, 

iV j merginos I neužsidegtų.
sugrįžusi I buvo pasaukti

I Lietuvis Kontraktorius

ingo paskaita l.usianti duobi 
trečiadienyje.

te ir pačioje mero 'Thompsono 
wardoje opozicija prieš šią tri- dinant stovėti,

ninkams dainuoti. Daroma per
trauka.* * 

iallo, gyv. 1101

ick"l South Chicago

gatvekarįo

St. Louis balta eina, sva
rui

MES ’ pareiškiame savo širdingų 
įsitikinimų kad tabakai vartojami 
Chesterfield cigaretuose yra geresni 
ir todėl puikesnio skanumo negu 
bile kituose tos kainos cigaretuose.

Liggett & Myers Tobacco Co.

O <
Dr. Moncreft,

Nuo krutinta Ir | 
vo« »!oku vartok_
vrru'a Cold Tubieta Cedar KupidH, Iowa

CHICAGOS 
ŽINIOS

ravo autą be laisnio, nepadėjęs 
reikalaujamo bondso ir neturė
jo kortos, nurodančios kiek ga
li reikalauti atlyginimo iš žmo
nių. kuriuos jis veža.

nuosprendį išgirdo p. 
ris kandidatuoja į 

lis, 
“pasirodyti“.

ii užprotestavo. Teisėjas 
p. Chopp’ui 10 

už paniekinimą

ivo \vardo komi temaną, 
tur būt

dienų kalėti 
teismo.

Immenchausen 
jam bausmę — 
Įėjimo. Chopp,
nąs ap 
hausen 
ji

mio.' 
teismą.

Frunk Comerford paskyrė 
mirties bausmę daktarui Ron- 
getti, Ashland Boulevard ligo
ninės savininkui, 
padarytą Lorettai 
metų merginai, 
mirė 
ti nuskirta 13 d. 
Rongetti buvo nuteis 
kiek ankščiau.

už aboivijų 
Endris, 19 

dėl kurios ji 
Mirties bausmei išpildy- 

balandžio. 
as mirti 

Penktadieny? 
•jas Comerford atmetė 

mgetti advokatų prašymą 
leisti išnaujo perkratinėti bylą.

to, kad kare “paliko“ jo šemo- 
lė su $31.00 ir dviem čekiais po 
$10.00. Daktaras prisiminė 
kad kuomet jis stovėjo kare, jį 
ytin stipriai spaudė pora jaunų 
gražiai pasirėdžiusių vyrų. Ilgai 
nelaukdamas, daktaras Įšoko i 
taksį ir pasivijo 
kurio išlipo, 
prisiartino prie 
paprašė: “Bois 
mano pinigus, < 
duosiu $10.00. 
be triukšmo”. Vienas 
vyrų tečiaus pareiškė, 
nieko nežino, kad jie 
padorus piliečiai.

Kaip tik tuo momentu gatve- 
karin įlipo du detektyvu. J’<

gatvekarį, iš 
Gatvekaryje jis 

L* jaunų vyrų h 
sai! atiduokite 
o aš jums už ta 

apseis 
jaunų 

kad jie 
esantys

Vagiliai įsilaužė i BrunsAvick- 
Balke-Collender 
sandėlį, 3753 įSo.

..Jie išvažiavo, su 
l t roku, prikrautu 

kurių

O O $
Michael I'aherty, prezidentas 

i susisiekimo priemonėms Cliica- 
goje gerinti, padarė svarbų pra
nešimų dėl kasimo subvvay’jų 
Chicagoje.

Sumanyta, pasak jo, yra bū
davot! du subway'ju. Vienas jų 
eis pietų linkui, o kitas - - j 
šiaurę. Kolei kas dar vietos, 
kuriomis sulnvay’jai bus kasa
mi, neišrink los.

I'aherty kviečia Chicagos gy
ventojus siųsti tarybai ir jam 
patarimus. Jis sako, kad patari
mai yra labai pageidaujami.

Miesto taryba kolei kas pa
vedė sulnvay’jų praVedimui vie
tos nusikirimu rūpintis Faher- 
ty pačiam ir jo tarybai. Vie
nok, jei miesto tarybai Faherty 
planai nepatiks, ji galės juos 
atmesti.

Sulxway’jai 
budavojami iš 
menių, uždėtų 
Ventoj ų.

Marshall Broun ir J. R. 
Fitzsimons, perdėtiniai Bo\vcs 
and Co. įstaigos, turėjo konfe
renciją 20-me vidurmiesčio 
trobesio aukšte. Staiga kas ten 
ties jų ofiso langu nukrito ant 
kopėčių, padarytų išsigelbčji- 

'"|mui nuo gaisro (firę escape).
Pažiurėjo jiedu per langą. Pa
matė žmogų begulintį. Vėliau 
paaiškėjo, kad nupuolęs žmogus 
uvo Louis Stein; kad jis nu- 

)Uolė nuo stogo trobesio 22 
inkštų. Ir jei ne kopėčios, tai 
Stein, žinoma, butų nugriuvęs 
gatvėn. Stein sunkiai sužeistas. 
Tikrai nežinoma, kodėl Stein 
ui puolė. Manoma, tečiaus, kad 
jis mėginęs nusižudyti.

» B 8
Pasklydo gandų, kad 

nam prelegentui, Scott 
ingui, nebus leista laikyti pa
skaitos (Jncagos Universitete. 
Charles Coe, liberalų klubo pre
zidentas, betgi praneša, kad 
Nearingui bus leista kalbėti 
universiteto salėse. Tik prane
šimai apie jo prakalbų buvę nu
plėšti. Ir tai, pasak C.oe, vei
kiausia padarę studentai, kurie 
yra priešingi Nearingo paskal
ai universiteto salėse, o ne 
iniversiteto perdėtiniai. Near-

sionahis kišenvagius, na, ir, 
žinoma, nugabeno policijon 
Daktaro šernolė surasta prie 
motormano kojų, gatvekario

Johnson, juodveidjs ko
mikas, tapo nusamdytas 4 sa
vaitėms išpildyti tam tikrus 
numerius vienam Chicagos te
atrų, kuris priklauso Shubertų 
kompanijai. Johnson gaus po 
10,900 dolerių kas savaitė. Ne 
prastas uždarbis.

O & O
James Fitzpatrick, 49 metų, 

7950 Chappel Avė., paleido suk
tis auto motorą, Tuo laiku vė
jas užtrenkė duris. Fitzpat
rick apsvaigo nuo gaso dujų ir 
ugnegesiai tik su dideliu vargu 
atgaivino jj.

NEAPLEISKIT 
KOSULIO 

Sulaikykit konuli kol 
ji. noiAHivy.lyH i pa- 
vojlnrą lirą. Seve
rą h Bouffti Balsam, 
alandard ryduolea 
per 4H metus, teikia 
maloni.-) ir greita pa- 
geibi). Frank Kloit- 
<!.». Laramie. Wy<». 

"Severs’a gy- 
vartojamoa 

naniuoRe hu 
paaekmA- 

?ialiai Se- 
Bal- 

aiaiaakau 

gyduo- 
rnetua. 

malonios 
Vaia-

r'»A<>: 
duoima 
mano 
puikiomiH 
mln. 
vera'a Courh 
nam. AA 
jaa ka* rudeni." Va* 
<|ovaujan<Mr>a 
Ifn per 48 
Samdo*, 
vartoti. Ju*ų 
•ynėj, 25c arba 50c

W. F. 8EVERA CO.

Severas

nota” ir vieną italų kalba. Bet 
ir to publikai mažai. Ji norėtų, 
kad dainuotų ir dainuotų amži
nai:' rodos, niekad nenusibostų, 
niekad nepnvargtum klausytis 
.1. Babravičiaus dainavimo. O. 
dainavo jis, kaip visuomet, ža
vėjau čia i.

i j ulę auganti. 
♦

I lominikas 
\V. Eric st., 
mergina, Josephine \Vasnic 
1951 lqwa st. Pirm keleto die
nų mergina uždarė savo namų 
duris prieš jo nosį. Galio painu-frnkimdų krautuvei 
kė dienų-kitų. 
stphine išėjo 
jis įėjo vidun 
kambarį. Mergina 
ir pamačiusi Dominiką išbėgant 
pakėlė trukšmą gatvėje. Polici
ninkai pasivijo Dominiką. Ra
do jo kišeniuje brangmenų, ku
rias mergina pripažino kaip sa
vo. Kadangi Domini kas sako,
kad ir jo pinigų 
brangmenes, tai ginčas tarpj"*1^* 
Dominiko ir Josephinos pavesta I koks ten 
teismui išspręsti. I-imitaciją

♦ ♦ ♦ I datus.
Polici ja gaudo du pabėgėliu I Itcukia

iš Joliet kalėjimo. Vienas jų i i)as,rasęs
esąs Herbert Ott, kuriam bu
vo skirta kalėti nuo 1 metų iki 
10 už vagystę. Kil 
Ralph Ilill; jis turėjo 
nuo 1 iki II metų už plėšimą.

Pasirodo musų geriausias dai
nininkas J. Babravičius. Jį jau 
pasitinkama aplodismentų aud-1L 
ra. Bet greit nutyla ir visa ši 
milžiniška minia pavirsta 
klausa. Rodos, kiekvienas 
kvėpuoti sustoja, kad tik 
iraleidus nė vieno dainos 

so. Ir tik dainai pasibaigus, pa
sipila didžiausia audra aplodis
mentų. Ploja ir ploja iki neiš
prašo dainininką dar daugiau 
dainuoti. Ir taip išprašė J. 
Babravičių net keturias dainas 
sudainuoti: A. Vanagaičio “Aš 
bijau pasakyt,“ iš “Traviatos“ 
“Pakelkim mes taurę augštai,“ 
S. Šimkaus “Kur bakūžė sama-

viains ne pakeliui su tokiais 
žmonėmis, kaip komunistai, ke
liauti.

Komunistai netik šmeižia Su
sivienijimo pildamąją tarybą 
“Laisvę” ir “Vilnį”, bet dar pa
siuntė savo agentą Zalpį į Illi
nois, Pennsylvania ir Massachu- 
setts valstijas slaptai varyti 
agitaciją už komunistų kandi- 

' datus, kad tiktai užvaldžius 
'Susivienijimą Lietuvių Ameri- 

■ koje. N epasiduokime jų agita
cijai. Parodykime, kad mums 
nereikalingi jų kandidatai.

• —SLA. Narys.

ryto iki 9 vai. vakaro.
Lietuviškų 

Centro pirm, 
chinskas, sek r.

politinių kliubų 
adv. Jonas Ku- 
E. Kareiva.

SERGANTI ŽMONES!
Valgė Viską Be Baimės 

Suvirškinimo

Tuomet yra ženklas, kad jums 
rekalingas Tanlact Virš 10 metų 
Tartlac yra sutrikęs tūkstančiams 
gerų sveikatų ir tokiems žmonėms, j 
kurie negali valgyti visų valgių.

Mr. Jonu F. Meighen, 01!) High- 
land Avė., Sidney, Ohio, sako: “Per 
keletu metų aš turėjau dideli skil- 
vo skaudėjimų iš priežasties gasų ir 
dikČiai kentėdavau šuo nemigęs. 
Kol aš užbaigiau pirmų butelį, aš 
pastebėjau didelę pagelbų. Dabar 
aš esu geroje sveikatoje is neturiu 
jokių skilvio Irūbelių.“

Ar yra daug valgių, kurių jus ne
galit valgyti? — bijot gasų, ratigė-
jimo, skilvio ir žarnų skausnių?

Ar jus turite atstumti mėgiamų
valgj 
niai?

— kuomet kili valgo juos ska-

Jei jus kenčiate nuo nevirškini
mo, gasų, svaigulio, galvos skaudė
jimo, užkietėjimo, pabandykit Tan- 
lac, kad jums pagelbėtų! Pirmutinis 
butelis suteiks jums reikalaujamų 
pagelbų.

Taulac yra geros grynos gyduo
lės, padarytos iš šaknų, žievių ir 
žiedų, kurios yra pripažintos Jung
tinių Valstijų Pbarmacopoeia. (lau
kit jų nuo savo vaistininko šiandie. 
Jei nepagelbės, grųžinsiine pinigus.

Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi
le kokią LIGĄ 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

ugnegesiai net 
:š apielinkių ir ugnis buvo su
stabdyta. Gaisras betgi pada
rė nuostolių į $150,(160. 
ko gaisras kilo, nežinoma. 

----- ooo------- * 
“Vilnies“ 52-me numery til- 

jdėta į tuos|P° agitacinis straipsnis, liečiąs 
kuopą, kurį pasirašo 
“Narys.“ Jis varo 

už komunistu kandi- 
i

pasakyti, kad asmuo, 
minėtą koresponden

ciją, nėra jokis minėtos kuo-' 
pos narys, ale tikras pabasta, I 

s vra | kuris dangstosi svetimomis! 
sėdėti I Pavai’dėmis ir keliauja nuo ko-J 

Jonijos ir j koloniją vesdamas I 
agitaciją už komunistus. Tur 
būt jis mano, kad tie kandida
tai, jei jie patektų į Susivieni
jimo centrą, išmes jam kokį 

vien I DiUykas, matotę, yra 
ji toks, kad Susivienijimo reika- 

]ip |lais susirūpino net tokie ko- 
o.ar_ huniiisLii, kurie nepriklauso vi

sai Susivienijimui.
Mes, Susivienijimo nariai, 

privalome apsižiūrėti kol dar 
ne vėlu. Neduokime nei vieno 
balso tiems ponams, kuriems 
griežia Maskvos vargonai 
“Vilnis“ ir “Laisvė..“ Lietu-

Milionai Liūdi- I 
ja kaipo did- | 
žiausios vertėsi
SANTAL MIDY 
kurios saugiai 
pataiso nere
guliarius 

.šlapinamus
Senyvu žmo
nių. Parduoda
mos vi s u o s e 
vaistinėse.

Užsiregistruoti turi sekami 
piliečiai ir pilietės: 1 -—tie, ku
rie gavo pilietiškas popieras jau 
po to, kai buvo praėjusi pasku
tinės registracijos diena; 2.— 
tie, kurie yra persikėlę gyventi 
kiton vieton nuo laiko paskuti
nės registracijos dienos.

