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Lietuvos LenKijos derybos
No. 77

prasidėj
Voldemaras .laikąsis su mintim 

palikti Vilnių lenkams ;
Žiūrėsiąs tik, kokį atlyginimą Lietuva < 

galėtų gauti iš lenkų
KARALIAUČIUS, Vokietija, kovo 30. 

šiandie čia prasidėjo preliminarinė taikos konfe
rencija tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Girdėt, kad Lietuvos ministeris pirmininkas 
Voldemaras esąs susitaikęs su mintim, kad nebe
są galimybės Lietuvai atgauti Vilnių, o todėl 
stengsis iš lenkų, kokių kompensacijų (atlygini
mų) jie galėtų duoti.

Vokiečiai taiso pla
nus Rusiją ekono
miškai išvystyti

Projekte numatomas Vokieti
jos ir Jungtinių Valstybių ka
pitalų bendradarbiavimas

BERLYNAS, kovo 30. Vo
kietija ruošiasi pasiūlyti Ame
rikai tam tikrą planą, kuriuo 
vokiečiai ir amerikiečiai bend
radarbiautų ekonominiam Ru
sijos išrutulojimui.-

Kadangi incidentas dėl hreš^ 
tavimo vokiečių inžinierių Ru
sijoje veikiausiai bus netrukus 
likviduotas, Vokietija rimtai 
.svarsto klausimą dėl atnuujin’- t 

mo ekonominių p< rtraktacijų
su sovietų Rusija, Amerikai da
lyvaujant ir padedant.

Hjalmar Schacht, Reiclisban- 
ko pirmininkas, siūlo sudaryti 
formalią sutartį tarp Berlyno 
ir VVashingtono, kuria turėtų 
būt nustatytos kredito sąlygos 
ir pašalinta ateity konkurenci
ja prekyboje su Rusija.

Vokietijos ekonomijos minis
terija tą projektą dabar rimtai 
svarsto. Manoma, kad netrukus 
projektas bus pilnai sutaisytas 
ir tada Berlyno vyriausybė pa
siūlys jį VVashingtonui.

Iš pavydumo nušovė sa
vo brolio sužieduotinę
WALKILL, N. Y., kovo 30. 

— Nusišovė pąšto skyriaus vir
šininkas Harry McIIugh, ieško
mas dėl nušovimo devyniolikos 
metų merginos Marijos Tenvil- 
liger’iutės, savo jaunesnio bro
lio, Jesse McHugh, sužieduoti
nės. Harry nušovė merginą iš 
pavydėjimo savo broliui, nes 
jisai pats ją mylėjo.

BURNHAM, Anglija, kovo 30.
Mirė vikontas George Cave, 

buvęs lordas kancleris.

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

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau; vidutiniai ir stipresni žie
mių vakarų ir vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 28° ir 36° F.

šiandie saulė teka 5:36, lei
džiasi 6:13. Mėnuo leidžiasi 3:55 
ryto.

'J. V. aviatoriai muša 
nikaragiečius

MANAGl A, Nikaragua, kovo 
30. Jungtinių Valstybių lai
vyno aviatoriai bombardavo iš 
oro generolo Sandino maištinin
kų kuopelę netoli nuo Nueva 
Segovia. Dešimt ar daugiau 
maištininkų buvo užmušta.

Lenkų socialistus 
seime remia tauti

nės mažumos
Robotnik sako, kad Daszynskio 

išrinkimas pirmininku žy- 
rnis naują lapą I.enku 
rijoj

BERLYNAS, kovo 30. — Del 
išrinkimo Ignaco Daszynskio 
Lenkijos seimo pirmininku, 
Lenkų Socialistų Partijos or-’ 
ganas Robotnik rašo:

“Antradienis buvo viena svar
biausių dienų Lenkijos nepri
klausomybės istorijoje. Mes di
džiuojamės tuo, kas Įvyko sei
me. Mes neapsakomai džiau
giamės tuo, kad tautinės mažu
mos taip karštai priėmė ranką, 
kurią mes joms tiesėme. Mes 
sukūrėme tikrąją lenkų nepri
klausomybės judėjimą ir tie, 
kurie dabar stovi valdžios vir
šūnėje, turi suprasti, kad lenkų 
socializmas niekados monar- 
chistų vėliavos nekels.“

Imigracijos “tautinių 
kilmių” įstatymas 

atidedamas
WASHINGTONAS, kovo 30. 

— Atstovų butas nutarė imi
gracijos įstatymo “tautinių 
kilmių“ provizijos įėjimą ga- 
lion atidėti dar vieniems me
tams.

Japonija pasistatė tris 
naujus karo laivus

TOKIO, Japonija, kovo 30.— 
Šį kovo mėnesį Japonija pabai
gė statyti tris naujus karo lai
vus: vieną 10,000 tonų kreise
rį, vieną 1,650 tonų submariną 
ir vieną 1,700 tonų torpėdinin- 
ką.

SAULT STE. Marie, Mich., 
kovo 30. — šią žiemą Hulberto 
teritorijoj daug stirnų badu iš
mirė. Vienoj vietoj rado badu 
mirusias dvidešimt aštuonias 
jaunas stirnas, kitoj vietoj vėl 
tris.

į Atlantic aini Haviiic Photo]

Krutainųjų paveikslų žvaigždė Mary Milės Minter ir jos 
motina Mrs. Charlotte Shell>y. Abi ilgai provojosi ir duktė rei
kalavo iš motinos atsiskaityti iš $1,000,000, kuriuos uždirbo 
duktė, bet paėmė motina. Bet dabar jos susitaikė ir bylą už
baigė.

Italijos karalius gal Batalija rašalinėmis 
Vokietijos seimeabdikuosias

Kcva kilo tarp socialdemokratų 
rinkimų Įstatymui, kaip prie- ir komunistų atstovų dėt am- 
šingam konstitucijai

Nepritariąs fašistu priimtam

nestijos atmetimo

LONDONAS, kovo 30. —So- 
cialist Herald paskelbia prane
šimą, žymėtą “Italijos sienoj’’, 
kuriame sakoma, kad ateinan
čiomis keliomis dienomis Itali
jos karalius Viktoras Emanue
lis busiąs galutinai pasiryžęs 
arba stoli ginti Italijos konsti
tuciją, arba atsižadėti sosto.

Pranešime pareiškiama nuo
monė, kad buvusio premjero 
Giovanni Giolitti pastarasai pa
reiškimas parlamente, kad fa
šistų naujasis rinkimų įstaty
mas yra nekonstitucinis, bu
vęs padarytas su karaliaus pri
tarimu. Dabar, kai įstatymas 
jau priimtas, kyla klausimas, 
ar karalius atsisakys jį patvir
tinti, arba paleis parlamentą, 
•ir, bijodamas bandyti savo jė
gas su Mussolini, abdikuos ir 
sostą užleis kuriam nors kitam 
karaliaus šeimos nariui.

31 rusų komisaras 
nubausti kalėjimu

Išleidę 70 milionų rublių dyky
nių irigacijai ir nieko nepa
darę

MASKVA, kovo 30. — So
vietų aukščiausias teismas nu
teisė šešeriems metams vienišo 
kalėjimo komisarą Ridunovą. 
Jis buvo kaltinamas dėl išeik
vojimo 70 milionų rublių val
džios pinigų irigacijos [drėkini
mo] smiltingų dykynių centra- 
linej Azijoj projektams, kur 
betgi nieko nepadaryta.

Trisdešimt kitų tos pat orga
nizacijos valdininkų nuteista 
kalėti nuo vienų iki penkerių 
metų.

BERLYNAS, kovo 30. — Die- 
, na prieš reichstago paleidimų, 
; tarp jo narių socialdemokratų 
ir komunistų vakar įvyko ba
talija rašalinėmis, o paskui ir 
kumšcioniis. Kai kurie atstovai 
visai juodai nudažyti, keletas 
buvo šaudomomis rašalinėmis 
sužeisti.
.Niautynės įvyko per debatus 

dėl amnestijos. Jei prieš reich
stago paleidimą nebūtų paskel
bta amnestija, komunistai pra
rastų šešiolika savo atstovų, 
kurie yra kaltinami dėl valsty
bės išdavinio ir kurie iki šiol 
nebuvo areštuoti tik dėl to, kad, 
kaip parlamento atstovai, jie 
buvo neliečiami. Nacionalistai 
pritarė amnestijai, bet socialde
mokratai balsavo prieš, ir pa
siūlymas buvo atmestas.

Jtužę komunistai ėmė visa 
gerkle lojoti socialidemokratus, 
ir vienas pastarųjų paėmęs ra
šalinę šliukštelėjo komunistų 
vadui veidan. Iš to ir prasidėjo 
generalinė kova rašalinėmis, o 
pagaliau ir kumščiomis. Posė
dis buvo uždarytas.