Rcgistuotis galima nuo <8 v.

SKOLINAM 
PINIGUS

Washing 
Powder 
Didelis 
Baksas 
10!/2c

TanlaG
Ša M1LUON BOTILES USED

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

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly Bulldlng. — Imk elevatorj iki 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausj gydy
mų. I’asimatykit 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 visų savo laikų 
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

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus
PERKAME IR PARDUODAME 

Rašyk dėl informacijų: — Dept. N.
ZIMMERMANN & F0RSHAY

170 BROA1>WAY NEW YORK
Firma įsteigta 55 metai

GLOBĖ
DEPT. STORE

4257 Archer Avenue

Puritan

Malt

Hops

44c

Išpardavimas utarninke, seredoj ir ketverge, kovo 13,14,15

Storos rųšies flat crepe

jausiu

m toros

specialiai$13.98,

$7.77

$13.98 Dresės po

$7.77

rudi
če-

$1.98

gurno 
pilna

Vyrams 
darbiniai
verykai, 
padais, 
vertė $2.75

Suvedam tvfeias i 
elektros jiegą J nau 
jus ir senus namus h 
mainom naujas Ham- 
pas j senas; duodam
&nt lengvo iimokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2211 W. 22nd Street 
Phone Canal 2191

Moterims Juilets
Moterims veltiniai Ju- 
liets, skuriniais padais, 
guminėmis kulnimis, 
vertės $1.39 porai

98c

Puikus gingham naujų paternų 4 4
32 colių pločio, mastui ....... JL Jb '

Vyrams puikios darbinės kelnės prie 
sunkaus darbo, $2 ver- fl* 4 4 Q 
tės už...........................

Vyrams marškiniai khaki 
arba mėlino chambroy, pa
prastai $1, šia- j* 
me išpardavime

Vyrams vilnoniai lumber
Jacks $2.98 (F 4 
vertės, už

Vyrams grynai šilkinės pančiakos, su
maišytos, visokių spalvų, $1 1 Qp
vertės porai....... ................ I ww

Turkiški rankšluoščiai, 39c 
vertės ............................................. 12c
Auting Flanel, spalvuotomis dru- 
žėlėmisf 36 colių pločio mastui ... 12c
Vaikams iki kelių kelnaitės, 
$1.49 vertės .................................. 59c
Kūdikiams kelnaitės 39 centų 
vertės .............................................. 10c
Gražus 39c vertės guminiai • 
žiurstai .......................................... 10c
Insertions ir leisai vertės 50c. 
masuti po ...................................... 21/2c

4 Vyrams kalnieriai, visokio
" išdirbimo, kiekvienas .........

SKIEPE SPECIALAI
5 pėdų Step ladder (kopėčai- QE/$ 
tės), ................................................

Prosinimui lenta ant 
kojų .........................

4 f)Vaškinė popiera role- 
liui .?....

59c

$1.19
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Metama......................... -u-
Pusei metų . , .
Trima menesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mineaiui 

Chicagoje per iineiiotojuai 
Viena kopija . ....... ......

Savaitei , .............. _______
Mineaiui . .................

$8.00 
4,00 
2.50 
1.50 
.75

8c 
18c 
75c

Suvienyto®* Valri^oM, m CEicagoje, 

>7.00 
8.60

Metama .
Pusei metų

.75

Apžvalga
——M—

TĖVYNĖS” MILIONINIS 
NUMERIS.

Naujienoa eina kasdien, liskirlant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
111 - Telefonas: Rooeevelt 8501

Vienam mineaiui ------- ---
Lietuvon ir kitur ulaienf 

[Atpigintąjį .
Metama------■■■>——,- ■■■■■»■■■ <8.00
Putei metų —— 4.00 
Trims minėdama . ■»■.■■■■■ UM)

PILSUDSKIO “LAIMĖJIMAS”

Pažymėjimui to fakto, kad 
SLA. turtas pasiekė miliono 
dolerių, “Tėvynė” pereitą sa
vaitę išėjo trigubai didesnė, 
pilna įvairių raštų apie Susi
vienijimo praeitį, atliktus dar
bus ir dabartinus uždavinius ir 
pamarginta daugyba paveikslų.

Reikia matyti, kad kiekvie
nas tos organizacijos narys ši
tą “milioninį numerį” perskai
tys ištisai ir parodys savo drau
gams, kurie dar nėra prisirašę 
prie SLA. Juo gėrėsis visi.

AK, KOKIE GERAŠIRDŽIAI!

perėjimas (arba 
Rubikono reiškė

Pilsudskis turbut nori užhypnotizuoti publiką, be 
paliovos girdamasis savo “laimėjimu” rinkimuose.

Iš 444 atstovų jisai pravedė į seimą tik 135. Tai juk 
yra aiški mažuma. Tiesa, pirmesniam seime pilsudski- 
ninkų buvo tik 4, bet “pašalinių” maršalo rėmėjų buvo 
daug didesnis skaičius. Šį kartą daugelis tų rėmėjų jau 
buvo iš anksto pasiskelbę, kaipo Pilsudskio “partijos” 
žmonės, ir, kaipo tokie, praėjo į seimą. Daugiausia ši
tuo budu ir susidarė jo “laimėjimas”.

Vienu atžvilgiu Pilsudskio padėtis dabartiniame 
Lenkijos seime, iš tiesų, pasidarė geresnė. Jo senieji 
priešai — klerikalai ir nacionalistai — buvo skaudžiai 
sumušti rinkimuose, ir iš šitos pusės Pilsudskis dabar 
turi seime nepalyginamai silpnesnę opoziciją.

Bet ar jo diktatūrai ši aplinkybė eis į sveikatą, tai 
dar klausimas. Pilsudskio priešai iš dešinės yra susilp- 
nėje, bet jo priešai iš kairės yra dabar daug stipresni. 
Lenkijos Socialistų Partija (P. P. S.), pavyzdžiui, perei-l 
tam seime turėjo tik 41 atstovą, o dabar turi 63: padi
dėjimas daugiaus, kaip 50 nuošimčių!

Lenkijos socialistai seniaus remdavo Pilsudskį, bet 
pastaruoju laiku jie jam priešinasi. Socialistų opozicija 
Pilsudskiui prasidėjo dar pereitame seime, nors tuomet 

kovoti prieš jį buvo keblu. Mat, tuomet seime buvo stip-

“Laisvėje” vienas po kito 
“raudonieji” rašytojai lieja kar
čias ašaras dėl gręsiančio Lie
tuvos nepriklausomybei pavo
jau. Girdi, lenkai praris Lie
tuvą, nes į jų nasrus ją Vedąs 
Voldemaras, kuris nuolatos 
siuntinėjąs savo agentus — tai 
Ilerbačauską, tai Biržišką — 
į Lenkiją rengti dirvą Lietuvos 
ir Lenkijos susivienijimu.

L. P. šitaip apie tai sako:
“Vadinasi, visa kas susi

deda taip, kad kauniškė val
džia vis labiau artinasi prie 
Rubikono ir greitai jai tik 
vienas obalsis teliks — čia 
Rubikonas, čia šok! Ir ji 
šoks, jei jai ant snukio ne
bus užmautas toks apynas-

I ris, kuris ją visą suparaly
žiuotų.”
Kaip apynasris gali ką nors 

“suparalyžiuoti”, mes to nesu
prantame. Ir visai neaišku, kam 
L. P. lygina besiartinantį (jo 
nuomone) Voldemaro pasidavi
mą Lenkijai šokimu per “Rubi
koną”.

Rubikonas yra Italijos upė, 
per kurią vargiai galėtų kas 
bent vienoje vietoje peršokti. 
Rubikoną kitąsyk perbrido su 
savo kariuomene Cezaris, su
laužydamas tą Romos įstatymą, 
kuris draudė karo vadams būti 
su savo ginkluotoms jėgoms 
Romoje arba artimoje Romos 
apielinkėje. Tas įstatymas bu
vo išleistas tikslu apsaugoti 
valstybę nuo ginkluotų pervers
mų. Cezario 
perbridimas)
atviros kovos paskelbimą Ro
mos senatui, šitoje kovoje, kaip 
žinoma, senatas buvo nugalė
tas, ir Romoje tapo įsteigta ka
rinė diktatūra.

Ką gi bendra su šituo istori
niu įvykiu gali turėti “Laisvės” 
pranašaujama Lietuvos diktato
rių kapituliacija prieš Pilsuds
kį?

Aišku, kad L. P. plepa, pats 
nesižinedarnas ką. Bet ir ko 
jam tiek daug rūpintis Lietuvos 
nepriklausomybe? Juk kai len
kų Želigovskis užpuolė Lietuvą 
ir grasino ją visą užkariauti, 
tai “Laisvės” štabas purvais 
drabstė visus tuos, kurie sten
gėsi Lietuvą apginti. Laisviečių 
“gera širdžia” gali tikėti tiktai 
tie, kurie jų visai nepažįsta.

i 
<
<

i

Persiskyrimo įstaty
mai Švedijoj

gavo kova prieš Pilsudskį jie toms partijoms padės. Da
bar šito pavojaus jau beveik nebėra. Kadangi dešinio
sios partijos seime dabar silpnos, tai maršalo diktatū
ros nuvertimas atidarytų kelią demokratinės, o ne atža- 
gareiviškos, valdžios susidarymui.

Iš naujojo lenkų seimo todėl reikia greičiaus tikė
tis, kad jisai likviduos pilsudskijadą. Beje, dar nėra ži
nios, kaip pasibaigė rinkimai j senatą (kurie turėjo 
įvykti pereitą sekmadienį). Jeigu juose Pilsudskis taip 
pat “laimėjo”, kaip rinkimuose j seimą, tai jisai džiaug-

Skandinavijos valstybių pažan
gumas. — “Divorsai” Ame
rikoj. — {rodymų fabrikavi- 
mas. — Tarpusavis susitari
mas ir Švedijos teismas. — 
Senieji įstatymai. — “Apdū
mojimo” metai. — Priežas
tys perskyrimams gauti. — 
Suvedžiojimas. — Vyras ir 
žmona turi lygias teises. — 
Nesusipratimu sprendimas.
— Turto padalinimas. — Per
skyros ir vaikai.

PROHIBICIJA SUOMIJOJE

Suomiai turi tokį pat patyrimą su prohibicija, kaip 
ir amerikiečiai. Statistikos žinios rodo, kad per vienus 
tiktai 1927 metus girtuokliavimas Suomijos sostinėje 
padidėjo 14 nuošimčių. Per pereitus metus už neteisėtą 
alkoholio gaminimą, gabenimą ir pardavinėjimą buvo 
suareštuota 24,519 žmonių. Už girtuokliavimą per tuos 
metus buvo nuteista 87,191 asmuo, jų tarpe 2,516 mote
rų. Atatinkamos skaitlinės už 1926 metus buvo 20,532 
ir 73,829.

Šitie faktai iššaukė Suomijoje smarkų judėjimą už 
prohibicijos panaikinimą. Spauda tą įstatymą jau smer
kia atvirai, ir kadangi Suomijos seimas gana jautriai 
reaguoja į visuomenės opiniją, tai priverstinoji “blaivy
bė” tenai veikiausia netolimoje ateityje savo dienas pa
baigs.

PALIKO KABOT ORE

Tautų Sąjungos taryba savo posėdžius Genevoje 
pabaigė, nesvarsčiusi Lietuvos-Lenkijos klausimo. Ar 
Lietuvai tai yra gera, sunku pasakyti.

Buvo, žinoma, pavojus, kad, paėmusi tą klausimą 
antru kartu svarstyti, Tautų Sąjunga vėl parems Var
sa vą ir Voldemarui bus dar sunkinus spirtis, negu aną 
sykį. Matyt, to prisibijodamas, Lietuvos premjeras atsi
sakė Genevon važiuoti.

Bet jei Lietuvos valdžia išvengė naujo smūgio Ge
nevoje, tai pasiliko netikrumas, susidaręs po gruodžio 
mėnesio Tautų Sąjungos tarybos susirinkimo. Tas ne
tikrumas nervina Lietuvos »žmones ir visus Lietuvos 
kaimynus. . •

Trys Skandinavijos valsty
bės yra pasižymėjusios savo 
pažangiais ir humaniškais įsta
tymais. Pavyzdžiui, Norvegija 
buvo pirma valstybė, kuri nu
ėmė dėmę nuo nelegaliai gimu
sių vaikų, t. y. pripažino jiems 
tokias .pat teises, kaip ir vai
kams, gimusioms (labiau pa
lankiose apystovose. Nieko tad 
įnėra nuostabaus, kad ir Šve
dija priėmė naujus vedybų 
įstatymus, kurie yra daug žmo
niškesni, negu daugumos kitų 
šalių.

Gavimui perskyrų Amerikoj 
juo tolyn, tuo daugiau daro
ma kliūčių. Daugelis valstijų 
siekiasi priimti tokius įstaty
mus, kuriais einant vedybų pa
skelbimas neįveikusiomis butų 
tiesiog negalimas. Ypač pa
sireiškia griežtas nusistatymas 
duoti perskyrimą tarpusavyj 
susitarusioms poroms, t. y. 
kuomet vyras ir žmona kartu 
to reikalauja, pasiremdami tuo, 
jog jie negali sugyventi. Ki
tais žodlžiais sakant, einama 
prie to, kad padaryti persky
ras kokiu tai negarbingu daik
tu. Kad apeiti tą negarbę*, bū
tinai reikia sugalvoti kokį nors 
“prasikaltimą”. New Yorko 
valstijoj teoretiškai perskyras 
galima gadti tik tada, kai “įro
doma” vyro ar moters neišti
kimybė. Ačiū tam, tūkstančiai 
padorių piliečių sutinka figū
ruoti neištikimais vyrais arba 
žmonomis, kad gavus persky
ras. Kartais pasitaiko net la
bai sikandlulingų dalykų. Pa
vyzdžiui, prieš keletą metų New 
Turke buvo iškalta aikštėn, 
jog būrys žmonių užsiima ga
minimu fiktyvių įrodymų 110-

tintiems perskyras gauti.
A vedi joj vyras ir žmona. be 

jokio sunkumo gali gauti •per
skyrimą, jeigu jie nebenori il
giau krūvoj gyventi. 'Tokiame 
atvėjyj pakanka teismui paduo
ti bendrą prašymą (ant kurio 
pasirašo kaip vyras, taip ir 
žmona), jog norima, kad ve
dybos butų paskelbtos neįvy
kusiomis. Jokių priežasčių, ko
dėl norima išsiskirti, teismas 
nereikalauja. Telkiu budu žmo
nės, taip sakant, yra apsaugo
ti “nuo plovimo skalbinių” tei
smo kambariuose, kur laikraš
čių reporteriai ieško sensacijų. 
Amerikoj turtingieji kartais 
išsisuka nuo viešumo papirki
mais, bet Švedijoj teismo pro
cedūra yra visiems vienoda — 
tiek milionieriui, tiek ubagui.

Seniau vyro ir žmonos gy
venimas atskirai buvo svarbiau
sia priežastimi perskyrimui 
gauti. Daugelyj atsitikimų vy
ras su žmona iš kalno susi
tardavo skirtis. Bet kadangi 
įstatymai reikalaudavo įrodyti, 
jog jiedu per tam tikrą laiką 
negyveno krūvoj, tai vienas jų 
išvykdavo, sakysime, į Kopen
hagą, o kitas rūpindavosi for- 
mališko perskyrimo gavimu. 
Teisėjai, žinoma, negalėjo to 
nepastebėti. Visuomenė taipgi 
žinojo, kokiomis priemonėmis 
perskyrirtiai yra gaunami. Pa- 
darinyj lapo priimti nauji 
įstatymai daug liberališkes- 
ni, negu senieji.

Kai tarpusavyj vyras ir žmo
na nusprendžia skirtis, tai tei-' 
urnas duoda vienus 
dūmojimui”. Jeigu 
ką jie nĄiermaino 
mončs, tai teismas
kitai pusei reikalaujant) išne 
ša galutinį nuosprendį 
skelbiu vedybas neįvykusiomis. 
Jokio nagrinėjimo ir tardymo 
nėra. Švedai mano, jog niekas 
neprivalo kištis į žmonių as
meniškus reikalus. Jeigu tarp 
vyro ir. žmonos nėra sutiki
mo, tai niekas negali jų pri
versti, ikad jie gyventų krū
voj. Tačiau kartais pasilaiko, 
jog |mt “apdūmojimo” metus 
persiskyreliai išlygina nesusi
pratimus ir nutaria vėl krū
voj gyventi. Tokiame atvėjyj 
teismas susilaiko nuo paskel
bimo formališko perskyrimo.

Kuomet nėra tarpusavio su-

metus “ap- 
per tą lai- 
savo nuo- 
(v iena i ar

pa-

gitarinio, tai perskyrimo gali 
reikalauti ir viena pusė. Alko
holizmas, ištvirkimas, neužlai- 
kyrnas šeimos yra pakankamai 
svarbios priežastys, kad gauti 
perskyrimą. Tokiuose atvejuo
se vedybos p*o metų laiko "pa
skelbiama neįvykusiomis. Bet 
yra kitos priežastys, kurias 
įrodžius, teismas tuoj paskel
bia formališką perskyrimą. 
Tarp tų priežasčių yra neiš
tikimybė, žiaurumas ir negy
venimas krūvoj bėgiu dviejų 
metų. Venerinės bei neišgydo* 
mos proto ligos, o taipgi kri- 
minališkumas yra svarbios prie
žastys perskyrimui gauti.

Kai nutraukiama sužieduoti
nės, tai vyrą galima traukti 
atsakomybėn tik tame atvėjyj, 
kai mergina tampa motina; 
vadinasi, jos reputacija suga
dinama. Prieš apsivedimą vy
ras ir mergina turi padaryti 
raštišką pareiškimą, jog jie 
yra liuosi nuo epilepsijos, ve- 
neriškų ligų ir nėra vedę. Įsta
tymai numato, kokios dovanos 
turi būti sugrąžintos, o kokios 
ne, jeigu sužadėtinės yra nu
traukiamos.

Pirma vyras buvo skaitomas 
namų galva. Naujasis įstaty
mas suteikė moteriai lygybę. 
Prie šeimos palaikymo turi pri
sidėti tiek vyras, tiek žmona. 
Namų ruoša ir vaikų prižiū
rėjimas yra skaitoma darbu. 
Tuo budu dirbdama namų dar
bą žmona prisideda prie šeimos 
užlaikymo.

Žmona turi pilną teisę pa
sirinkti kokią profesiją arba 
eiti į> biznį. Namų tvarkyme 
jos balsas yra tiek jau svar
bus, kaip ir vyro. Jeigu kurio 
nors klausimo vyras ir žmo
na negali tarpusavyj tinkamai 
išspręsti, t. y. įvyksta konflik
tas, tai visas reikalas paveda
ma tarpininkui spręsti. O tar-

pininką daugumoj atvejų ski
ria teismas. Turtas yra ben
dra nuosavybė: pusė jo pri
klauso vyrui ir pusė žmonai. 
Jeigu, sakysime, vyras prade
da eikvoti bendrą turtą, tai 
žmona gali kreiptis j teismą 
ir pareikalauti, kad jos turtas 
butų atskirtas. Tąsyk vyras, 
suprantama, negali savo žmo
nos luitą liesti. Panašiu budu 
vyras gali apsiginti ir nuo žmo
nos, jei pastaroji eikvoja tur
tą.

Toks patvarkymas gali at
rodyti neteisingas. Sakysime, 
prieš apsivedimą vyras turėjo 
$10,000, o jo sužadėtinė tik 
$2,(KM). Viso turto susidaro 
$12,000. Išeitų, kad po apsi- 
vedimo pusė to turto turi pri
klausyti vyrui, ir pusė žmo
nai. Bet tikrumoj taip nėra. 
Mat, įstatymuose yra numato
ma, kad vyras arba žmona ga
li turėti turto ir atskirai. Į 
bendrą, taip sakant, iždą įne
šama tik tam tikra turto dalis, 
—likusis turtas yra asmeniška 
nuosavybė. Tokiu budu persi- 
skiriant padidinama pusiau tik 
bendras turtas, o ne asmeniš
kas. Tai apsaugoja švedus nuo 
“gold digger’ių”, kurių Ame
rikoj netrūksta.

Vaikų auklėjime turi lygų 
balsą taip tėvas, kaip ir mo
tina. Jeigu tėvai skiriasi, tai 
teismas nusprendžia kuriam tu
ri vaikai priklausyti. Bet įdo
miausias dalykas yra tas, jog 
Švedijoj teismas gan tankiai 
atiduoda vaikus ir kaltąjai pu
stu. Paaiškinsiu tatai pavyz
džiu. Sakysime, vyras yra ne
ištikimas ir žmona reikalauja 
perskyrimo. Teismas paskelbia 
vedybas neįvykusiomis, bet vai
kus atiduoda vyrui, jeigu ma
to, kad jis gali tinkamiau juos 
išauklėti, negu motina.

— K. A.

juokai

atsakė antra-

Prasmingiausias pasikalbėjimas
Du draugu susitiko po ilgo 

nesimatymo.
—Kaip gyvuoji? — užkalbi

no pirmasis.
—Nevisai,

sis. — žinai, apsivedžiau.
—Puiki naujiena! Sveikinu 

tave!
—Bereikalo! Gavau pačią

pikčiurną.
—O, tai blogai!
—Nevisai; matai man įnešė 

du tūkstančiu dolerių pasogos.
—AA!... užtai turi kuo pa

sidžiaugti.
- Ir nevisai!... Užsiėmiau 

pirklyba, už visą sumą nusi

kartu išdvėsė.
—Po velniais! 

nelinksma istorija.
—Bet 

jų odas 
gavau.

—Tai
visiškai

visiškai

ir nevisai liūdna, 
savo pinigus visus

turbut

u z 
at-

esi

įsivaizdink 
susikroviau 
sudegė iki

jau dabar 
tvarkoj ?

—Taigi, kad ne, 
sau namas, į kurį 
visą savo fondą,
mažiausiam šapeliui.

—Tai skaudus smūgis prislė
gė tave, labai apgailestauju, 
mano brangusis.

—Ė... nesisielok taip labai, 
turiu pridurti, kad tame gais
re žuvo ir mano pati.

Traukinio nelaimės auka
—Ir velnias prigundė man 

važiuoti pernai į Panevėžį! 
Traukiny susipažinau su ta ra
gana, kuri šiandie yra mano 
žmona.

—A—a, tai tamsta, reiškia, 
esi taip sakant traukinio ka
tastrofos auka.

U. Kacenelenbogeno Raštai
KONO VEDYBOS

(Pabaiga)
Vestuvių ilgam neatideda — nebe madoj. 

Vestuvėms diena paskiriama už septynių savai
čių. Sužadėtinė triusiasi, o pas jį taipgi ateina 
siuvėjai. Konas dar užimtas — jis planuoja pen
kių savaičių medaus mėnesio maršrutą. Sėdi jis 
kasdieną su sužadėtine, žemlapis ant jų kelių. 
Atvilko dar magaryčioms globusą, suka jį pa
sidėję ant kelių. ‘Konas daro užrašus — kokiu 
ekspresu laivu pervažiuoti užtaką; žiuri, kad 
traukiniai sueitų; ir taip leidžia laiką, kol pa
šaukia ją siuvėjas.

Sukinėjasi taipgi rakandų pardavėjai. Bet 
sužadėtinė neleidžia, kad klausytųsi jų. Mat, 
Konas kažkur skaitė, kad yra higieniška rakan
dų paroda, tad ji nori išrašyti tokius rakandus.

Jeigu Konas paniuręs, tai to tėvams prie
žastis aiški: matomai, nesusitaikė jaunieji, o 
gal būt išsiilgo savo knygų — tai mažai tuo ir 
tesirūpina. Labiau sėkmingos poros negali ir 
būti. Ir pats Konas juokiasi iš savo liūdesio. 
Moterų rūbų siuvėjas juk nėra pilnas vyras, o 
modistės jį muštruoja, kad jam geriau patiktų. 
Ir Konas juokiasi dar labiau stebėtinai vy
kęs parinkimas. Nepadarė jokios nuolaidos: nei 
apšvietimo žvilgsniu, nei turto, nei kilmės aukš
tumo, gražumo, amžiaus ir sveikatos.... O jis 
— ne, jis irgi niekur neapgaudinėja. Tat pri
valo jie gyventi laimingai — visą amžių.

O kodėl jis nuliūdo? — Todėl, kad pats ne
žino, kodėl jam išpuolė tokia laimė ir tokia įsta
bi harmonija, ir jis pats sau išmetinėja: “Meš
kinas vyras, eik pabučiuok jos šliaužiu padus j 
ir pasakyk jai į ausį, kad jos sužadėtinis pai-i 
kas, nes neima jos ant rankų ir neneša jos į 
miesto bokštą, idant parodytų ją dangui ir šauk
tų, žmonėms: įmonės, jūsų Dievas dar niekuo
met nesuvedė tokios laimingos poros.”

Kono namuose viešpatauja rūpestinga lai
mė. Tuoj atvažiuos automobilis, kad paimtų 
Koną su tėvais ir nuvežtų prie vainiko, o paskui 
į viešbutį, kur randasi išdekdruota salė dėl ne
didelės puotos jauniesiems ir jų artimiems gi
minėms.

žiuri Konas pro langą, niaukiasi dangus, ir 
jis nuoširdžiai juokiasi. Tegul užeina perkūnas, 
— žaibas nušvies sužadėtinės automobilį... Jį ap
ėmė laimė, bet staiga šilta kraujo banga suda
vė į širdį ir jis prisimena pienininką farmerį 
kur ten Bavarijoj, Vokietijoj, kuris norėjo turė
ti tik tamsiai pikas su baltais šlakais karves. Ir 
štai jis parinko tokias karves, ir tamsiai pilką 
,su baltais šlakais bulių, ir tik jį prie karvių 
prileisdavo. Stovi Konas salėje su išskėstomis 
kojomis ir su įkaitusiu veidu ir galvoja: tokią

vykusią porą jis dabar sudaro su savo sužadė
tine.

Jo motina pasipuošusi brangenybėmis sto
vi erdviame miegamajame kambaryj prieš veid
rodinę šėpą, vos kvėpuodama nuo motiniškos lai
mės. Ateina tėvas, dar tvirtas vyras su raudo
nais veidais, apsivilkęs smokingu, laikydamas 
rankoj cilindrą. Įėjęs jis galvoja, kad turi -sura
minti savo žmoną. Ir ji glaudžiasi prie jo at
sargiai, kad nesuglamžytų savo šilkinių drabu
žių ir jo prosytų marškinių... Išleidžia savo vai
ką, tėvas nori save padrąsinti.

- Laikas, laikas... 
sias sūnūs, tai visvien 
laikyti jį namie... Gre
tvirto sunuko senukais.

Tėvai laimingi ir susijaudinę, štai jie žen
gia per slenkstį į tikrą senatvę ir pas abu aky
se pasirodo ašaros ir žmona verkšlena. Motina 
taip ir privalo daryti.

Bet Konas atvilko į salę tarnaitę. Pats ne
žinodamas kodėl. Lija nešioja paskui jį galvai 
šukuoti šepetį, ir jis pažiurėjo į veidrodį — ir 
mato savo galvoj kaž-kokį atbukusį keturkam
pį-

i

Net jeigu jis ir geriau- 
nebuvo riekalo 

t jie liks savo sūnaus

Konas užmetė rankas tarnaitei ant pečių: 
—Ar aš neatrodau kaip bulius, pasakykite? 
Susimaišiusi tarnaitė pašoka į šalį. Jis nie

kuomet nepavelydavo sau ją paliesti. Bet Ko
nas prilenkė ją prie savęs ir jos galvą laiko sa
vo rankose, ir bučiuoja jos lupas ir veidus.

Pats Konas stovi susimaišęs.
Karšta pasidaro merginai, ir ji visa parau

dusi, sudraikytais plaukais, blizgančiomis aki
mis prasijuokė.