Pulk. Lindberg skrisiąs 
kelionėn aplink pasauli

WASUINC.TONAS, kovo 30. 
— Tarp artimų pulk. Lind- 
bergho draugų eina kalbos, kad 
garsus aviatorius rengimais 
skristi kelionėn aplink pasaulį 
Fordo aeroplanu, bet per Atlan
to ir Ramųjį vandenynus plau
ksiąs laivu.

Savo tą kelionę kap. Lind- 
bergh pradėsiąs šį pavasarį.

Vokietija užgina par
davinėti ginklus

Kinams
BERLYNAS, kovo 30. — 

Reichstagas šiandie priėmė vy
riausybės pasiūlytą įstatymą, 
kuriuo užginama vokiečių fir
moms pardavinėti ginklus ir 
amuniciją Kinams.

Italija Graikija pa
dariusios naują 
slaptą sutarti

VIENA, Austrija, kovo 30.— 
Praneša, kad Italija ir Graiki
ja padariusios slaptą sutartį, 
kuri einanti toliau nei konven- 
cionalė draugingumo ir neitra- 
lumo sutartis.

Sako, kad einant naujaja su
tartim Graikija turėsianti pa
dėti Italijai, jei' tarp pastaro
sios ir Jugoslavijos kiltų kon
fliktas.

■ ■■■■ ... . ■ — —

Greitasis Broadvvay 
Limited susikūlė
13 ASMENŲ SUŽEISTA

LIMA, Oliio, kovo 30. —Dvi 
mylias j vakarus nuo čia Penn- 
sylvania geležinkely šį vakarų 
susidūrė greitasis Broadsvay 
Limited traukinys su vienu pre
kių traukiniu. Trylika ar dau- 
jrisiiv «wmer>ų buvo Aužeistn.

Ciklonas Albanijoje
Per audrą 2 asmens užmušti, 

vienas sužeistas; namų su
griauta

BIRMINGHAM, Ala., kovo 
30. — Per siautusj vakar Ala- 
bamoje ciklonų, Clay miestely 
du asmens buvo užmušti ir vie
nas pavojingai sužeistas. Apie 
tuzinas medinių namų buvo au
dros sugriauti.

Audra sugriovė mokyklą
MOUNT VERNON, III., kovo 

30. — Vakar čia siautė smarki 
audra, sugriovusi keletą namų 
ir daug medžių išlaužiusi. Win- 
fielde buvo sugriauta mokykla. 
Vaikai išliko sveiki tik suma
numu mokytojo, kuris, paste
bėjęs užeinant audrą, vaikus 
buvo iš mokyklos trobesio išve
dęs.

Mirė senatorius Willis
DELAVVARE, Oliio. kovo 30. 

— šį vakarų staigia mirtim 
mirė čia Jungtinių Valstybių 
senatorius Frank B. Willis, vie
nas aspirantų į kandidatus 
ateinančiais prezidento rinki
mais.

Vengrai reikalauja iš 
Rumanų atlyginimo

BUCHARESTAS, Rumanija, 
kovo 30. — Vengrijos vyriausy
bė atsiuntė Rumunijai antrą 
notą, reikalaudama atlyginimo 
už mirtį vieno Vengrijos pilie
čio, kuris kovo 23 dieną buvo 
Rumanijos sargybinių nušautas 
netoli nuo Bareg-Baszormeny.

MILO, Maino, kovo 30. — 
Praeitą naktį čia vėl buvo jaus
ti stiprus žemės supurtymai.

Išguiti kunigai dabar 
dirba naudingesnį 

darbą
EL PASO, Tex., kovo 30. — 

Ištremti iš Meksikos katalikų 
dvasiškiai, atvykę į Jungtines 
Valstybes stengiasi dabar savo 
darbu duonų pelnytis. Meksi
kos Kunigų Pabėgėlių Draugi
jos pranešimu, kai kurie kuni
gų tarnaują kaip šoferiai, se
sers vienuolės įsteigė Ei Paso 
duonos ■ kepyklų, du vyskupai 
mokytojauja, o vienas kunigas 
duoda privatines ispanų kalbos 
pamokas.

Francijos rojalistai 
ekskonuinikuojami

» - ....... ——
Kardinolas užgina kunigams 

teikti karalininkams bažny
čios sakramentus

PARYŽIUS, kovo 30. - Kar
dinolas Dubois, Paryžiaus ar
kivyskupas, išleido Francijos 
kunigams įsakymą atsakyti bet 
kurį bažnyčios patarnavimų 
franeuzų rojalistams (karklinin
kams), neduoti jiems šliubų, ne
krikštyti jų vaikų, uelaidoti, 
nepriimti išpažinties, neduoti 
komunijos, o taipjau nepriimti 
jų į jokias bažnytines organiza
cijas. Kunigams, kurie tdkio 
įsakymo nepaklausys, gresi* 
bausmė.

Vatikanas yra priešingas ka
talikų rojalistų judėjimui Fran-

Anglija turės 5 milionus 
daugiau moterų 

balsuotojų
l.ON»ONAS, kovo 30. —Par- 

lamentas antruoju skaitymu 
priėmė įstatymo projektų, ku
riuo balsavimo teisė, suteikia
ma visoms moterims, sukaku
sioms 21 metus amžiaus.

Dabar Anglijoj balsavimo tei 
se naudojas moterys, m jaunes
nės kaip 30 metų.

Naujuoju įstatymu balsuoto
jų moterų skaičius padidės 
bent penkiais milionais.

Cechų policija šaudė so
cialistų demonstraciją
PRAHA, čechoslovaki ja, kove 

30. — Vakar vakarą policija 
ėmė šaudyti socialistų demon
straciją ir keturis demonstran
tus sužeidė. Susikirtimas įvy
ko demonstrantams atsisakius 
išsiskirstyti.

Mažesnių susirėmimų buvo ir 
kitose miesto dalyse.

------ ,—

Dr. Wise pasitraukė iš 
Sionistų tarybų

NEW YORKAS, kovo 30. — 
Žinomas žydų darbuotojas, 
Laisvosios sinagogos rabinas 
Dr. Stephen S. Wise, rezigna
vo iš Amerikos Sionistų orga
nizacijos valdomosios ir vykdo
mosios tarybų. Pasitraukimo 
priežastis kol kas nežinoma.

Kongreso garbės meda
lis Edisonui

WASHINGTONAS, kovo 30. 
— Atstovų buto monetų komi
sija priėmė bilių apdovanoti 
Thomą A. Edisoną garbės m&> 
daliu už nuopelnus mokslui. 
Medaliui nulieti skiriama 1,000 
dolerių.

Naujas Francijos pa
siūlymas Amerikai 

karų atsižadėti
PARYŽIUS, kovo 30. -Už

sienio ministeris Briand pasiun
tė i NVashingtoną naujų pasiū
lymų dėl sutarties, kuria karai 
butų padaryti neteisėti.

Savo pasiūlymuose Briand 
pabrėžia, kad praktingiau bu
tų neteisėtus padaryti tik už
puolamuosius karus, vis dėl to 
Francija sutinkanti pasirašyti 
daugiašalę karų užgynimo su
tartį šitokiomis sąlygomis:

Pirma, sutartis turi būt at
dara visoms valstybėms, ypač 
Lenkijai, čechoslovakijai ir 
Rumunijai;

Antra, atsitikime, jei viena 
valstybė sulaužytų sutartį, vi
sos kitos valstybės turėtų būt 
automatiškai atpalaiduojamos, 
ir

Trečia, sutartis turi derintis 
su jau esamomis sutartimis, jų 
tarpe ir su Lokarno traktatu, 
ir su Tautų Sąjunga.

Indianos kasyklos 
pasirašė sutartį su 

unija
TERRE HAUTE, Ind., kovo 

30. — Indianos kasyklų savinin
kai pasirašė kontraktą su ang- 
liiikii-iių l’uite,*! XIine Wor>cer-s 
unija, kuria einant angliakasių 
ilgos pasilieka tokios, kokios 
buvo einant Jacksonvilles sutar
timi. Kontraktas padarytas vie
niems metams, tai yra iki 1929 
metų kovo 31 dienos.

Lenkų delegacijos 
deryboms su Lie

tuva sudėtis
VARSA VA, kovo 30. — Len

kų delegacija deryboms su Lie
tuva išvyko į Karaliaučių ket
virtadienio vakarą. Delegacijon 
įeina užsienio reikalų ministe- 
is Zaleskis, rytų kraštų depar- 
amento direktorius Holovka ir 
ižsienio ministerijos nariai 
l'arnovskis ir Szumlakovskis.

Liepia melstis “už per
sekiojamus brolius”
CINCINNATI, Ohio, kovo 30. 

— Cincinnati Romos katalikų 
irkidiooezijos vyskupai viso 
jųi vienuolika - išleido atsišau
kimą j katalikus, ragindami 
juos melstis “už savo persekio
jamus Meksikoje brolius.“
1f—-------------------------

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

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



Tarp Chicagos
Lietuvių

Nušovė lietuvį
(Tęsinys)

Antanas Čepaitis pasisako, 
kad jis yra kriaučius, kad pa
žinojęs velionį per 20 metų, kad 
jis, Čepaitis, dirbąs Bart Shaf- 
fner ir Marx finnai. Ji$ Če
paitis, gyvena Sakalauskų na
me. P-nia Sakalauskienė pa
skambinusi jo buto skambutį. 
Pranešusi, kad atsitiko su Sa
kalausku. Jis nubėgęs žemyn. 
Radęs Sakalauską gulintį lovo
je. Sakalauskas prabilęs, kad 
atėjęs jam laikas skirtis su šiuo 
pasauliu, ištiesęs ranką pasaky
ti sudiev. Sakalauskas papra
šęs numauti jo debatus. Čepai
tis išpildęs jo prašymą ir išbė
gęs pašaukti daktaro.

Daktaras gyvenąs kokio pus
antro bloko tolumoje nuo Sa
kalauskų. Daktaras prižadėjęs 
tuojau ateiti, bet neatėjęs.

Koroneris klausia kokia dak
taro pavardė. Čepaitis sako, 
kad gerai pavardės nepamenąs. 
Koroneris pareiškia, jog polici
ja turėsianti surasti daktarą ir 
sužinoti, kodėl jis nepribuvęs, 
kai šauktasi jo pagalbos.

Koroneris klausia Čepaičio, 
ar jis pašaukęs Jankauską. Če
paitis atsako, kad pašaukusi pa
ti Sakalauskienė.

Užklaustas ar velionis jam, 
Čepaičiui, nesakęs, kas jį pašo
vęs, Čepaitis 
Sakalauskas 
piktadarių 
kad jie pasisakę atvažiavę iš 
kur ten nuo Roosevelt Road 
netoli Halsted gatvės.

Pašaukiama liudyti Amalga- 
meitų unijos lietuvių lokalu de
legatas, Kailis. Paaiškina, kad 
yra Amalgameitų kriaučių uni
jos lietuvių lokalo delegatas. 
Trečiadienio vakare pas jį buvę 
keletas svečių. Jie jau rengia
si važiuoti namo, kai telefonas 
paskambino. Jam pranešta, 
kas atsitikę su Sakalausku. Pa
šaukęs jį Jankauskas, 
svečių, Kuzma, buvo 
vęs pas jį automobiliu, 
pastarasis įsodino Kairį savo 
autan ir atv’ežė pas Sakalaus-

paaiškino, kad 
pareiškęs, jogei 

jis nepažinęs, bet

Vienas
atvažia-

Taigi

Kai jiedu atvažiavo, tai Sa
kalauskas jau buvo paguldytas 
ant nešioklių (stretehes). Jis 
padėjęs išnešti Sakalauską iš į ir pora kitų asmenų, atvnžiavu- 
namų ir nuvažiavęs tame pačia-!šių pasiklausyti 
me vežime į ligoninę. Tenai jis 
turėjęs būti kaip ir vertėju, ka
dangi p. Sakalauskienė kalban
ti angliškai labai silpnai.

I no koronerio tyrinėjimas šį 
kartą ir užsibaigė. Koroneris 
pareiškė, kad tyrinėjimas ati
dėtas iki balandžio 13 dienai, 
kad klausinėjimui vieta busian
ti County Morgue, o tyrinėji-
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Tcl<'fonas

Adresus

įASALififfifier

pasakojimai 
arčiausia šio 
vietos. Ce- 
Girdi, galėjo 
vienuoliktos.

'mas busiąs 2:30 po pietų.
Teko nugirsti 

, žmonių, buvusių 
nelaimingo įvykio 
paitis pasakojo, 
būti jau pradžia

I Mudu su žmona gidėjova. Stai
ga kažinkas paskambino. Aš 
klausiu pačios, kuris mudviejų 
turime dabar keltis ir pasitei
rauti ko norima. Atsikėlė žmo
na. Kai pranešta, kas atsitiko, 
tai jau ir miegas ir tinginys 
momentaliai išnyko.

Kairys papasąkojo ve ką. Tą 
vakarą buvo pas mane Kuzma, 
vienas Insurance agentas ir vie
nas pažįstamas. Jie jau rengė
si važiuoti namo kai paskambi
no telefonas. Kuzma atvežė 
mane pas Sakalauskus. Pama
čiau Sakalauską ant nešioklių, 
pamėlynavusiomis lupomis. Pa
dėjau išnešti ir įkelti vežiman. 
Sakalausko žmona ir duktė pa
imta kartu ligoninėn. Aš įsė
dau vežiman, kuriuo vežta Sa
kalauskas. Kelyje visą laiką 
policininkai liepė man klausinė- į 
ti, ar jis, Sakalauskas, nepaži
nojęs vyrų, kurie jį pašovę, 
kaip išradęs automobilis, kokios 
išdirbystės ir t. p. Sakalauskas, 
skausmo perimtas, pareiškė vie
ną kitą kartą, kad nepažinęs. 
Bet policininkai patylėję ir vėl 
liepia man klausinėti.

Ligoninėje Sakalauską sku
biai paimta operacijai. Išsyk 
kas ten pareiškęs, kad žaizda 
ne pavojinga, tur būt suramini
mui, 1x4 vėliau daktaras jam, 
Kairiui, pasakęs, kad nėsą jo-1 rengia formalj Šokių balių, ko
kios vilties pašautajam išlikti 
gyvam.

Policininkai pradėję klausi
nėti mirusiojo žmoną ir dukte
rį. Kadangi p. Sakaaluskienū 
negalėjusi susikalbėti su detek
tyvais. tai jam tekę versti jos 
atsakymai anglų kal'bon.

Detektyvai klausinėję ir mer
gaitę. Jis negirdėjęs kai jie 
klausinėję mergaitę, bet spren
džiąs, kad jie klausinėjo, ar 
yra seniau kokie žmonės gyve
nę pas Sakalauskus ant burdo, j 
ar užeidavę pas Sakalauskus j 
pažįstamų, ir tam panašių klau
simų, kadangi vėliau jo paties j 
ėmę klausinėti ar jis pažįstąs 
Stropą, Kišiuną ir kitus. Jis

jie gyvena, bet jų adresų tai 
tikrai negalįs pasakyti. Jis ir 
Sakalauskienė su dukterimi bu
vę nuvežti policijos stotin, o iš 
ten jį, Kairį, nuvežta pas mi
nėtus asmenis. Ir jie buvo pa
imti klausinėjimui.

Koronerio tyrinėjimui pasi
baigus, “Naujienų” reporteris

koronerio ka
mantinėjimo, grįždami namo
buvo užsukę policijos stotin.

Sakalausko nelaimės įvykį
tyrinėja detektyvų seržantas 
John Cehiska. Užklaustas, ar
jis turi kokių nors rimtų prie
žasčių nužiūrėti sulaikyta Stro
pą ir porą kitu asmenų įsipai
niojus Sakalausko nelaimėn, 
seržantas atsakė. kad neturįs

AFTfR

jrisij žinovus ateina valandų

TURNER BROTHER

jokių, kad jie busiantys tuojau 
paleisti.

Užklaustas ar jis turi vilties 
išrišti tą paslaptingą šovimą į 
Sakalauską, seržantas atsakė, 
kad vilties butų daugiau suži
noti paslaptį, jei jis galėtų gau
ti aiškesnį supratimą apie Sa
kalauskų gyvenimą. Dabar gi, 
tokiai nelaimei ištikus šeimą, 
sunku ir tikėtis kokių aiškių 
siūlų, kadangi visi jaučiasi kaip 
apghišę.

Užklaustas, ar bus vedamas 
nagrinėjimas bylos dabar, kai 
jau leista 
seržantas 
kad, rasi, 
nių siūlų,
nių įrodymų, 
darių pėdsakų.

šiandien Sakalausko laidotu
vės Tautiškose kapinėse. Vė- 
lionies giminės, draugai, pažįs
tami ir kaimynai prašomi da
lyvauti šermenyse. Palydėjimui 
kūno į kapines kviečiami susi
rinkti 1:3() vai. po pietų. Saka
lauskų namuose 4829 Nevada 
Street.