—Laimingas sužadėtinis, jis nei nežino ką 
daro...

Bet Konas sunkiai ir nerangiai stovi, galva 
sukasi, o akys aptrauktos ruku...

Jeigu jus įsimylėtute į mielą bernelį, — 
jus butute pasirengę sunkiausiems darbams — 
plauti skalbinius ir grindis, kad tik jį gavus... 
Kaip kalbama žmonių pasakose — turtingi tė
vai išvijo vientUrtį sūnų... Jis tampa sodo sar
gu... Kartu su savų neturtinga mergina gyvena 
šiaudinėj palapinėj... Ko atšokai, Lija? — jis 
nusijuokė, — aš pabučiuosiu dar jūsų raudoną 
rupų kaklą...

Mergina pašoko prie durų, bet Konas nori, 
kad tėvai pamatytų, jog jis bučiuoja tarnaitę. 
Ir jis savo laimėj ieško liguistos disharmoniškos

Durys prasivėrė ir įėjo jo tėvai.
—Automobilis laukia, aida, — drąsina 

tėvas save ir motiną.
Konas eina prie durų, Tarnaitės bučiavi

mas, kuris ka-tik įvyko, primena jam taimerio 
bulių, kuris varomas pradėjo šokinėti po pievą.

Nuleidęs galvą Konas eina visų priešakyj...
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” kon 
certas

kon-
sek-
Man
sve-

Atvažiuoti “Naujienų”, 
certan, kuris įvyko pereitą 
madienį, biskį pavėlavau, 
lipant laiptais aukštyn į 
tainę, pasigirdo pirmieji garsai
didžiojo “Birutės” choro dainų.

Pravėriau duris ir nustebau: 
kojai padėti nebuvo vietos er
dvioje VVicker Park salėj. Kiek
viena kėdė užimta. Pasieniai 
pilni stovinčiųjų. Pažvelgiau į 
laiptus, vedančius balkonan,— 
ir jie visi užpildyti stovinčių
jų. Apsidairiau: balkonas pil
nas ne tik sėdinčių, — ir sto
vinčių sausu prikimštas, kaip 
kad salė apačioje.

Svieto, 
cagos!

Chi-svieto — pusė

S. Šimkaus vedamas 
choras dainuoja “Ai-“Birutes’

da” operos antrąjį aktų (kon 
vertinėje formoje). » Ga 
dainuoja
jautriai dainuoja solistės

Choras dainuoja 
iš operos “Fau- 

seka dvi S. Ši.m- 
dainos: “Plaukia 
(moterų choras) 
(mišrus choras).

choras, maloniai ir
P. 

enė ir O. Biežienė. 
Nutilo paskutiniai dainos gar
sai ir pasipilė griausmingi ap
lodismentai, 
gražųjį valsų 
stas”. Po to 
kaus liaudies 
sau laivelis” 
ir “Oželis”
Turbūt kiekvienam buvo malo
nu prisiminti tų smagių, buvu
sią labai populiarę (kada komp. 
S. Šimkus pirmiau vedė “Biru
tę”) dainą. Kiekviena daina 
liko palydėta gausių aplodis
mentų.

Pranešta, kad busianti 20 mi
nučių pertrauka, o vėliau pasi
rodysianti A. Vanagaičio “Juo- 
kudemija”. Publika paplito iš 
salės. Dvidešimt minučių per
traukos. Sakau, pasižiūrėsiu, 
ar esama žmonių apačioje. Nu
lipu žemyn. Ir čia pilna!

Nepajutau kaip prabėgo 20 
minučių. “Juokudemija”.

jėjau vidun. Prasispaudžiau 
į kampelį. Adv. K. Gugis, Dr. 
Zalatorius, p. Pivarunas — visi 
nustumti į patį kampą. Sto
vinčiųjų, negavusių vietos at
sisėsti yra tiek, kad reikia vi
są laiką pasistiepus ant pirš
tų galų žiūrėti, idant galėjus 
matyti, kas darosi scenoje.

Art. A. Vanagaitis, pasirė
dęs mama, kuri išrodo Šarkio 
“saizo”, deda grimą vienai sa
vo mokinei (tart. Olšauskur). 
“Mergina” bent 7 pėdų auk
ščio. Vanagaičio vyras scenoje 
(p-nia Gugienė) taip jau yra 
užinteresuotas studijos labu. 
O štai jų mokiniai: p-lė Volte- 
raitė ir p-nia čerienė — studi
jos mokiniai, gi p-nas Olšausr 
kas ir Dr. Kliauga — tos pa
čios studijos mokinės. Pianis
tas — Jozavitas, pažilusiais 

bal- 
pa- 
pa-

barzda. Pagalios atsiranda 
“Naujienų” reporteris pakirp
tomis kelnėmis.

Well, studijos mokytoja (Va
nagaitis) aiškino, kaip reikia 
šiandien dainuoti dviem 
sais . Kiekvienas mokinių 
rodė ką jie jau išmokę ir 
galios visi kartu dainavo.

Visas veikalėlis tikra “juo- 
kudeniija”. Bet čia, juokų krė
timo priemnoe, pasakytas buvo 
ne vienas karčios teisybės žo
dis. Matote, anot “juokudemi- 
jos” aktorių, šiandien teisybės 
ne labai kas klausys, o ir juo
kus ne visus priims, tat pri- 
seina tokius juokus sugalvoti, 
kuriuos publika ir priims ir ku
riais neįsižeis.

Pasibaigė programas. Būda
mas arčiausia durų, išėjau pir
miau už kitus iš sales. Na, ir 
ėmė publika eiti žemyn, pirmo
jo aukšto svetainėn šokti, kol 
primoj didžiąją svetainę šo
kiams. žmonės gi eina ir ei
na, ir rodosi, kad galo tam įėji
mui nebebus. šiek tiek 
stojo. Grištu aukštyn, 
žiuri salėn — o čia dar

apsi-

ir ten pil-

pakraščiais žmonių. įeinu ša
linei! svetainėn — ir Čia pilna. 
Nulipau vėl žemyn, nuėjau į 
valmomąjį kambarį 
na.

Prasidėjo šokiai, 
tros groja dviejose 
vienoje visi šokėjai 
tilpti.

Sveiki gražus

Jokio, kaip sa 
stuff”. Ištikrų-

Naujienų” koncer-

valanda. Jau pusė 
Publika skirstosi, 

ro-

Dvi orkes- 
salėse, ba 
negali su- 

Viršuje šoka “vyresnie
ji”, o gal bus geriau pasakyti 
— suaugusieji. Pirmojo aukšto 
svetainėje šoka jaunimas. Groja 
jiems jaunuomenė. O to jauni
mo, jaunimo! 
bernaičiai ir 
laiko puikiai, 
koma “rough 
jų, lietuviai tėvai gali didžiuo
tis tokiu jaunimu,- koks buvo 
susirinkęs 
tė.

Jau 11 
dvyliktos, 
bet skirstymosi nesimato: 
dosi, kad jos nei kiek nesuma
žėjo. Nors “Naujienų” balius 
prasidėjo nuo 5 vai. po pietų, 
bet man apleidžiant svetainę 
pusėj dvyliktos didžiuma dar 
pasiliko ir neišrodė, kad pub
lika butų norėjusi veikiai skir- 
stitis.

Tokioje 
sitikau su 
nai senai 

minioje, žinoma, ^u- 
žmonėmis, kurių se- 
nemačiau; kuriuos 

galima sutikti tik tokiuose pa
rengimuose, kaip šis “Naujie
nų” koncertas. Ir publika, ro
dėsi, buvo vakaro šeimininkai. 
Visi jautėsi, kad jie čia gaspa- 
doriai. Jie ir buvo.

—Iš šalies žiūrėjęs.

$1,000 DOVANŲ
Parodykit mums geresni investmentą 

už 35c. negu stovi kelis

Just — It Ointment
Ir SI JMM> bu* Jūsų. Jiuit — lt Ointnii'iit 

yr» put I kr Iii tu l’Al.EI.BA nuo (IuIvoh, Krūti
nis MI.(M>V. 
NuiIi'kIiiiu*. 
vartojimų.

(irrlauslM?
sIm enilMtuoJniiti* a|i»hlrau<liina<«. \| SITIKKIT 
SI.OIIKKLI AIANDIK — TUMAI .

Džiovina ir K>d<> 1'ernlklrtiiniia, 
Hkauaniu* ir turi 100 kitokio

Sauxluusi<«? I’IkIiUimIn? Nvclklaii-

GYDUOLIŲ SKRYNUTĖJ

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

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

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 Iki 7:81 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

Velykoms Pinigai į Lietuvą
Pigiausios Kainos — Greitas Patarnavimas 
Mes rokuojame tik $10.30 už 100 litų 
Didesnės sumos proporcionaliai pigiau

Mes Parduodam Laivakortes Į Ir 
Iš Lietuvos

$107 j Lietu vii 
$118.50 iš Lietuvos 
$181 į Lietuvą ir atgal

Visos informacijos suteikiamos maloniai veltui 
Atsišaukite prie langelio 15, 16 arba 17

JŪSŲ BANKAS

Pradėkite Prisirengimą Tuojaus!

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

UN1VERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St.

Depositors State Bank
4701 South Ashland Avenue

•V. STULPINAS
3255 So. Halsted St

J. J. ZOLP
4659 So. Paulina St

Sekamose vietose patarnaus jums

NAUJIENOS, Chicago, UI
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Chicagos Lietuviu Ekskursija

Gegužio 2-rą dieną, 1928

Kompozitorius

Iš New Yorko Klaipėdon 
be persėdimo

Balti K America Line
Laivu LITUANIA

st. Šimkus
Palydovas

Tai bus smagi, mokslinga, įspūdinga

ir naudinga kelionė. Lietuvon pribus

prieš dideles iškilmes 10 m. Lietuvos

nepriklausomybės apvaikščiojimą

Arti 70 metų amžiaus
Sako, kad ji jaučiasi jauna

Ponia S. Wenzel, 262 Kingsley St., 
Buffalo, N. Y., rašo: “Malonėkite 
atsiųsti man dar vienų bakselj Bul
gariškos Žolių Arbatos, nes jos yra 
geriausios gyduolės kokias kada 
nors turėjau. Jos pagelbsti man 
visada. Aš daviau jų paragauti ir 
savo draugams. Aš jau turiu arti 
70 metu amžiaus ir mano draugai 
stebisi, kad aš taip gerai Išrodau ir 
jaučiuosi taip jauna ir aš pasakau 
Kiekvienam, kad Bulgariška Žolių 
Arbata kuri man labai pagelbsti.”

Bulgariškų Žolių Arbatą reikia 
gerti karštą einant gulti, jos praša
lina greitai slogas ir yra geros nuo 
reumatizmo ir užkietėjimo.

Parduodamos visose aptiekose — 
76c. ir $1.25.

PASTABA. — Jei jus norite ma
no didelio pakelio penkiems mėne
siams visai šeimynai, prisiųskite 
$1.25. Adresuokite man H. H. Von 
Schlick, President, 100 Marvel Build- 
ing, Pittsburg, Pa.

Komai 
Skausmo nėr akymirksny 
Tuctuojlnis palengvėjimas, šiuo saugiu, 
tikru budu. Dr. Scholl'io Zinopads 
priežastį prašalina —spaudimą ir autuvo 
trynimą—tai vienatinis mokslo būdas 
gydyti kernus. Jie ploni, sauganti, gy
danti. Visose atliekose, autuvo ir dept. 
krautuvėse.—35c.

DSSchoU's 
ZrinO'pads 

Uždėkite vieną—skausmo nėr!

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremenu 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
statė rooms

Prie vietinių agentų
‘ arba

130 La Šalie St., 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD Z
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Pereitos savaitės nuotikiai

Projektas Šerno paminklui pastatyti

Kaip visados, taip ir šio mė
nesio pradžia buvo labai “bu- 
sv“, t. v. Įniksią kliubų ir drau 
gysčių susirinkimai.

Pirmo penktadienio vakarų 
B. R. kliubas laikė susirinkimą. 
Kliubas sparčiai auga. Bengia
si gavėnios vakarui, kurį tu
rės 25 dieną kovo. Art. St. Pil
ka rūpinasi pastatymu “Aušros 
sūnų”. Turėsime progos pama
tyti gerą veikalą. Tokius dide
lius veikalus ne bet kas gali 
pastatyti scenoje. O Bed Bose 
kliubas tikėtus pardavinėja 
dviems parengimams tik už 1 
doleri. Tai yra geras bargenas. 
Bet tokios pigios tikėtą kainos 
blogo daro kitoms organizaci
joms.

* ♦ » X
Pirmauienio vakare įvyko 

šaunus susirinkimas Lietuvių 
Rt publikom; klubo. Buvo pakel
ta daug karštų kalbų dėl “Vil
nies“ pisatelių. Mat tame šlam
šte buvo “zabarojama” apie 
klu 1m> tarimus ir miestelio val
džia. lame reikale klul/o kores
pondentas padavė rezignaciją 
nu tivuodamas ją tuo, kad kas 
nors iš narių kišasi ne į savo 
reikalus. Jeigu kas parašo ko
respondenciją apie klubo dar
buotę, rodosi, jogei tame nie
ko blogo nėra, betgi ir tuo 
klausimu buvo ginčų. Reikalas 
paliktas ant toliau.

šio mėnesio pabaigoje, t. y. 
prieš rinkimus, klubas turės 
vakarą su programų ir agitaci
ja. Jeigu Cicero lietuviai susi
tartų veikti bendrai, tai galėtų 
vietos valdžioje turėti keletą 
savo tautiečių.

* * *
Antradienio vakare ivvko S. » *

L. A. 191 kuopos susirinkimas. 
Nebuvo nieko nauja tarta, tik 
priduota 16 aplikacijų suaugu
sių žmonių, pareiškusių noro 
Įstoti kuopon, ir apie tuzinas 
jaunuolių aplikacijų. Beiškia, 
kuopa auga.

Bet žinote kas pasirodė: Dan- 
tos, kaip organizatoriaus, nau
jai prirašyti visi chicagiečiai, 
Maskvos garbintojai. Mat, 
Northsidė jiems neįveikiama, tai 
jit stengiasi užkariauti Cicero.