Sakalauską laidoti, 
atsakė, kad bus ir 

pasirodys tampres- 
kurie suteiks riškes- 

riškesnių pikta-

—Reporteris.

Universal Lodge
Rengia pirmą šokių balių

S. L. A. Jaunuolių kuopa 314, 
tarpe vietinio jaunimo žino
ma, kaipo Universal Lodge,

ris atsibus balandžio (April) 
21 d., t. y. šeštadienio vaka
re, Masonic Temple svet., Green 
strcet prie (i 1 gatvės.

ši kuopa dar jauna yra ir 
susideda vien iš čia augusio 
jaunimo, kuris pilnas energijos 
ir pasiryžimo nuveikti didelius 
darbus musų organizacijoj. Vi
sos S. L. A. kuopos, ypatingai 
jaunimas, turi būtinai parem- 

|ti šį musų jaunuolių puikų pa- 
j silinksminimo pokilį.

A. narys.

SPECIALIS VELYKŲ VYRIŠKŲ RŪBŲ PASIŪLYMAS 
KURIAM NĖRA LYGAUS VISOJ CHICAGOJE -

Pavasariniai 2ju Keiniu Siutai

ŽEMA KAINA šių gerai 
pasiutų iš virgin wool 
siutų yra tik vienas iš 
daugelio dalykų masinan
čių vyrus, kurie nori gero 
už mažus pinigus. Tikslus 
stylius, gerai pritaikinti 
ir ilgai dėvėsis.

Vyrų pavasariniai

PLOŠCIAI

$25
Visokiu Stylių

UŽ $25 mes siūlome plos- 
čius, kurie ne tik atrodo 
gražiai, bet ir dėvisi ge
rai. Nes tai yra gerai pa- ♦ 
siūti iš augštos rūšies au
deklo, šaunus stylius ir 
gerai pritaikinti. Pama
tyk juos. Jus sutiksit su 
mumis, jog jie yra daug 
vertesni.

Atdara Utainiu- 
ko. Ketvergo ir 
Subatof* vakarais

NAUJIENOS, Chicago, m

So. Chicago
Atsilankiau pas vietos gy

ventojus. Radau vienų pilietį 
taisantį duriu užraktų, žmo
gus ir šiaip deda ir taip, o vis 
netinka. Klausiu jo, ar jis yra 
patyręs tokiam darbui. Jisai 
atsako, kad gyvenus progreso 
gadynėje ir tockl apie patirt
imis negali būti nei kalbos. 
Esu, duonkepiai ir šiltučiai va
žiuojantys Rusijon molio min
ti, o čia, Amerikoje, barberini, 
siūlių prašytojai ir bartende- 
riai tapo redaktoriai, tai ko
dėl jis pats negali būti meka- 
nikas lokiam menkam daly
kui? 

♦ * ♦
Su darbais tai ne kaip. Kas 

turi darbų, tai dirba. Bet ne
turinčiam darbas gauti sunku, 
ba ir senų darbininkų yra at
leistų iš dirbtuvių.

Plieno dirbtuvės dirba lėtai 
ir naujų darbininkų neima. Ma- 
ožsios dirbtuvės kai kurios irgi 
šlubuoja. 

* * *
Teko kalbėtis ir apie drau

gijas. štai ką išgirdau. Esu, 
draugijose tai krutame povai. 
Komunistų nesiranda, tat vis
kas jose ramu ir nariai nesi
peša tarpe savęs. Tik S. L. A. 
74 kuopoje, kai buvo centro 
valdybos rinkimas, tai vienas 
importuotas ponas, Zaglis, mė
gino triukšmą kelti todėl, kad 
nariai nebalsavo už jo komu
nistinį sąrašų. Jis pradėjo per 
“Vilnį” šmeižti kuopų ir na
rius. Ar neturi Susivienijimas 
kokių įstatų, kad sulaikius 
šmeižimą. Tokie paukščiai, kaip 
Zaglis, yra siuntinėjami komu
nistų tik tam, kad kolioti, kel
ti vaidus narių tarpe. 

♦ ♦ *
Kol pas mus komunistų ne

buvo, tai visi sugyvenome gra
žiuoju, vieni kitų nešineižė. 
Komunistai vieną importavo, 
lai tas ir pradėjo šmeižimo ir 
organizacijos ardymo darbą. 
Bet mes komunistams nepasi- 
,-------------------------- ------ 

CLOTHING COMPANY
Du ( Halsted St. Roosevelt 

Storai) Madison St. Kedzie Avė.

duosime, aukų neduosime. Ir 
turės jis nešdintis lauk, kai 
neturės iš ko gyventi, 'kokiems 
neklioriams, kurie mėgino čia 
keletą kartų pasišienauti, ne
pavyko. Nieko nelaimėjo.

— Reporteris.

Cicero
turėjoImproveinent kliubas 

susirinkimą trečiadienyje. Da
lyvavo gražus būrelis žmonių. 
Pirm susirinkimo atidarymo 
buvo paaiškinta jo tikslas.

Pirmas kalbėti buvo persta
tytas demokratų partijos kan
didatas kolektoriaus vietai, p. 
Shwarzel. Jisai pasakė, kad 
kalbėsiąs apie visą apielinkę ir 

AUKOJU
Greitam Pardavimui

Štai yra stebėtina proga įsigyti sau pelningų nuosavybę, 
kuri sulyg dabartinių įplaukų kainuoja mažiau negu še
šis sykius rendos inplaukos.

* ■ - - -I
Jus turit apvertinti tų faktų, kad didžiausių galimybių 
pelnyti yra ten, kur didelės įplaukos, jeigu atsakanti 
žmones tuo m i pasinaudoja.

Savininkas turi greitai parduoti, dėl savo asmeninių rei
kalų, ir yra pasiryžęs aukuoti, priimdamas visokius pa
siūlymus.

Trijų Aukštų Muro 
bndinkas, randasi ant S. E. cor. Halsted ir 4ith Place, 
ant loto 50x125 pėd'iH. Garo šiluma, elektros šviesa, ak
meninis fundamentas ir S pėdu skiepas. Dar yra kitas 
2-jų augštų medinis namas gale to paties loto.

Tai susideda iš 2-jų Krautuvių, 10-4 kambarių Apartm. 
ir 6-3 kambarių Apartm. Dviflatis ik 2-jų Apartm. Da
bartinės Įplaukos yra $7,000 per metus. Visą tai galima 
nupirkti už $40,000 tiktai. $10,000 cash ir likusius leng
vais išmokėjimais.

Atsiliepkit omai pas

John R. O’Connor
79th at East End Avc. South Shore 7300

$45
ATEIK PASIŽIŪRĖTI 
kokį gerą siutą jus gali
te nusipirkti čia pavasa
riui ir Velykoms už $45. 
Geriausio audeklo, atsar
giai pasiūti, šaunus sty
lius ir gerai pritaikinti. 
Viskas tas — ir daugiau 
už $45 šiame specialiame 
pasiūlyme.

Nauji pavasariniai

$30
Visokių Stylių

DUBILTAVA krutinę — 
vienkloda krutinę — ilgo
ko ir strumpesnio sty- 
liaus, naujausio audimo, 
visokių spalvų ir rašto. 
Tai yra visa istorija. At
eik ir pamatyk kaip tai 
pigiai. Tai tik vienintelis 
būdas patirti.

kad kas yra blogai, tai reikia 
taisyti. Jis nurodo daug blogų 
dalykų. Antras kalbėjo Brase, 
kandidatas prezidento vietai. 
Pasakė, kad laikas mainyti mie
stelio valdžią, nes Ji nesanti 
kokių carų ar kaizerių valdžia. 
Toliaus jis kalbėjo apie taksų 
mažumą. Esą, dabartiniai val
dininkai labai tuo didžiuojan- 
tys. O tuo tarpu taksos čia 
mažos todėl, kad esama stam
bių dirbtuvių, gi kituose mie
steliuose ar apielinkėse dirbtu
vių nėra, tad ir taksos dides
nės. Kandidatas pareiškė, kad 
jeigu jis įeisiąs valdžion, tai 
busią daug permainų. Liepė 
balsuoti už demokratų parti
jos kandidatus.

— Cicerietis.

Atdara Utarnin- 
ko, Ketvergo ir 
Subatos vakarais

šeštadienis, Kovo 31, 1928 - ---------- ——
. ■ ■ I ' I I '

MUZIKOS ir RADIO 
KRAUTUVĖ■

Užlaiko geriausius Pianus, 
Radiolos, Victrolas, parduoda už 
cash ir dalinių išmokėjimų. Vic- 
tor Ortophonic Victrolas, Co- 
lumbia, Brunswick, Senoras, 
RCA Radiolas, Atvvater Kent, 
Spartan ir Freshman.

Pirkdami Radio, Pianą ar 
Victrolą, pirmiaus pamatik mus. 
Mes parduodame teisingai, Ra
di jos garantuojame, senus se
tus padarome elektrikineis.

26057

16085

26054
26053

26056

Nauji Lietuviški Rekordai
Pas darželį trys mergelės ir 
žydelis iš Vilkaviškio miestelio 
įdainavo J. Babravičius.
Lietuviškas Džiazas ir Vana
gienė Polka — A. Vanagaitis. 
Barbora ir kad nėr Alaus — A. Vanagaitis.
Sharkis ir Sena jaunystė — 
A. Vanagaitis.
Visiems tinka polka ir Sesutė 
valcas.
Skombalinė polka ir Telšių 
polka
Tu arielka tu pilkoja ir Au
gina motulė vienturtę dukrelę 
—Venckevicz.

Tas pačias dainas galite gaut ant 
rolių dėl pianų.

79481

79482

Nauja Radio Log knyga dy
kai kiekvienam kuris prisius ar 
atsineš šį apgarsinimą.

Jos. F. Budrik (Ine.)
(Korporacija)

3417-21 So. Halsted St.
CHICAGO

Tel. Boulevard 4705

ATĖJO “Kultūros” No. 2. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c į metus
Madų knyga Rudens, žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

. Petternų Skyrius ----------------------------------z

mokyklos nurs®, 
SAKO, KAD VISOS 
merginos turė
tu ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukltėsnfa mo
kykit* merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi dietrik- 
to nur»6 pasakė:

“Viena pagrindiniu taisyk
lių dei merginų sveikatų*, rei
kia užlaikyti alstcmą norma
liame stovyje. Normalia mank- 

. itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nee jia 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Palink taukštą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesinaaumu.**

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalu turėti 
butclj namie.
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

--  " " i"" ■ JL ■

NAUJIENOS. Chicaffo, UI.

Tas viskas yra 
ijie- galima, bet prityrimas daug 
kad kartų yra įrodęs, kad tie, kurio 

vėliau stojo darban, turi sun-

“Naujionų” kontestantai, ku- iki aukštumai, 
rie patys sau ir sykiu “N 
noins” davė pasižadėjimą 
šitame kontosto būti aktyvus 
turi stropiai imtis už darbo, ne- kiau grumtis, kad pavijus tuos,

Kontesto Honoratę Komisija: 
Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežiene, 
Jonas Degutis.

Kontesto Numeratorius:
Antanas Ripkevičiua.
Kontesto Vigilijus:

Marė Kemešienė.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

Sėkmingai darbuojasi

Jonas Naujokas

Iki kontosto užbaigai dar 
mėnesis su kaupu. Reikia 
manyti, kad ir tie kontestan
tai, kurie dar iki šiam laikui 
dirbo gana mažai, prie pabai
gos savo darbo imsis stro
piau dirbti. kad pasivijus • 
tuos, kurie yra toliau nupro- 
gresavę. Kontestantas J. 
Naujokas, nors į kontesto 
darbą stojo gana anksti, te- Mrs. C. Zanosky 
čiaus dar iki šiam laikui ne
daug pasižymėjo. Detroito 
kolonija yra plati, veikian
čiam kontestantui yra progos 
savo darbą išvystyti tinka
moj plotmėj. Galimas daik
tas, kad musų gerbiamas 
kontestantas Naujokas nors 
prie užbaigai kontesto mo
kės tinkamai atsirekomen- 
duoti savo dariu) našumu.
Lauksime. Kontestantė J. Bakieni

Stnkiutė daugiausia darbuojasi kutina, kad dar progresuos į 
Maytfood ir Melrose Bark ir laipsnį 7-tą. Ji turi ganėtinai 
šiek tiek Bellvvood, bet sulig ten progų tinkamai pasižymėti, 
esamų veikimo sąlygų pasirodė Minneapolis kontestantė. Cha
ne visai blogai, o prie užbaigai rolette Zanosky, pradėjo veik- 
kontesto turi progų dar eiti ti visai naujai, bet su sykiu pa
auk >t.\ n savo balsų suma. Ben- rodė tinkamą aktyvumą, pertat 
ton kontestantė, A. Bakienė, pasitikėtina, kad musų kontes- 
nors iki šiam laikui neparodė tantė dar eis savo balsų skai- 
rei kai ingo aktyvumo, ln?t pasiti- čiumi aukštyn.

Slankęs

Išsprendžio nemai- 
ningumas

Yra žinovu apskaitliuojania, 
kad iš 100 žmonių, kurie yra 
bandę bizniauti , tiktai 8 turė
jo pasisekimo, o 92 sutiko ne- 
pasekmę savo sumanytame biz
nyje. Kame buvo priežastis jų 
nepasisekimo? Kame gludi ne
palaima prie jų siekiamo tikslo? 
Kodėl tie 92 sutiko kliūčių, ne 
turėjo gana pajėgų prieiti šie 
kianio tikslo? Atsakymas yr: 
vienas ir teisingas jiems sto
ka vo valios stiprumo, pasiryži
mo, o ypačiai nesilaikymas kai- 

principo dirbamame darbe— 
išsprendžio neatmainingumo. Jei 
šiandien aš išsprendžiau, kad 
darbas, kurį aš imsiu dirbti 
ryt yra naudingas visuomene 
ar tai mano asmeniškiems rei
kalams, tai nepaisant visu sun
kenybių, kurias sutiksiu ant ke
lio mano darbo — turiu dirbt:’ 
nemainant mano vakarykščio 
išsprendžio. Išsprendžio nemai- 
ningume, pasiryžime, gludi 
kiekvieno žmogaus pasisekimas 
biznyje arba dirbamame darbe.

Mes daug pažįstam žmonių, 
kurie šiandien už Ynus stovi ge
riau, ar tai moksle, profesijoje, 
biznyje, bet mums yra žinoma, 
kad tiems sėkmingiems žmo
nėms laimės lazdutė iš dangaus 
neišpuola. Pirma negu jie |>a- 
siekė dabartinį savo stovį, ka
da jie yra sėkmingais savo už
sibrėžtame darbe, jie pergyve
no laiką, kuriame jie vargo, ke
lias kuriuo žingsniavo prie už
brėžto tikslo buvo nelygus, vin
giuotas, varginantis. Bet jų 
tvirtas pasiryžimas, išsprendžio 
nemainingumas, juos padarė 
sėkmingais žmonėmis. Ne vie
nas iš mus apgailestauja, kad 
gyvendamas nė kiek neprastes
nėse sąlygose leidome laiką dy
kai, netiksliai, neturėjome stip
rios valios; išsprendžio nemai
ningumas pas mus radosi tiktai 
beverčiais žodžiais musų kas
dieniniame žodyne, pertat 
mums nepasisekė pasiekti tai, 
ką pasiekė musų pažįstamieji— 
šiandien esantieji profesionalai, 
biznieriai ir kiti įtekmingi žmo
nės.

Kelias yra atviras kiekvienam 
iš mus eiti j laimės rojų, bet

bile vienam, kuris tų sunkiųjų 
darbų keliu einant pailsta, nu
stoja vilties, išnyksta pasiryži
mas, darbo našta pasidaro sun
ki, pradeda jaustis, kad esama 
darbo našta pasidaro nepakelia
ma, pats užsidaro vartus prie 
siekiamo tikslo. Bet žmonės, 
kurie turi pasiryžimą, turi iš
tvermės, turi ganėtinai drąsos, 
tie yra sėkmingiausiais žmonė
mis visur ir visuomet. Tokiems 
žmonėms kelias yra atidaras į 
kiekviena progą, jiems tikslas 
nesunkiai pasiekiamas, jiems 
gyvenimas nors ir yra kovų gy
venimas, bet tokie žmonės viso
se kovose, kuriose jie grūmėsi, 
išeina pergalėtojais, jiems gy
venime kova yra tiktai žaislas, 
užtai kad pas juos yra pasiry
žimas, pasitikėjimas savo spė
komis išsprendžio nemainin
gumas yra didžiausiu rambiu 
apgalėjimui esamų kliūčių.