Gaila man Cicero. Ale nerei
kia nusiminti, nes tavorščių 
manevrai arba užpuolimas yra 
tik laikinas reiškinys. Tie gai-. 
valai vienoje vietoje niekur il
gai nestovi. Ateis laikas ir Ci
cero apsivalys nuo tų perėjūnų, 
raudonųjų biznierių.

Sekantis S. L. A. 191 kuo
pos susirinkimas bus šauktas 
atvirutėmis. J vyks jis didžiojoje 
Liuosybės svetainėje. Bus bal
suojami Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje pildančiosios tarybos 
nariai, o taipgi renkami dele
gatai Susivienijimo seimam

Visi gerai pamena pereitą 
seimą. I kinta važiavo savo rei
kalais ir norėjo būti seimo 
delegatu. Bet jam nepavyko. 
Todėl šiemet tavorščiai rengia
si važiuoti seiman ne juokais. 
Jau turi ir kazioną automobilį 
nusisamdę. Susės musų raudo
nieji, prisikraus raudonos lite
ratūros ir patrauks seiman su
laukę birželio.

Ar gi Susivienijimo nariai, 
kuriems apeina organizacijos 
gerovė, leis tavorščiams raudo
nąjį biznį varyti organizacijos 
nenaudai?

— Cicero gyventojas.

*
šerno Fondo Komiteto paskelbtam praeito spalių mėnesy 

konkurse dalyvavo keturiolika lietuvių menininkų, kurie paga
mino 27 skirtingus projektus, sekamai: Vincas Grybas 1 (iš 
Paryžiaus), Stasys Kudirkas 4 (iš Romos), Bernardas Bučas 1 
(iš Romos), Vincas Narbutas 1 (iš Cicero, Amer.); Iš Lietu
vos: Jonas Šileika 3, A. Aleksandravičius 3, J. Peras 4, A. Ja
roševičius 1, VI. Juozapavičius 1, K. E. Gilys 1, A. Netikša 4, 
R. Antinis 5, Alfonsas Dvilėnas 1, Aug. Dennullis 1.

Visi šie projektai buvo išstatyti viešon parodon Mildos te 
atro svetainėj, vasario 12 d. žmonių, kurie domisi musų tau
tiniu menu, parodon atsilankė gan gražus būrys, čia buvo pa
kviesta ir komisija (jury), kurios pareiga buvo išrinkti vieną 
gražiausi ir tinkamiausi projektą—rašytojo Šerno paminklui. 
Apie ketvirtą valandą po pietų komisija susėdo apie stalą ir 
pradėjo diskusuoti. Bet kadangi ne visi komisijon pakviesti 
/.rnonės atsilankė, tad galutinas sprendimas liko atidėtas šešta
dienio vakarui, vasario 18 d. Nutarta susirinkti devintą va
landą vakare p. Petrulio vaistinėje, kuri randasi sale Mildos 
teatro.

Originaliai komisija (jury) turėjo susidėti iš vienuolikos 
narių, bet ir šį kartą atėjo tik astuoni: adv. Kl. Jurgelionis, 
adv. Kazys Gugis, adv. Jonas Bučinskas, Dr. Antanas Zimon- 
tas, inž. K. Augustinavičius, dailininkas Mikas J. Šileikis, skulp
torius Iz. Ilakis, ir Naujienų redakc. narys Antanas Lalis. Pie
šiniai vėl buvo iškabyti ant sienų ir prasidėjo svarstymas. Pro
jektų nėra tikrai tinkamų šerno paminklui. Ir jau veik buvo 
įsiviešpatavus nuomonė, kad ątmesti visus esamus projektus 
ir paskelbti iš naujo kitą konkursą. Bet kad neįžeidus konkur
se dalyvaujančius dailininkus, p. A. Lalis duoda įnešimą, kad 
neskelbti kito konkurso, o rinkti vieną iš esamųjų projektų. 
Įnešimas tapo paremtas ir didžiuma balsų priimtas.

Kada taip reikalas nusviro, tada p. Jurgelionis paišeliu su
numeravo visus piešinius ir po to buvo paleisti jie slaptam nu- 
balsavimui, kad patirti, kurie projektai turi būti paimti nuo
dugniam svarstymui. Balsuoti leista kas už kurį nori, bet tik 
už vieną piešinį. Po nubalsavimui pasirodė, kad pasilieka tik 
du projektai, iš kurių vienas turės būti laimėtoju. Tai buvo 
projektai No. 4 (V. Grybo^) ir No. 10 (B. Bučo).

Prasidėjo gili kritika ne tik No. 4 ir No. 10, bet ir abelnai 
visų prieš komisiją išstatytų projektų. Dailininkai M. J. Šilei
kis ir Iz. Ilakis buvo specialiai pakviesti išreikšti savo nuomo
nes; po to kiti komisijos (jūrės) nariai taipjad kiekvienas pa
sakė savo žodį net keliais atvejais. Po ilgam ir nuodugniam 
apsvarstymui, žinoma, galų gale, buvo prieita prie balsavimo. 
Iš astuonių komisijos (jūrės) narių du visai nebalsavo nei už,

NAUJIENOS, Chicago, UI.

nei prieš, o kiti šeši slaptais balsais pasisakė už No. 10. Tokiu 
budu absoliučia balsų dauguma tapo priimta Bernardo Bučo 
projektas Dėdė Šerno paminklui pastatyti. Bet su tąja sąlyga, 
kad stovyla turi būti išmesta, o jos vieton turi būti įdėtas rel 
jefas, vaizduojantis Šerno biustą.

Jeigu sulyg advokatų aiškinimo, susilaikiusieji du nariai 
butų balsavę prieš, tada visi projektai būt buvę atmesti ir būt 
reikėję skelbti kitą konkursą. Bet dabar jau šis reikalas yra 
užbaigtas. Dabar Amerikos lietuvių visuomenė: lietuvių dides
nės organizacijos ir pavieniai žmonės privalo ateiti Šerno Fon
do Komitetui pagelbon, tai yra paremti jį savo aukomis, kad 
pastatyti šį gražų paminklą, kuris darys nemažos garbės vi
siems Amerikos lietuviams, ypač čia gimilsiems. Jis per šimt
mečius rodys amerikiečiams, kad čia buvo kada nors lietuviai 
ir jie buvo gan kultūringais žmonėmis, jeigu jie nesišykštėjo 
ir sugebėjo savo didvyrių kapus atžymėti tokiais šauniais pa
minklais.

šerno Fondo Komitetas.

North Side
Po to, kai ponia Dundulienė 

taip puikiai lošė “Tuščių Pa
stangų’’ perstatyme, northsai- 
diečiai dabar laukia jos pasiro
dymo “Teodolindoje”, kuria L. 
S. S. 81 kuopa stato scenoje 
kovo 17 d., Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansia avė.

Lietuvių scenos mėgėjų tarpe 
tu r būt nėra kitos tokios lošė
jos, kaip p. Dundulienė. Kiek
vienas jos gestas, judėsis ir kal
bos tonas tėmytojui taip ir ro
dosi, kad jis pergyvena vaiz
duojamojo įvykio momentą. 
Skaitlingu atsilankymu north- 
saidiečiai turės progos ateinan
tį šeštadienį parodyti, kad jie 
įvertina p. Dundulienė^ triūsą.

Koresp.

Roseland
Negras pagavo A. Moniat, 

14 metų mergaitę prie savo 
namų, 27 E. lllth Streeet, ir 
nusivilkęs ją garažan užpuolė. 
Vėliau žmonės sujudo. Mergai
tę nuvežė pas daktarą Jampol- 
skį, kuris, apžiūrėjęs, pareiš
kė, jogei merkaitė esanti kri- 
tingoje padėtyje. Vėliau poli
cija suėmė negrą prie 20 East 
112 Street. Jis pasisakė, kad 
jo pavardė esanti R. Loney. 
Mergaitė sako, kad jis esąs tas 
pats negras, kuris ją užpuolęs.

Subėgo didelis būrys žmo
nių. Jie norėjo negrą iš poli
cijos atimti ir nulinčiuoti. Bet 
policija pavartojo spėką ir mi
niai atimti iš jos negrą nepa
vyko.

- - --—000,—••• —

SLA. 139-tos kuopos komu
nistai žada išnešti protestą 
prieš sargybos komiteto atsi
šaukimus, kurie komunistus 
numaskuoja. Bergždžias tai bu
tų komunistų darbas. Vertėtų 
jiems neužmiršti sekamų daly
kų: Pirma turėtų jie užprotes
tuoti prieš Zalpį, Andriulį ir 
Jaskevičiutę, o taipgi Mizarą, 
kurie pramanė tokius komite
tus ir patys pirmieji pasižymė
jo skleidimu visokios rųšies 
šmeižtų lapelių. Antra — jie 
turėtų protestuoti prieš siun
tinėjimą Zalpio slaptai po vi
sas valstijas agitacijai už ko
munistų kandidatus ir davinė- 
jimą instrukcijų komunisti
niams klapčiukams. Trečia: 
protestuokite prieš suktus ko
munistų rinkimus, kuriais jus 
jau pasižymėjote rinkimuose. 
Ketvirta—užprotestuokite prieš 
Dr. Graičuną, kuris, laikyda
mas prakalbą SLA. kuopai, iš- 
tikrųjų neagitavo už Susivieni

jimą, bet tik šmeižė Susivieni
jimo piklančiają tarybą.

Dr. Graičuno žygiai jums iš
rodo geri — o vienok pasaky
kite, kaip senas tas laikas, ka
da Dr. Graičunas laikė prakal
bas Shane kompanijos darbi
ninkų streiko metu ir padėjo 
kompanijai kovoti prieš uniją? 
Tuomet ir pats jūsų Andriulis 
siekė išmesti Dr. Graičuną iš 
Susivienijimo. Dabar gi And
riulis susibičiuliavo su Graiču- 
nu ir kartu šmeižia Susivieni
jimo pildomąją tarybą ir kitus 
Susivienijimo darbuotojus. Ir 
komunistai tam ploja, šitokių 
jūsų humbukų galima butų iš
pasakoti visą litaniją. Tegul 
nepajniršta* komunistai apie 
šiuos’dalykus.

----- ooo--- —
Komunistai staugte staugia, 

kad kai kuriose kuopose balsai 
vagiami, bet nepasako kur taip 
daroma. Taigi aš pasakysiu, 
štai komunistai valdo SLA. 63 
kuopą. Jie čia pridėjo sau 2 
balsu. Buvo 51 narys ir visi 
balsavo. Du tuščiu balotu iš
metė; už komunistų kandida
tus paduota 29 balsai, o už ki
tus maišytai 22. Viso — 51 
balsas. Iš kur atsirado šiuo du 
tuščiu balotu? Ar bereikia di
desnio humbuko? 0 21 kuopa 
Detroite davė balsuoti ir ne 
nariams. Tai ko komunistai 
rėkia ?

-------- OOO--------
Komunistai rėkia, kad pil

dančioji Susivienijimo taryba 
neduodanti jiems balso. Beikia 
pasakyti, kad jus turite ir per
daug balso: šmeižiate visus, 
kas tik jūsų humbukus iškelia 
aikštėn. O ar jus nedarote 
humbukų? štai 21 kuopa pra
dėjo narius spenduoti be reika
lo. 139 ir 63 kuopos elgiasi 
taip pat. Jus tuos narius, kad 
sumanytumėt tai sušaudytu- 
mėt, jeigu jums jie patektų į 
nagus Rusijoje. Ale kadangi 
čia Amerika, tai negalite to

OLD GOLD
JUOKAI

Elmer, 13 metų amžiaus, klausia 
savo draugo, Joe:

“Aš ėjau su ja tris sykius j mo
kyklų, nešiau jos knygas ir uŽfus- 
dljau ice cream. Ar manai, kad aš 
dabar galiu ja pabučiuoti?”

“Ne — atsako Joe. Tu jai jau pa
darei ir be to užtektinai.

VANDENS JfiGA
“Kokia yra didžiausi vandens jė-' 

ga žinoma vyrams?”
“Moterų arašos.”

—“Tawney Kat.”

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

padaryti, todėl nors per savo 
spaudą drabstote juos purvais 
kiek galėdami.

------ ooo------
Dabartiniu laiku eina balsa

vimai kandidatų į piklančiają 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje tarybą. šiuose balsavi
muose žiūrėkime, kad nepaduo- 
tumėm savo balsų už komunis
tų statomus kandidatus. Ne
balsuokime už jų kandidatus!

—J. Savas.

i

Brighton Park
Viena didžiausių krautuvių 

visoje apielinkėje yra Globė 
Department Store, 4257 Archer 
avė. gerai išrodo ir greitai au
ganti krautuvė. Geri tavorai ir 
prieinamos kainos. Patarnavi
mas lyginasi didžiųjų departa- 
mėntinių krautuvių patarnavi
mui. Todėl iš šios apielinkes 
žmonės nevažiuoja į didmiesti, 
o perkasi savo apielinkėje—G.

Antradienis, kovo 13, 1928

— imkite HILUS Cascara-Bromide-Qab 
nine. Pribaigia šalti i 24 valandas, nes 
atlieka keturios reikalingus dalykus sy
kiu. Sustabdo šaltį, sulaiko karštį, ati
daro vidurius, suvikrina sistemą. Nepa
sitikėkite mažesniu pagelbininku, nes šal
tis dalykas rimtas. Gaukite HILL’S tuo- 
jaus!

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, įdedant porčius, statom mūrinius ir medinius garažus, 

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Milwaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475

$198 — Už Gražų “Thermo-Bilt” — $198 
2 karų didumo — Fire-Proof — Weather-Proof 

GARAŽAS
Geresnis negu plytų, pigesnis negu medinis. Pastatysim ant jūsų 
loto per patyrusius mechanickus, iš vidaus sienos LATHED ir PLEI- 
STER1OTOS ir MALKVOTOS, viską .įręngsim bet lik šią savaitę. 
Kaina $198, išmokėjimais. Atdara vakarais ir nedaliomis.

“Thermo-Bilt” Garage Co.,
Phone Keystone 6952

Dykai krutami paveikslai
MUSCLE SHOALS 

KETVERGE 
Lietuvių Auditorium 

8 vai. vakaro

—M——   ■■ ■■ ■■■ —   !■■■— I ■ ■ . I, c - , 
j

Income Tax 
Patarna vima s

t

Del patogumo musų kostumerių, mes 

turime Income Taxų atstovą, kuris 

maloniai pagelbės musų kostume- 

riams ir jų draugams prirengime ir 

išpildyme Income Taxų blankų, kurios 

turi būt prirengtos ir priduotos prieš 

/ arba kovo 15 dieną.

Universal State Bank
3252 So. Halsted St.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Obliterate This on Your Oboe.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Bridgeporto Lietu
vių Politinis ir Pa

šalpos kliubas
Lietuviai Chicagoje turėtų 

susipažinti su tikslais ir veiki
mu Bridgeporto Lietuvių Politi
nio ir Pašalpos Kliubo, kuris 
buvo įsteigtas 1911 metais ir 
prie kurio priklauso suvirs 3(M) 
lietuvių. Svarbiausias tikslas ir 
principas šios organizacijos yra 
(Migerinti lietuvių įtakų ne tik 
politikoje, In't ir kitokiuose rei
kaluose.

Šios organizacijos susirinki
mas įvyks šiandien, kovo 13 <1.. 
Chicagos • Lietuvių Auditorijoj. 
Šiame susirinkime dalyvaus* tik 
nariai šios organizacijos aptar
ti kaip ir kų veikti ateinančiais 
rinkimais.

Lietuvių veikimas tarp kitų 
Chicagos tautų, ypač politiko
je, yra apmiręs. Butų lal>ai 
svarini Chicagos lietuviams at
busti ir vienytis, idant suda
rius didesnes organizacijas, ku
rios savo skaitlingumu privers
tų kitas tautas skaitytis su lie
tuviais.

Pereitų šeštadienį siųs orga
nizacijos susirinkime dalyvavo 
apie 250 narių. Lietuviai ir ame 
rikonai kalbėtojai sukėlė gerų 
upa ir didelį entuziazmų tarp 
narių. Visi jautė,' kad lietuviai 
prasimušti į aukštesnes vietas 
gali tik tada, kada lietuviai 
rems lietuvius, kada savas stos 
už sava ir dirbs suvienytomis 
jėgomis. —Kliubo narys.

Bridgeportas
Misijos ir kitokie šventi dalykai

Persivilkęs kitokiais rūbais, 
.vainuečio sermėga, jis nutarė 
t/dinaiyti vlesųjj katahkiskajj 
^asauų. Avėjo turgavieicn. 
i kanda čia katalikų su arkliais, 
atvestais parduoti.

Misionierius klausia, ar ark
liai yra geri. Pardavėjas atsa
kas, kad labai geri. O tuo tar
pu pats misionierius matęs, kad 
kai kurie jų buvo šlubi, kiti— 
akli.

Toliau vėl pamatęs žmogų, 
atvedusį parduoti jaučius. Klau
sia musų misionierius, ar jau
čiai geri, šis, dar geresnis kata
likas ne kad pirmasis, bažijasi 
ir kryžiavojasi, kad geri, kuo
met tikrenybėje gyvuliai buvo 
liga užsikrėtę.

Vėliau misionierius sutikęs 
moteriškę, pardavinėjusių svie
stų, susvertų svarais. Jis ir 
šios užklausęs, ar geras parda
vinėjamas sviestas ir ar tikra 
švara. Misionierius nusipirko 
sviesto. l*erpiovęs jį, rado obuo
lius viduje.

Pripasakojo pereita sekma
dienį ir daugiau panašių kata
likiškų pasakų “svečias iš Lie
tuvos.

Žinoma, misionierius gali pa
sakoti parapijonams kas jam 
ant seilės užplūsta, bet jis tu
rėtų nepamiršti, kad ir patys 
misionieriai nėra visai šventi.

—Kaulas.

PRANEŠIMAI
Ratine, Wi*. — Prakalbos, T. M. 

D. 121 kuopos, kovo 14 <!*., 7:30 vai. 
vakare, Dzendzeleto svetainėj, 1528 
— 12th St.

Kalbės “Naujienų” redak Airius P. 
Grigaitis. Visus vietos lietuvius 
kviečiame serėdos vakare, kovo 14 d. 
ateiti j prakalbas. — Komitetas.

S. L. A. 343 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks utarninke, antradie
nio vakare, kovo 13 <1., 7:30 v. v.
Ywanowo svet., 2101 Broadway.

Vilti nariai-rės malonėkite būti 
laiku. Nepamirškite atsivesti naujų 
narių prisirašyti prie S. L. A., 343 
kp. ir kurie esftte pasilikę su mėne
sinėmis mokesti mis prašome užsimo
kėti. Visus kviečia

Kuopos Valdyba.

Burnside
lllinoią Central geležinkelio 

dirbtuvė 29 diena vasario pa
leido iš darbo apie 150 darbi
ninkų iš mašinšapių ir kitų de
partamentų. Bet prie pasažie- 
rinių karų su 1 diena kovo su
grąžino darbininkus, kurie bu
vo atleisti prieš Kalėdas ir ku
rie dirbo tik prie tokių darbų. 
Bet tų, kurie dirbo prie tavori- 
nių karų, tai negrąžino.

Eina kalbos, kad kompani
ja panaikins tavorinių karų 
skyrių visai. Pirm atleisiant 
darbininkus buvo padaryta 
rinkliava bernaičiams skau
tams. Darbininkai, kad ir ne
norėdami, turėjo duoti, ba bo
sai patys rinko. Pasakyti ne
galima buvo nieko, kadangi 
šnipų yra pilna visur.

Naujų darbininkų šiuo laiku

darban nepriimama. Kaip te
ko nugirsti, taį dar ir dienas 
žadama trumpinti. Visa ko ga
li atsitikti šiuo laiku. Bet ran
dasi nuo streiko laikų daug 
skebų, kurie priešinasi darbo 
laiko trumpinimui, o reikalau
ja, idant darbininkų skaičius 
butų mažinamas. Jų tečiaus 
niekas neklauso. —D.

JUOZAPAS SUNGA1LA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kivo 11 th, 3 vai. ryto, 1928, 
sulaukęs 49 metų amžiaus. Gi
męs .ludeikių kaimo, Pikelių 
parapijos, Mažeikių apskričio. 
Paliko Lietuvoj moterį Anas
taziją ir dukterį Marijoną, 
Amerikoj seserį Oną ii r švo- 
gerį Antaną Galiūną. Kūnas 
pašarvotas randasi 706 \V. 119

Graboriai
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės

Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

Valandos

or.1Hceuhn

A A
LIUDVIKAS VENCKUS’

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 11 dieną, 10:15 valandą 
naktį, 1928 m., sulaukęs 39 m. 
amžiaus, gimęs, Telšių apskr., 
Žarėnų rarap.. Papilės kaimo. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Heleną, po tėvais Jan
kauskaitę, dukterį Zofiją, sūnų 
Telesforą, seserį Domicėlę, 
švogerj Antaną Macus, 2 pus
brolius, Joną Pocių ir Joną Sa
vicką ir grimines, o Uetuvoj 
seserį Valeriją ir brolį Juoza
pą. Kūnas pašarvotas, randasi 
4809 Roosevelt Road, Cicero, 
Illinois.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
kovo 15 dieną, 1:30 vai. no pie
tų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Liudviko Venc
kaus, giminės, drąugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
lyvauti laidotuvėse ir suteik- 
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Sesuo, 
Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
kovo 14 d., 8:30 vai. ryto iš 
namų į šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčią, kurioj at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiiero ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Songailos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdž.iai kviečiami da
lyvauti hiiidotuvCse ir sutrik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
Sesuo ir švogerin

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius \V. • A. Adomavičius. 
Tel. Conitiiodore 1270.
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A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1U5 
Baigusi akuše
rijos koleg i j ą; 
ilgai nrakt i ka
lusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki 
tokiuose reika
luose moterims 
ir merjęi n o m s, 
kreipkitės, o ra
kite pagelbų.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

4631 South Ashland Avenae
Ofiso valandos:

------------ mm iki 11 vai rvte-1 Nuo 10 iki 12 dien*’ 2 ikl 8 pO piet* S“ e iki 8 iki » «k Ned«. nuo 10 lki!2 dtai.
apart Šventadienio ir ketvirtadienio Telephone I laza 3-00

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St.

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVestern Avė. 
Ofiso Valandos; 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:90 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Res. 66G0 South Artesian Avemis 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. Iii

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South VVestern Avense 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

< jį

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

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

Tel. Brenswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Citra/i olėti nė šviesa ir diathermia

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1925 W. 18tb St. netoli Morgan St.
V a 1 a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110 

Nakti So. Shore 2238 Boulevard M88
DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18tb St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DHNTISTAS 
4645 South Ashland Avense 

Ant Zaleskio Aptiekos CHICAGO. ILL.

Mes užtikrinant jums 
gerą dantų darbą 

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

Daleidžiant, kad jums reikės. 
mokėti:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn.
Dr. C. W. De Roąue

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė.

Kalbu lietuviškai
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Phone Boulevard 7589

r i' f < -

Dabar mus, bridgrportieciai, 
turime svečia iš Lietuvos, .lis 
čia atvažiavęs kokiomis ten 
šventomis misijomis, o teisybę 
pasakius, — tai pasipinigauti. 
Bet, žinote, misijomis jo važi
nėjimų yra gražiau vadinti.

Prieš pratiesiant vadinamas 
misijas laikyti, jis atlankė pa
rapijomis, jų gyvenamas vie
tas. Ir kų ten pamatė?

Pereitų sekmadienį jis apie 
tai papasakojo bažnyčioje. Esą, 
jam lankant lietuvių katalikų 
grjčias, jis patėmijęs sienas 
apkarstytas kokiais ten “gam
tiškais” paveikslais, fotografijo
mis ir tam panašiais “šlamš
tais”. Betai kur galima užtik
ti kokio nors šventojo pa veik
slas, o ir tas pats užkišti!s 
kamputyje, apdulkėjęs, taip 
kad negalinu nei įsivaizdinti 
kas ten yra pakabinta.

Bet ir to ne gana. Šeiminin
kė atverčia albomų ir rodo tai 
Kliubo paveikslus, tai šeimynos 
fotografijas, ir kiekvienoje gli
čioje ta pati istorija.

Ištikrųjų, net ir aš nemaniau, 
kad musų jurapijonai butų pa
kilę taip aukštai progresu. Bet 
jei misionierius iš Lietuvos pa
sakoja, tai reikia tikėti jo žo
džiais, kad jie mėgia puošti pa
veikslėliais ir gražių savo šei
mų fotografijomis namus. Del 
to juos tik galima pagirti.

Katalikai pilni apgavysčių
Taip sako tas pats misionie

rius. .Jo misionieriaus, pažįsta
mas liovėsi lankyti bažnyčių. 
Karta misionierius sutikęs jį 
gatvėje ir paklausęs, kodėl 
žmogus nebelankąs bažnyčios.

Žmogus atsakęs, kad katali
kai neteisingi žmonės ir todėl 
jis nenorįs su jais toliau drau
gauti. Misionierius nusitaręs 
patikrinti žmogaus skundus.

Draugystė Palaimintos Lietuvos, 
laikys mėnesinį susirinkimų trečia
dieny, kovo 14 dienų, 7:30 vai. va
kare, Auditorium svetainėj, 3133 So. 
Halsted St. Gerbiami draugai malo
nėkite visi laiku pribūti ant susi
rinkimo. Rašt. K. J. Demereckis.

ALT. Sandaros 25 kuopos susirin
kimas atsibus seredoj, kovo 14 d., 
1028 m. X v. v.. Haymond Chapel, 
810 \V. 31st St. Kviečiame visus na
rius atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų, taipgi atsiveskite naujų na
rių.—Valdyba.

Roseland. Sekantį utarninką, ko
vo 13 d., 8 vai. vakare, Aušros kny
gyno kambariuose, 10900 S. Michi- 
gan Avė., jvyks Draugijų Sąryšio 
delegatų mėnesinis susirinkimas, 
šiame susirinkime bus įvairių ra
portų, pranešimų ir svarstoma nauji 
reikalai. Visi delegatai ir delegatės 
atsilankykite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas sekr.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, kovo 13 d., Masonic 
Temple svetainėj, 1547 N. I^eavitt 
St. ir Norlh Avė., 7:30 vai. vakare. 
Draugai malonėkite susirinkti laiku.

— X. Saikus rašt.

Vyskupo Valančausko' Pašalpos 
Draugija laikys savo mėnesinį susi
rinkimą paprastoj svetainėj kovo 13 
d., 1928. Todėl visi nariai esate kvie
čiami atsilankyti j susirinkimą.

Krank Jocius pirm. 
Kaz. L'rnezis rašt.

a + a

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky< 
rius atdaras kandie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo W v. 
ryto iki 2 vai. po piet

■! —

ALEKSANDRA 
STEPONAVIČIUS

Mylimas sūnūs paliko di
džiame nubudime tėvus Karolį 
ir Karoliną, seserę Pauliną ir 
2 brolius Vladislovą ir Miko
lą ir dėdę Juozapą Pagodaitj 
ir pusseserę Kaltiną Maliaus- 
kienę, po ilgos ligos, sirgo per 
12 metų atsiskyrė iš musų pa
likdamas mus nubudusiais ir 
pilnus širdgėlos, kovo 10 die
ną, 1928 m., 5 valandą po pie
tų, išgyvenęs ant šio svieto 19 
metų; A. A. Aleksandra Stepo
navičius gimęs Chicagoje. Da
bar randasi prirengtas į pas
kutinę kelionę, namuose 5739 
So. Morgan St.

laidotuvės jvyks su rudu j, ko
vo 14 dieną, 1 vai. po pietų 
ii? namų bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažjataniUK ntioži r<ixi:xi kviečia
mu <l«aly vauti luidoluvčsc ii- 
suteikti mirusiuinjain paskutinį 
patarnavimu ir atsisveikinimų.