“Naujienų” kontestas yra 
pats per save tikslas kiekvie
nam “Naujienų” kontestantui, 
kad už įdedamą darbą šiame 
“Naujienų” konteste laimėtų 
dovanas tas, kuris kontestan- 
tas iš kalno yra nusitaręs lai
mėti. Reiškia, kiekvienas musų 
kontestantas, įstodamas j “Nau
jienų” kontestą, yra padaręs 
nusprendimą, kad šiame “Nau
jienų” konteste darbuotis su 
pasišventimu laimėjimui dova
nų sulig įdėto savo darbo, — 
reiškia, kiekvieno musų kontes- 
tanto nemainomu išsprendžiu 
yra, kad dirbti ir laimėti. Ma
tomai tą gerai supranta ir mu
sų veiklus kontestantai, ney 
daugelis iš jų nuo pirmai kon- 
testo dienai ėmėsi darbo, kad 
parodžius, jog juose yra pasiry
žimo, valios stiprumo ir išspren
džio nemainingumo, kad stojus 
į darbą reikia dirbti iš pasi
šventimo, kad butų nauda pa-

i’"'--............ ■ 1

Lietuvis Kantraktonus
Suvertam tvfeiM
elektros jiegą j nau 
lūs ir senus namus 
mainom naujas Hai 
pas j senas; duodam 
unt lengvo iimcklj 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2211 W. 22nd Street 
Phone Caaal 2591

■ - ■ --------------------------—/

tiems kaipo kontestantams ir 
s\>kiu “Naujienoms”. Kartą esu 
matęs kur tai sekamą užrašą: 
“Valandos bėga, nyksta, .jų tru
kumas slopiną mane.” Jau de
šimts savaičių šio kontosto pra
bėgo daug brangių valandų kai. Žodžiai, kad veiksiu vėliau į Čiau. (kilimas daiktas, kad taip 

‘ ’ i rastis ger- bus ir šiame “Naujienų” kon- 
kontestantų žodyne, i teste, kad tie kontestantai, ku- 

kontestantai, kurie Į
i pirma diena Į 

kontosto jų darbo pasekmės! 
jau yra matomos gama ryškiai, 
bet tie, kurie kasdien sako, kad' 
veiksiu biskj vėliau — tų 
testantų darbo vaisių dar 
nesimato arba kai kurie 
laimėjimais nedaug gali 
didžiuoti.

VLSI I ^liupicu IIIVI > 11/4 UCHUU, 1IX» limu SIUIIIVI^

leidžiant nė valandėlės laiko dy-' kurie yra pradėję dirbti anks-

sunyko ir jos jau nebegrįš, neturi ir neprivalo 
Tiems kontestantams, kurie hiamu i *
pradėjo dirbti nuo pirmos die-(“Naujienų 
nos kontosto, lengviau pasiekti stojo į darbą su 
tikslą, nes jų valandos nesuny- 
k<> dykai, buvo išnaudotos, bet 
tiems, kurie vien tik rengėsi j 
kontosto darbą, bet dirbti tiks
liai nepradėjo, tiems praleistų 
valandų tikrai yra gaila. Tiesa, 
dar iki kontosto užbaigai yra 
virš keturių savaičių, kontes
tantams dar yra pusėtinai laiko' 
veikimui, bet su kiekviena pra- 'l’iesa, kaip sakiau, kad dar. 
leista be darbo valanda kontes- laiko iki kontosto užbaigai yra 
tautas pats sau deda sunkesnę virš keturių savaičių, pertat ir 
našta dėl sekamų darbo valau-J tiems kontestantams, kurie sto- 
dų, kurios dar ateis.

rie pradėjo vėliau darbuotis, tu
rės sunkokai padirbėti, kad pa
sivijus tuos, kurie anksčiau sto
jo į kontesto darbą. Kontestan
tai privalo budėti — išspren
džio neatmainingumas, kad 
dirbti ir kiltas pasiryžimas, kad 
laimėti, turi būti jūsų kelrodžiu 
šiame “Naujienų” konteste.

Pirkit nno mhM) olsrllo kni- 
riornlR. Conpor coli £a*iniM Ail- 
<1.vttivn« vlrtnv/’n bolkrlni. 

KJminkit/» Pono MtiMI.

Peoples Plumbing & 
Heating Snpply So. 
4!>O Mlhvaiikrr Avė., 

4(11 N. Hiilnh'd St.
HayruarkH 0070—007(1

Garsinkitės Naujienose
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kon- 
visai' 
savo 
pasi-

vi žemiausia — dar gali pakilti

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme ehorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankj kit pas mane. Mano pilnas iieg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų 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.

D R. C. C. SINGLE Y
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
kambarini 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso Valandos: nuo 10 ryto iki L po pietų, nuo 5 iki 7:3t vakare. 

Nedėlioj nuo 10 lyto iki 1 po pietų.

AR JUMS REIKIA PINIKŲ?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS
Eightecnth Bond & Mortffagc Organization.
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

Archer Avė. Bii
4187-89 Archer Avė.

Netoli nuo Sacr.imento gatvės

Vaikų kubą Pardavimas
I riu ŠMOTŲ SIUTAI: 

ligos kelnes, trumpos kel
nes ar du “Knicker” siu
tai su bruslotais; geros 
vilnonės materijos švie
sios ir tamsios spalvų, dėl 
4 iki 16 metų. Reguliarė 
kaina $12.50

kel-

go-
du-

2-join ilgom 

nė m šutai, 

šio vilnonio,

beltavo ar viena 

eilė Muzikų; nuo 

12 iki 18 metų. 

Reguliaria kaina 
$18.50

12.50
MERGAIČIŲ pa
vasario ploSčiai, 
puikiai margi ar 
vienos spalvos *j 
nuo 3 iki 11 me
tu, tiktai 

$4.95
KUPONAS

iškirpk S| kuponų ir atnešęs 
krautuvūn gausi Palm Olive 
muilo 3 už 10c. Reguliarė 
kaina 10c vienas.

$8.95
2-jom 

siutai 

tamspil- 
o.

VAIKŲ 

kelnėm 

dailiai
kini (iri ūžėti, 

jos kelnės ir bru- 
slotas, mieros, 
nuo 6 iki 16 me
tą. Nepaprastai 
pigiai

$4.95
DYKAl Vaikams $1 kepurė 
su siutu už $8.95 ar daugiau

MERGAIČIŲ 
naujos 
«Č8.

Šilko dre-
Stebčtinos

Šilko, 
mados
nuo I iki I I nie

vėliausios 
ir spalvų

Mažesnių mierų 
2 iki 6 metų

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
Rasit Daiktus dėl Savo Namų Kurių

Jums Būtinai Reikia prieš Velykas
Jei jus užsisakysite Kimball grojiklj pijaną, R. C. A. Radiola 

arba Atwater Kent Radio ir musų pačių dirbtuvėje padarytą se
klyčiai setą, tai visos šeimynos džiaugsmas bus šimteriopai padi
dintas kaip per šias Velykas, taip ir per desėtkus metų po Vely
kų. Kodėl atidėlioti, kodėl neveikti šiandieną? Musų krautuvėse 
rasite plačiausią pasirinkimą 
kur kitur.

KIMBAL PIANAI 
yra gražiausi ir ge
riausi Pianai Ameri
koje. Peoples Krau
tuvės yra vienintelės 
lietuvių krautuvės 
autorizuotos parda
vinėti Kimball Pia
nus. Kimball Grojik- > 
lių Pianų kainos yra [Į 
žemos. Musų krautu 
vėse turime pasirin 
kimą skirtingų madų 
ir baigimų po: 
$295.00, $350.00, 
$495.00, $595.00, 
$650.00 ir aukšč.

Pilnas Rinkinys Volelių ir Rekordų Lietuvių ir Kitataučių 
Kalbose Visuomet Esti Musų Krautuvėse

šių daiktų už žemesnes kainas neg*u

Jau jųs ^ur*te Kimball Pijaną 
’ 1 savo namuose> tai labai aukštai re-

komenduotume įsigyti naują ir pa- 
gerintą R.C.A. Radiolą. R.C.A. Ra- 

y diola naujas produktas didžiausių
> f į __ pasaulio radio inžinie-

rių, kurie per daugel 
metų bandė išrasti, čia J” H jie jau yra, mes juos

1 I fTįt t torioic (l<-l tam tų D. i
įįtiTįS I II h! . nebrangu .

' vas operuoti. Tik pri- 
jungk prie elektrinės 

jėgos, su geriausiu pasisekimu girdėsi garsų ir priimną balsą iš už tūkstan
čių mylių.
Kaina šio seto pilnai įrengto su radio tranais $157.50

$35.00Kaina naujos mados R. C. A. kalbėtuvo

Duodame ant lengvų išmokėjimų

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
Jys turite progą pirkti sau Seklyčios Setą

Už išdirbystės kainą 
’r sučėd>si sau v*sus 

i perkupčių uždarbius,
N i T ll H p nes Peoples Furniture
K —j-■ 1 Co., užlaiko nuosavą se-
Į <; i? tų dirbtuvę ir nemoka

įIiII 4; Or 't !lll|l||l> uždarbių išdirbėjams ir
olselninkams.