Liekame nubudę,

Tėvai, Sesuo ir Broliai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

A + A
BENEDIKTAS DŽAUGIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 10 dieną, 8 valandą va
kare, 1928 m., sulaukęs 39 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Šimkaičių. vaisė., Pavidauių 
kaimo. Buvo narys Lietuvių 
Tautiškos draugijos Lietuvių 
Teatrališka dr-ja ir Šv. Mar
tino dr-ja. Paliko dideliame 
nubudime dvi dukteris, Oną 
ir Petronėlę, sūnų Pranciškų ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
tandasi 4559 So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 15 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Benedikto 
Džaugio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sumiš 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

MARKINA BAN 
po tėvais Kelpšaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 12 d., 2:10 vai. po pietų, 
1928 m., sulaukus 
amžiaus. Gimus Žagarės mies
telyj, Šiaulių apskričio. Ame
rikoj išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Tamošių, dukterį Pran
cišką 10 metų, sūnų 'Tamošių 
3 melų, 2 pusseseres Apolio- 
niją Kodis ir Marioną Dargu- 
žienę. Kūnas pašarvotas ran
dasi 1754 N. Long Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 15 d., 8:80 vai. ryto iš 
namų į Dievo’ Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, Union avė. 
ir 18 St., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marionos Bau gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat suoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Vaikai ir Pusseserės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Badžius Tel. Canal 
6174.

PASTABA: Ona Dantieųė, 
sesuo Marionos Ban, kuri bu
vo padėta į skiepą kovo 9 d., 
dabar sykiu abidvi bus palai
dotos į vieną duobę. Laidotu
vėmis rūpinasi Juozapas Dar
gužis.

Graboriai

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 10 dieną, 2 valandą ryte,
1928 m., sulaukęs 41 metų am- . 
žiaus, gimęs Lietuvoje, Bižan- 
tės kaime, 1 lakių valsčiaus, 
Mažeikių apskričio. Paliko di
deliame nubudime sūnų Stepo
ną 14 metų, Amerikoje, moti
ną ir brolį Lietuvoje. Kūnas 
pašarvotas, randasi 295G So. 
E merai d Avė.

Laidotuvės jvyks utarninke, 
kovo 13 dieną, 1 vai. p5 piet 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškus kapines.

Visi A. A. Aleksandro Odino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
juni panku ti n j puturna vi nu> ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Simus ir Draugui.

Laidotuvėse patarnauju gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161

melų

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui UnJversal
State Bank ...

Moterys ir mergi
noj kreipkitės su 

-eikalai* nuo 12 iki 

h vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

Musą patai n a v i m a i 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eiti 
eanžiningaa ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

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

OPTOMETRIST

*
Phone Boulevard 6487 

4649 South Ashland Avenue 
ir 805 East 47th Street 

Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metą

Tel. Viotory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių SpecialistasS. D. LACHAVICZ

Lietuvis Graboriua Ir 
Balzamuotoja*

2314 W 23rd PL 
C-hilago, I1L

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Nuo
8:30

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

DR. A. KULVIN 
DENTISTAS 

4624 S. VVestern Avė.
Viršui S. W. Nonvell’s aptiekos, 

kampas 46 Place.
Atsineškit šį skelbimą, gausit $2 

pigiau uz visą dantų darbą.

iki Advokatai

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

« Ofiso Valandos:
9iki 12,1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:80 ▼.

i 4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedalioj pagal sutartį

Ofiso Tel Victory 7188
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
3243 So. Halsted St.

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

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai
GYDO 

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

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:86 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa- 
i skyrimo telefonu.

127

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABŪRIUS CHICAGOJ

Laidotu voko pHtar- nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
pri© Krabų iėdirby-

OFISĄ S:.
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St, 
Tel, Victory 4088

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Re*., 6641 South Albany Avenie 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 8-4. «-8. Nedėlioj 10-12 <L

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 8192 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. De a r boro 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. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 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—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 96U6

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.

DR. CHARLES SEGAL
I?ral£€ikvio ja 20 metai----- --------

Ofisas
4729 South Ashland Avenie, 2 Iibos 

Chicago, Illinois. 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 288U

A, A. OLIS 
ADVOKATAS

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

8241 South HAlsted St.
Tel. Yards 0062 

7—9 vai. vak. apart Panedilio ix 
PAtnyčios.
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AutomobilesBusiness Service
Biznio Patarnavimas

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimai

Financial
Finansai-Paskolos

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Tarp Chicagos
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

Rasta “Naujienų” 
koncerte

Juoda moters kepurė ir pu n- į 
das raštą, bilų, statemcntii ras
ta \Vicker Park salėje. Radi
nys galima atsiimti “Naujienom j

Vanagaičio “Juoku-' 
demija” keliauja 

pas Meldažį
aujienų koncerte teko suži- 
, kad juokingoji A. Vana- 

Juokudemija” ar ‘‘Juo
sti visa trupe, 

kraustosi
ne-

įloti, 
gaičio 
k u-A kadetu i ja 
tik dar paįvairinta, 
pas Meldažį, ir ten sekantą 
dčldienj krės lunes.

“Detroito Dzūkas” — .1. 
šauskas pasilieka “rimtoji 
d ė” iki nedėlios!

—Rep, Pupa.

(ČlASSIFiED nbs]
L -— . i

Educational
Mokyklos

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

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.) 

Kontraktonai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

5380 W. 22 St. Cicero, III. 
Tel. Cicero 1320

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

AR NORIT PUIKIOS ATEITIES
Mums reikia 3 vyrų išsimokinti 

auto eleetrie engineenng, aviaci
jos.

Gera mokestis 
Kol mokinsitės.

M R. THOMAS ar DAVIES
202-1 S. Wabash

Matyk it

MALEVOJAM, dekoruojant — At- 
■ sišaukit 'šiandie, jus busite užganė- 
| (tintas. Kas nors naujo. Vienatini to- 
Į kios rųšies mechanikai Chicagoje. 

Lawson Painting X Decorating Co. 
Kedzie 5556.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. Kreipkitės pas •

M. J. KIRAS,
8335 So- Halsted St

REIKALINGAS siuvėjas, kuris 
žino savo darbą. Darbas ant visa
dos. 3404 S. Ilnlsted SI.

HEIKALINGA.S nntraranki.s beke- 
ris. Darbas ant visados. Atsišaukit 
t nujaus. 738 VV. 31 St.

100 iš naujo įgytų karų
IA Finiiii*inių kompanijų, jie bus išpar

duot! *| mėne*) labui pigiomis kairiom!*. 
JIU1CK SEDANS 1927-28 
CADILLAC SEDAN 1927 
CHUYSLEll SEDANS 1927-28 
CHEVKOLET 1927 Luiidnii Sedan 
ESSEX SEDAN 1928 
HUDSON SEDAN 1928 
.IOKDAN 8 1928 Sport Rondster

Ir daugeli* kiti) Mtandard lAdirhysėiu. 
Vi*! karai parduodami *u sąranti ja. įmokėti 
(ik L <> kliu* iAinokėjlnini* | metu* laiko. 
Nereikia nieko primokėti mokant, ifimokė- 
jlmal*.

North Avenue Motor 
Sales

3739-41 W. North A ve., 
Phone Capitol 3350

»
PERKRAUSTOME 

visas miesto dalis, nebrangiai.
HARVEY & CO., 

Not Ine.
1357 W. Lake St. Monroe 0056

Vakarais Monroe 6629

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
. už 2’/a nuošimčio ir lengvais išmokė- 
* D«m1.?»I«~ >«,, 4 I/i n • O 4Į Gi I-----------------------------------------—— ; jimais. Paskolas suteikiam j 24 

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu- Be jokio komišino
S. OSGOOD, 

2231 West Division St. 
Tel. Armitage 1199

rimus užtaisome už $3. Darbas ga
rantuotas.

C. MOSER 
625 West 48th Place 

Yards 1034

UPHOLSTER1NG, nopieravimas, 
OI- pertaisymas. Mes atliekam lik ge- 

] riausį darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
: geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTER1NG 
SHOP,

— 6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

IŠKABŲ , malevojlmas nupiginto 
mis kainomis iš priežasties lėto se 
zono.

Oakland 6777.

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS 

Turime užtektinai pinigų, 
kainos, lengvi išmokėjimai.

Pigios 
Taipgi 

$100 iki $300 už 2’/a nuošimčių, 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St! 
Phone Brunswick 8968

be

SALESMENŲ
Pigiai — Pigiai — Pigiai

Del snlesmenų ir investuotojų, ne 
Chicagos real estate. Tai yra smar- 
kiausis “deal” Amerikoje. Vyrų rei
kia greit. Jums nereikia ieškoti 
prospektų, mes jų turime. Atsišau
kit nuo 10 ryto iki 4 po pietų. 127 
N. Dearborn St. Rm. 925—927.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia '

REIKIA motorų sortavimui po
pierių, gera mokestis, nuolatinis 
darbas. AJAX \VASTE PAPER CO., 
2100 S. Morgan St.

For Rent
RE N DON 3 šviesus, Švarus kam

bariai, pigiai. Atsišaukite, 913 W. 
20 St.

50^ 
PIGIAU

1924 ____________
1920 -.....................-
192(1 ........... .Hemai už

4 ratų bre

$105 
$225 
$195
$225
$250 
$175 
$100

IM)DGE SEDAN 
ESSEX COACH 
FE1NT Tonrinr AUHIIIN Toli 11 n K 192 

daroma* .................
OAKLAND Sedan 1925, 

kini .......-...............
MOON 1924 Sport Toiirlng ......*............... —^1^0 _____ __

lygiai per pu»e.
karo, nepraleisk!-

ver-

SALES CO.

MOON 1923 4 paRftkiPrių 
Tin karai yra nupiffinti 

Jei jų* norite pirkti gero 
to Aių goru bargenų.

South Side* didžiausi automobiliu 
telgo*.
GARFIELD MOTOR ...

47 to 61 E. 65th St.. cor. Wabash Avė. 
7716 So. Halsted St.

Special Bargenai
HUDSON coneh. 1020 ..........................
Chevrolet Landeau *c<lan 1027 ...... ..
BUICK 25 nedan Mutr 0 ......................
l’AUKARI) Sgle O sodan ......................
HUPMOB1DE Il>25 tcdan, kaip nauja* 
PA1GE 1025 «port aedan ....... ........... ..
COi.E 8 Hadan 1020 ...............................
VVlLLYS Knight 024 Tour. Cal. Top. 
Jewett 1925 Tour. Ca). Top 

Dar 150 lA*irinkirnui — 
limokSjimain 

7001 S. Halutcd

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

_  $96 
cash arba

Vincennes 9447

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

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

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

Mumford Music
Studios,

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

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

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

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

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

1 MALEVOJU, dekoruoju. Nebran
gios kainos gaukit mano apskaitlia- 

, vimą. T. E. DANIELS, 1412 Irving 
Park Blvd., Wellington 3377.

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND & 
^MORTGAGE CO.

134 N. I^a Šalie St., 
Room 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

MES darome 2 morgičius 
SctUtn Improved Reni Estate. 
iki 8500(1.

<»«2!> S. Halsted St.

ant 
$500

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond X Mortgage Co.

1618 W. 18th St.
I. F. Dankovvski, pres.

'T. Dankowski, ižd.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Geros Rūšies Pianų 
Išpardavimas

$115 nunii-ksile geros IMlrbystės 88 
iiialiogany. vėilihlsio *tyliau* grojiklį 
laitai gerai groja. Nereikia mokėti vi-

už 
notų, 
platu). ____ _____ ___ ____
hi) pinigų. trallt mokėti išmokėjimui*. Ne*u- 
rtiaišykit 
siulvniiils.

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taipgi 100 daugiau geros vertė* Chry*le- 
rių, Nash, Dodge*. Hudsontj, Oakland*. Reo*, 
Chevrolet*. Cadillac* ir tt. Vi*i karai 
rantuoti, ifimokėjimai*. Vi*uomct atdaru,

2701 W. Madison
ga-

$1000 INMOKĖTI
5 kambarių bungalovv Beverly 

• Hills, arch valgomo kambario lubos, 
Viena iš puikiausių Michigan'k 

resortų, SU namais, gyvuliais, I pėdų lotas. Conover indų plovimui. 
rvn.ilržZioic Pamatykit demonstruojamus. Atdarapaukščiais II tuitingu Hivento- vokarais. Carlson Construction Co., 
rium, 9 skylių privati.šku golfo -10838 S. Talman. Beverley 9407. 
lauku; tik trejetą valandų ke- ‘
lionės nuo Chicagos; resortas Patarimas Publikai! 
isgarsintas tarp augstos klasės 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry-l Vi.8i sak.° ?r ž,no» kad m pirki-. * . J. mu ir pardavimu turto, motgičių rei-
no pelno nesą apie $14,000 į kalais, notariališku raštu padarytum, 
metus. Vertas virš $80,000,'pi?j|fnI?ival<orči!‘ siuntimu-, . w < VISADOS yra patartina knep-
parduosm už $68,000. ties pas

Taipgi 106 akeriai farma su S. L. FABIAN & CO. 
budinkais, inventorium ir sod- 809 W. 35th St., Chicago 
numi, kuris susideda iš 30 ake- Boulvard 0611-0774
riu vaisingu crpinsu ir 24 *ik(*<- KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO nų vaisingų gieipsų n Z4 aKe- £AL> BIZNIS Yra DIDELIS, 
rių kitokių vaisinių medžių, jau-1----------------------------------------
no alfalfo laukų ir derlingų ga- BARGENAS ir lengvos išly- 
nyklų. Farma rubežiuojasi su gos. Beveik nauja 6 -kambarių 
resortu ir turi puikų marketą i bungalow ir dviejų karų gara- 
produktams ant vietos per visą žas, galima nupirkti lengvais 
vasarą. Parduosiu už $35,000. išmokėjimais arba už cash.

Galima pirkti farmą atskirai Bungalow randasi Marųuette 
arba farmą ir resortą sykiu. Manor prie boulevarų ir gat- 
Bendra vertybė $125,827.00, j vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 
parduosiu ’ už $100,000. Cach j fiiau negu verta. Del informa- 
40%, likusius morgičiu.

Geriausis pirkinys!
sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turės 
mai darbo ir įplaukų, 
tęs greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

Resortas ir Farm a ’

Gali su- 
iš keletos 
pakanka-
Kreipki-

cijų kreipkitės
6409 So. Kedzie Avenue

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

niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
išmokėjimais, $39,000, cash $7.000, 
šaukit savininką

Pensacola 8164

Aio skelbimo *u kilai* "Gyp" pa
lte* Ai* yra tikra* pirkiny*, be su

vedžiojimų Ir tik yra vienas IA tuzinų bar- 
genų pasiulytų laike mlisų išpardavimo ir ėia 
jų* galite pirkti išmokėjimai* be mokenėio už 
vedimų Kųskaitų ir nuošimėių. Me* paimsimo 
jiisų inariij i mainu*.

Atdara vakarai*.
GEO. B. DOW, INC.

’ 33(1-338 We*t U3r<| St.
Phone Wcntworth U201

DODGE ’27. Sodan .......................
BUICK ’27, Scdnn ........................
CADI1.LAC V-tll, 7 pa*. Sodan 
CADli.LAC V-UL 6 pa*. Coupo 
AUBUKN 000 nport Sodan .....
NASH ’28 Sodan ......... .................
HUDSON ’2(J Coa<h ...................

Visi karai Karantuoti. lAmokAjimai* 
2500 So. HaMtod St. 

Atdara vi*ada

$475 
$(J50 
$(100 
$650 
$050 
$1150 
$305

_________ :_________ :_____________ Į PAĘDAVIMUI
• Priverstas parduoti savo naują 5 

MAINYSIU 280 akrų farmą, 50 J kambarių naują mūrinį bungalow už 
mylių i*šiaurę nuo Chicagos, neto-, pigiau negu kainavo, kad sudarius 
Ii McHenry, III., už $17,000, inainy- $3,000 cash. Geriausis pirkinys 
siu į apartmentisį ar kitokį- namą, South Side už $6500. 12407 South 
atsišaukit: ” ’ * —

201 Harrison St.
Oak Park 

arba Phone Austin 3074

i Racine Avė.

AGLYS
DRESS.MAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vinccnnes 3932

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

TURIU pinigų galėčia eiti j part
nerius į kokį nors bizni, kam reika
lingas, kreipkitės, John' Dėdynas, 
1835 VVabansia Avė.

Miscellaneous
Jvairųs

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

Boulevard 1036

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN- 
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IS 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. R1GHT \VAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Went- 
worth Avė. Phone Victory 9G34.

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

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE CO.

222 W. Kinzie St.
Superior 2055-56

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

ATYDAl LIETUVIŲ 
Atliktt savo malevojimą ir dek 

ekspertus. Dykai a|>skaitlinvi__
ko arba kontraktaini* darba*. 
bile kur Chicoroj arb priemiesėiuoao.

J. J. SHAKENMAER 
94!< Milwaukec Avė.

Brun*wick 7397

Persona!
Asmenų Ieško

IEŠKAU apsivertimui merginos ar-

TOM BROWN 
BENAS IR ORKESTROS 

MOKYKLA
Privatiškos instrukcijos visokiij 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

HUDSON HROUGHAM 1020, kaip nauja*, 
pilnai įrengta*. pamatykit kad įvertinu* $075 

0037 S. Halsted St. 
Wentworth 2222

HUDSON 1927 Demonstra- 
ler $895

BURKE MOTOR SALES
3512 Archer Avenue.

Financial
Finansai-Paskolos

dekoravimu per i |)a našlės nuo 25 iki 30 metų am- 
,nas-važiuojam I žiaus. Aš esu vaikinas 33 metų ain-

I žiaus, negirtuoklis, gerai gyvenu ir 
turiu gerą darbą. Gyvanašlės nera- 

t švkit laiškų. Norėčiau susipažinti 
. per laiškus arba ypatiškai susitikti.

Rašykit laišką adresu M. S. Box 62, 
Evanston, III.

PRIVATISKAS žmogus parduoda 
gerai žinomą grojiklį pianą, kaip 
naujas, už $100, pu«ė cash, kitus j 
60 dienų.

6621 S. Richmond St., 2 flatas

NASH COACft 1B26, 5 pnRailerių, pilnai .... . įftgaj jVtt.
$305, Jcw0U

FINANCE CO. 
Stony laland., Falrfar 8030, 

atdaru vakarai* arba nedėlioj

IrcnKta*. puikus bailon (ajerai, 
rus. 90 dieni} garantuotas, $3 
$h»5. ■

7001

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga- 
low, prie Belmont ir Central, karštu 
vandeniu šildoma, puiki transportaci- 

MAINYSIU savo bungalow arba 2|ia- Jra paimti į mainus, parduosiu
ar 3 flatų namų i farmą, lotų, biznj JUB* kalna.
ir Mtkų, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette ' 4058* L?w«n«kve.

Pens. 8493

Exchange—Mainai

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

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
C0P0RATI0N

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė
Tel. Lafayette 6738-6716

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 Milvvaukee Avė., 

netoli Westem 
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bodus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, HL

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III,

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

dėl 
va- 

Mo- 
turl

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų 

Mes turime labai gera progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General 
tora Corporation. Salesmanai
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie- 

I čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales * Co. 6312 West 
22 S^., Cicero, III.

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

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

turėti norą dirbti.
Atsišaukit asmeniškai ir at- 

sineškit su savim šj skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

REIKALINGI keli darbštus Real 
Estate salesmanai. Gera proga ge
riems vyrams pristoti prie populia- 
riško ofiso ir pasidaryti gerą gyve
nimą. Turi būti teisingi ir turėti 
karą.

WAITCHES BROS, CORP.
J 0756 So. Michigan Avė.

REIKALINGAS janitoriaus pa- 
gelbininkas, nevedęs, blaivus ir uni- 
iistas. Atsišaukite greit. 1253 South 
Spaulding Avė.

Už GERIAUSI cash pasiūlymą 
nupirksite mano grojiklį pianą, ne
turiu vietos naujame name, turiu 
parduoti tuojau, parduosiu už $100 
— cash, kitus j 60 dienų. Reikia 
pinigų persikraustymo išlaidoms.

GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

PACHARD 4 durių sedan. važinėta* 
11.000 mylių, gerame (dovyje, $725, tiktai 
$100 įmokėti.

7020 S. Halsted St.

OLDSMOBILE ’27 kolp naujo*, A-l 
VVlupjiet 4, vėliausi* ’27 A-l $350.

AtsiAaukit
A. L. ARGO, 6718 S. VVestern Avė.

WH1PPET 4 cllinderių denionfltrntoMiiR, 
naujo karo garantija, $495, 12 arba 18 
mencBių ifcinokėjinnii.

592(1 S. Kedzie Avė.

Real Estate For Sale
i Namai-žemi Pardavimui į,.,,.,--------------------------------------------— |

PARDUOSIU arba mainysiu ma
žą pigų namų ant loto, automobi
lio arba biznio. 944 W. 37 PI.

4 apt., mūrinis, moderniškas, 4 ka- 
j mūrinis garažas, % bloko nuo 63 

St. % bloko nuo Kedzie Avė. Kaina 
! $33,000, lotas 50x125, mainysime i 
lotus arba bungalow arba 2 flatų 
mūrinį, eųuity $12,400, pirmas mor
gičius, $17,000.

! BARKIS & UNGER 
3310 W. 63rd St.

Hemlock 6263
TURI būti parduotas greitai. 

Bargenas: 2 storai ir du flatai ant 
Kedzie. Su mažu jmokčjimu galit 
nupliekti, šaukit Hyde Park 1376

MES TURIME vartotų grojiklių 
pianų bargenų ieškotojams, bet nau
ji pianai gerų išdirbysČių $650 ver
tės grojikliai pianai šią savaitę pa
siūlomi už $465, be mokesčio už 
vedimą sąskaitų ir nuošimčių. Tai 
pianas, kuris verta pamatyti ir nė
ra misreprezentacija. GEO. 
DOW, INC., 336-338 W. 63rd St.

Radio

PARDAVIMUI pigiai dvi cottage 
ir lotas. 2950 So. Usion avė.

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

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

b.

GARANTUOTI nauji radlo n»etai bu* ifi- 
pnrduoti greitai apecialėmi* lainomi*. Apri
botu* skaitliu* Atwater Kent vartotų Betų. 
$30. Taipgi parduodam nauju* Atwuter Kent 
radios, $88. Manor Radio Shoppe. (1322 S. 
Westem Avė., Phone Republic <1350.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

VALGOMO kambario setas, $5, ga
riniai 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 subatųj iki 10 vakaro. 
Schwartz Bros. Storage, 640 E. 61 st

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

MES MOKAME brangiai už jūsų 
senus i 
t. t. •

rakandus, pečius, kaurus ir t
BR0WN FURN. CO.
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

PARDAVIMUI grosernės rakas- 
dai (fixtures) pigiai, 2 ice baksiai, 
2 skolos ir daug kitų dalykų. At
sišaukit tuojau. 3200 S. Asnland 
avė.

PARDAVIMUI labai geri rakan
dai, pigiai. WERNER, 1313 — 49 
Court, Cicero.

Sewing Machine
Siuvamoi Mašinini _

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

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva- 
mą mašiną. Pasirinkimas Singeę ma
šinų ir pertaisytų. $10 ir daugiai! ar 
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.

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

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

PRIE Michigan Avė. biznio lotas, 
west frontas, tarpe 95 ir 96 St. yra 
visi įrengimai, atiduosiu už geriausj 
pasiūlymą.

Savininkas,
Vincennes 1856

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

MES užmokėsimo <a*h už jūsų automo
bilių. viHokių IMirbysdių ir modelių. M<>« 
mokėsime daugiau negu Blue Book verlė. 

ATLAS MOTORS Ine.
<1039 Cottage Grovo Avė.

TURIU parduoti gražų, rnoderniftkų 0 
kambarių murini bungalow. $3000 cash rei
kia. 

Atsižaukite šiandie. 
Savininkas 

5742 9. vvhipple St. 
Republic 8708

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EIK SU MINIA
Plieninis valgomo kambario karas 

Uždėtas ant truck chassis 
“Self-Propelling,*

Ši važiuojama virtuvė yra ką

BARGENAS, 5 kambarių mūrinis 
bungalow, 1006 W. 57 St., naujas ir 
modemiškas, pirmas morgičius $3500 
pasibaigs j 5 metus, tiktai $750 įmo
kėti, kitus po $35 j mėnesį, savinin- 
k&s

HOUGH, 4213 S. Halsted St.

Ši važiuojama virtuvė 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
558 W. Quincy St. *"

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, geroj vietoj, puikus biznis, turiu 
Sarduoti iš priežasties ligos, 8048 

o. Racine Avė. Stewart 142Ž.

PARDAVIMUI bučraė ir grosernė, 
parduosiu už $2000, jei pirkaite tuo
jau, turiu apleisti miestą iš prieža
sties kūdikio ligos. Tel Virginia 1873

PARDAVIMUI pigiai barbernė iš 
priežasties perėjimo j kitą biznj. 
(ratilu duoti ant lengvo išmokėjimo 
arba mainysiu ant automobilio. 
, 3262 So. Morgan St.

A______ ________—---------------------------
PARDAVIMUI soft drink parlor 

ir sandwich shop, visą arba pusę. 
Labai pigiai. Priežastis pardavimo 
— vienai moteriai sunku apsidirbti. 
5201 S. Halsted St.

PARDAVIMUI soft driink parlor, 
feroi vetoj. Greitas pardavimas.
Tiezastj patirsit ant vietos. 3311 S.

Halsted St

PARDAVIMUI 2640 W. 63 St. na
mas. Yra didelė krautuvė, viršuj 
6 kambarių flatas, garažas, John
son Oil burner, viskas nauja. Boom- 
ing Biznio distrikte, tirštai lietu
vių apgyventa, parduodu iš prie
žasties turėjimo kito biznio, $14,000 
1 morgičius. Bargenas.

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

Statytojas. 4 
Ravenswood 3982

—--------- -——............. ............ T„

Bungalows 
už'

Dyką .
Nauji, mūriniai, modemiški 
low, $60 į mėnesi. Atsišaukit šian
die.

SALYER
4858 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

elektri- 
garažas 

Kaina

bunga-

Geras Pirkinys
1044 W. 69 St., 2 aukštų mūrinis 

namas, pirmame aukšte krautuvė ir 
4 kambariai, 2 fl. 5-4 kambarių, ga
ru šildoma, kaina $19,500.

WINT0N & NARTEN,
6829 S. Halsted St.

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

Lotas 30x125, prie Califomia Avė. 
netoli 71 St., cash reikia $1000, ki
tus lengvais išmokėjimais.

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

LIETUVIU ATYDON
Ar jus turite lotą? Jei turite, 

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

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

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

BARGENAI
3629 LOWE Avė. — 4 flatai, mū

rinis, metinė nuoma $960.00. Kaina 
$8500.00.

841 West 33rd Street — 5 flatai 
ir Storas, mūrinis ir garažas. Meti
nė nuoma $2400.00. Kaina $22,000.

3144 West 38th Place — 2 flatų 
mūrinis, naujas. Kaina $11,500.00 
BRIDGEPORTE — 13 flatų, 2 Sto
rai. Metinė nuoma $4080.00. Kaina 
$35,000.00.

6910—6912 S. Parncll Avė. — 4 
flatų mūrinis. Metinė nuoma $2280. 
Kaina $26,500.00. Al bai maiiiv-.in j 
bungalovv arba kitokių nuosavybių 
Chicagoje arba ant farnių.

Kreipkitės:
. 840 West 33rd Street

Klausk
S. F. Martinkus

REIKALINGAS namas lAainyti 
a h t 7 lotų; lotai randasi labai geroj 
vietoj ant 80 ir netoli Crawford 
Avenue.
C. P. SUROMSKIS CO.

3352 So. Halsled St.
Tel. Yards 6751

PARDAVIMUI arba mainymui 
bizniavęs mūrinis kampinis namas, 
saliuno biznis, galima biznį paimti 
tuojau. £avininkas mainys j farmą 
arba lotus, randasi 501 W. 32 St.

Savininkas
3352 So. Halsted St. 

Tek Yards 6751