Pydami musų 
darytą setą turite pro- 

MMMliil1.....^{CSB gą sutaupyti nuo 25' ,
iki 50'< Labai protin- 

V“"- 3" 3 .4 Kal padarysite, jei atei-
J saas—« - site j musų krautuves

palyginti prekių. — Milžiniškas pasirinkimas Seklyčioms Setų lauke Justi 
dailiausių madų, spalvų ir rųšių; dviejų arba trijų šmotu setai po

$87.50, $98, $127.50. $150, $180, $200 IR AUGŠČIAU
Taipgi galite užsisakyti setą iš didžiausio pasirinkimo apdengimų 

ir rėmų naujausios mados

PAMINKITE VARDĄ-IR KRAUTUVIŲ VIETAS

PVO LARGE sroi.es

f»ąg» . '' < ii-* y°v_

4177-83 Archer Ai
M. KEŽAS, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St
J. NAKROŠIS, Vedėjas
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Chicago, III.
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Chlcagoje — paltui
Metama----------- ----- .------
Pusei metų___ ____ ___ .
Trims minėsiančia
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui 

Chlcagoje per ilneiiotojuai
Viena kopija----------------
Savaitei------------------------

Suvienytoje Val«tl^»e,

Metami----- ----------
Pusei meti----------
Trims raineliams _ 
Dviem mėnesiams 
Vienam minėsiu! -

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintais

Metėins-------------------
Pusei metų------------
Trims minėdama 
Pinigus reikia siusti palto Monay 

Orderiu kartu su užsakymą

tautinei kultuvai reikia skirti bajorus, kaipo atskirą 
I8.oo luomą, nuo kitų žmonių.

Kuo jie, sakysime, privalo skirtis nuo ūkininkų? 
175 Bajorai, kurie užsiima žemdirbyste, turi vienodą su ūki

ninkais gyvenimo šaltinį. Jų teisės taip pat vienodos. O 
- bajorai, kurie užsiima tarnyba, mokslu arba bizniu, yra 

(ar bent privalo būti) tokie pat žmonės, kaip ir visi kiti 
-A

Skirti bajorus nuo kitų Lietuvos piliečių šiandie 
gali negut tiktai jų “bajoriškos” tradicijos. Bet tos jų

»

18c
75c

M Chiogoj*. tų profesijų atstovai.
17.00
8.51
1.251 tradicijos yra priešingos liaudžiai ir jos siekimams ir

•76 Lninn friViriu __  LnnVamimrna Vnlfiirni

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro**, 1788 Sa Halsted St., Chicajro, 
Ui — Telefonas: Rooeerelt 850A

|8.00 
4.00 
160

NAUJAS PASIPELNYMO ŠALTINIS

Amerikos komunistai sudarė angliakasių "šelpimo“ 
komitetą, kuris siuntinėja lapelius laikraščių redakci
joms, draugijoms ir atskiriems asmenims, kurių adresai 
patenka į to komiteto rankas, prašydami aukų.

Mes laikome savo pareiga įspėti visuomenę, kad ji j 
tiems aukų kaulintojams pinigų neduotų.

Komunistai renka aukas ne tam, kad sušelpti strei-l 
kuojančius angliakasius, bet tam, kad sustiprinti savo 
partiją ir pasėti demoralizaciją mainierių tarpe.

Apie ką šiandie daugiausia rašo komunistų laikraš
čiai, kuomet angliakasių unija veda sunkią kovą su ka
syklų bosais dėl savo būvio? Jie rašo ne tiek apie kasyk-' 
lų kompanijų smurtą prieš angliakasius, 1 
“Lewiso mašiną“ ir apie tai, kad dabartiniai mainierių 
unijos vadai turį būt pašalinti ir pakeisti bolševikais.

Vilniaus klausimas gali būti' Tamulevičiūte, valdybos narys Nuga-Tone Sustiprina £ilp- 
išspręstas tik tuomet, kad Lie- Y. Alseikienė. Aš prie tos 
tuvoj ir Lenkijoj laimės pažrfn- draugijos pernai dar nepriklau- 
gioji demokratija. To klausi- siau, nes būdamas dar tuomet 
mo išsprendimui labai daug rei- Lai k. Komiteto pirmininku dėl 
kšmės turėtų turėti Vilniaus išlaikymo neitraliteto negalėjau 
krašto lietuviai. Pono Voldema- Joje dalyvauti, dabar, žinoma, 
ro pastangomis įvykdinta pas ją remiu. Toj draugijoj yra 
mus klerikalų diktatūra gali susispietę visi pažangieji Vil-
visai sudemoralizuoti Vilniaus ‘ niaus inteligentai, ji nieko ben-

To’dro netur su emigrantais, kaip 
jaunimo gelbėjimui pradėjo eiti tai šmežimo tikslu skelbė mu- 
Vilniuje pažangiųjų inteligentų klerikalai kai kuriuose Vil- 

I ir guresniojo jaunimo iniciaty- niaus laikraščiuose. 
' vnldvhn ritnii

mus klerikalų

krašto lietuvių jaunimų.

kaipo tokios, — kenksmingos kultuvai.
P. Visuomis, beje, mini tarpe Bajorų 

steigėjų ir Mykolą Sleževičių.
(arba narių) sąraše nematėme, bet už tai tenai buvo 
paduota kokio tai “Mykalojaus šlepavičiaus“ vardas. 
Ar nebus tik Bajorų Draugijos užtarėjas tuos vardus 
per neapsižiūrėjimą sumaišęs? Liaudininką Sleževičių pataikūnų. 
IziJii i to ^oiilzuto Izziiii no n i ioini -ion xrv»r» hAfnilznKnrvnci I J,J l-U.i.iV.i

Tos (irau-

nūs ir Nuvargusius žmonės
NuRa-Tono atliko puikų darbą per pasku

tinius 35 metus suteikiant naują sveikatą, 
stiprumą Ir energiją silpniems, visuomet ken
čiantiems, nusiminusiems vyrams ir mote
rims ir faktiškai jos suteikė tokias pasekmes 
dauKeli sykių kur turėtų pertikrinti jumis 
savo gerumu kaipo sveikatos budavotojos.

Visai nėra reikalo kentėti nuo kokių mažų 
kentėjimų, kurie kenkia jūsų sveikatai, stip
rumui, linksmumui, kuomet Nuga-Tone su
teiks naują jėgą ir stiprumą kiekvienam ner
vui, raumenims ir kitiems svarbiems kūno <»••- 
ganams ir prašalins iš kūno visus nemalo
numus, kurie padaro jumis senu, nusilpusiu, 
kuomet jus turėtumėt jaustis smagiai ir lai
mingai ir būti sveikos. Nuga-Tone visuomet 
yra parduodamos su pilna garantija pinigų 
sugrąžinimu, jei nepagelbės. Nusipirkite bu
teli Šiandie, tik žiūrėkit, kad butų Nuga-To- 

| ne—imitacijos yra be vertės.

mėnesinis laik- Kijos valdyba rūpinasi gauti iš 
Šviesa”. Tas lenkų valdžios leidimą atidary- 
sujudino Vii- ti mokyklą, leidimo negavo, ki- 
kurio tai^e,' tokiam veikimui jokių lėšų ne

yra labai 
daug apsnudėlių ir klerikalų 

. "Vilniaus šviesa” 
dėl klerikalų boikoto negali tu
rėti daug prenumeratorių, Vil
niaus pažangieji inteligentai 
negalės jo išlaikyti, jeigu nesu
silauks tam reikalui jokios ma- 
terialės pagalbos iš Amerikos 
ir N. Lietuvos pažangiųjų žmo
nių. Pradėjome leisti tą laik
raštį turėdami vilties, kad tos 
paramos susilauksime; esame 
tikri, kad pažangieji Amerikos 
lietuviai tą labai svarbų reikalą 
parems. Visi kiti Vilniuje ei
nantieji laikraščiai, išskyrus 
emigrantų grynai politinį agi
tacinį laikraštį "Pidmyn”, kuris .finą susirinkimą klerikalai ban- 
skiriamas N. Lietuvos darbiniu- (jvs pajnitį j saV() rankas, nors 
kams, yra klerikalų rankose, savo tarpe neturi nė vieno mo- 
arba jų priežiūroje, tiktai "Vii- ^sjo žmogaus, vargiai vis tik tai 
niaus Aidas ir "Kelias laiko- jįems pavyks. Mokslo Draugi- 
si bešališkai, bet jie nieko ne-, jos Valdyba rūpinasi paminklo 
gali rašyti nei prieš Voldemaro statymui d-rui Jonui Basanavi- 
diktaturą, nei prieš klerikalų aukų tam reikalui surink- 
diktaturą Vilniuje. ta tik apįe $200, iš jų $79 su-

Kitas. labai svarbus reikalas rinkti Amerikoj, pono konsulo! 
yra įsteigti prieglaudą arba p, žadeikio atsiųsti. Tos Ame- 
bendrabutį, kuris butų pažan- ■ rjj<iečių aukos guli Mokslo 
giųjų žmonių prižiūrimas ir i Draugijos kasoj, apie jas buvo 
vedamas. Įsigalėję klerikalu’ skelbiama spaudoj ir Mokslo | 
jau pradėjo šalinti iš bendrabu- Draugijos vardu pareikšta šir-i 
čio pažangiuosius moksleivius, dingą padėka aukotojams. 
Pavyzdžiui, prieš Kalėdas liko 
pašalintas iš bendrabučio ga- 
biausis ir doriausis vyresnysis ■ 
gimnazistas J. Cicėnas vien tik j 
dėlto, kad moksleivių susirinki
me drąsiai (bet švelniai ir man-i . v .. . .. , .... , , ! narių parašaisdagiai) pakritikavo prieglaudų .
ir bendrabučių vedėjus. Tokių į-' Sll*a eJa™s- 

. i Nesenai esu vykiu laukiame ir daugiau, ne-. T. ... . • x • i j i i i Chicagos V. V. Komiteto,'taskalbant įau apie tai, kad lab- , ■ TZ .., . , .. 'aukos prašiau V. V. komitetodaringos draugijos vedoj ai islei-i. ... 1 ... .. ..... • leisti suvartoti "Vilniaus švie-dę našlaičių reikalams skiria-T ... . . . .' sos leidimui,mas lesąs namų pirkimui, labai 
maža bepriima į prieglaudas! Nesenai gavau iš d-ro Graiču- 
arba bendrabučius tokių vaikų, ll0 laišką, kuriame jis klausia, 

j kas atsitiko su Chicagos Dak- 
1926 metais

Draugijos, va leidžiamas 
i “Vilniaus 

laikraštis labai 
niaus jaunimų, 
ypač studentuose,

U Į/v A-FCVJVFŽ A

Mes to vardo steigėjų rastis

kišti į tą “aukštą kompaniją“ tai jau yra bereikalingas 
žmogaps žeidimas.

D-ro Alseikos pranešimas
Vilniečio žodis pažan

giai Amerikos lietu
vių visuomenei

Įsivyravusi N. Lietuvoj tau
tininkų partijos diktatūra ne
pasiliko be įtakos ir Vilniaus 

kiek apie lietuvių visuomenėj. Buvusi lig
* * * I šiolei nors formulė Vilniaus lie

tuvių vienybė, įsikišus į musų 
gyvenimą Kauno diktatoriams, 
visai pradėjo irti. Musų kleri-Tuo budu, kai anglių kasyklų kompanijos daro žiau-

rias atakas prieš angliakasius ir jų uniją iš fronto, ko- ;ala1’ kl,ri? VllniuJ’e yra gana
... , . . -..vii i- m-i • daug, urnai pasidarė tautiniu-minusiai puola jų organizacijų is užpakalio. Tikrumoje I... n,„.a ..............munislai puola jų organizacijų iš užpakalio. Tikrumoje! kais n((1.g kl.ikščioni^emokra. 

komunistai yra kasyklų kompanijų talkininkai kovoje i tlI iaikuis skelbėsi esą jų ša- 
prieš darbininkus! į liniukais. Pasinaudoję dabarti-

Tai ve koks “šelpimas“ komunistams rupi. Ir šitam ne N. Lietuvos politine padė
tim, musų klerikalai jau priešbjauriam tikslui jie prašo iš visuomenes aukų! Ne vie-

nas doras žmogus neprivalo duotis tiems monelninkams > tus !abai buvo sustiprinę sa- 
apgauti. Jeigu komunistai nori kelti suirutę angliakasių i t - * 
unijoje, tai tegu jiems užmoka už tą darbą Rockefelleris, 
Melionas, Schwabas ir kiti angliakasių išnaudotojai!

LAŠINIŲ BYLA

MŪRINIS arba MEDINIS
C1 f) jm°keti — kiti lengvais iš- 

■ ** mokėjimais į 24 mėnesius

turi. Jei Amerikos lietuviai 
sudės daugiau aukų d-ro Basa
navičiaus vardo bendrabučiui, 
tai jį steigs ir globos minėtos 
"Kultūros” draugijos valdyba.

Kitos Vilniaus lietuvių drau- r . r . -----------
.. , . v ••••z.!-, Musų speciališkurnąs yra budavoii-glJOS, kuriose pažangieji inteh-, mas mūrinių ir medinių garadžių vi- 

gentai turi viršų yra šios: Lie-' -^kių stylių ir ryšių.
tuvių Mokytojų Sąjunga, Lietu- ryt pamatus. Visuks cementinis (lat
vių Sanitarinės Pagalbos Drau- J>alį> pertirbain. purčius ir sunpar- 
glja (kuri išlaiko Vilniuje dl-Į skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
dėlę lietuvių ligoninę) ir Lietu- Užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
vų Mokslo Draugija. Pirmosios savo^vardą, 
dvi jokios pašalas iš Laikino 
jo Komiteto negauna, Mokslo, h 
Draugija gauna tik menkutę 
pašalpą, dėlto ir tą draugiją 
per busimąjį už mėnesio visuo

pono Voldemaro uždraudimas 
dalyvauti Vilniaus krašto lietu
viams rinkimuose į Lenkijos
seimą. Rinkimuose, žinoma,
nebūtų buvę prasmės dalyvauti, 
jeigu butų bent kiek vilties, kad 
netolimoj ateity teigiamai bus 
išspręstas Vilniaus klausimas. 
Kadangi tos vilties nieks neturi, 
tai visi Vilniaus krašto lietu
viai buvo nusistatę rinkimuose 
dalyvauti, eidami išvien su taip 
vadinamomis Lenkijos mažu
momis: gudais, ukrainais, vo
kiečiais ir žydais. Su tų tautų 
atstovais palaikomi buvo arti
mi santykiai, su jais jau pada
ryta buvo sutartis, lietuviai bu
tų galėję išrinkti keturis at
stovus, kas butų parodę visam 
p; saulini, kad lietuvių Vilniaus 
krašte daug gyvena; be to iš
vilkti atstovai, palaikydami ge
rus santykius su minėtomis 
tautomis, butų galėję geriau 
kovoti už šavo teises ir viešai 
kelti bendrus tautos siekimus. 
I enkų valdžia labai nenorėjo, 
kad lietuviai dalyvautų linki
muose, lietuvių veikėjams buvo 
grasinama teroru ir kalėjimu, 
jeigu jie eis išvien su gudais 
ir ukrainais, seimo kandida
tams, be abejo, butų reikėję 
pasėdėti ir kalėjime, kaip da
bar daroma su gudų ir ukrainų 
veikėjais, kurie po išrinkimo tu
rės būti paleisti, nors vėliau 
gal ir vėl bus pasodinti. Taigi 
kokio nors noro eiti į Varšuvos 
seimą nieks neturėjo, bet tik 
visuomenės reikalas prie to 
spyrė. Musų dalyvavimui rin
kimuose nebuvo priešingi ir 
visų partijų žymesnieji veikė
jai N. Lietuvoj, kurį laiką, ma
tyt, nebuvo priešingas ir pats 
p. Voldemaras, nes 
dė dalyvauti labai 
(iaug priruošiamojo 
buvo padaryta. Jo
tuojau paklausė musų klerika
lai, kurie paskelbė rinkimų boi
kotą, kairieji tokiose apystovo- 
se patys vieni nenorėjo ir ne
galėjo dalyvauti. P. Voldema
ras uždraudė dalyvauti neva,
dėl principinių motyvų, jis neva 
tikisi greitu laiku atvaduoti
Vilnių (kai kas mano, kad jis 
gali tik parduoti Vilnių), jam 
gi labai artimi žmonės aiškina, 
kad uždraudė dalyvauti vien tik 
dėlto, kad Vilniaus ’ krašto lie
tuvių visuomenės pryšaky sto
vėjo kairysis žmogus, kuris dėl 
duotų pasižadėjimų minėtų tau
tu atstovams ir padarytų su 
jais sutarčių turėjo, žinoma, po 
p. Voldemaro įsikišimo, iš ko
miteto pasitraukti.

Iš busimųjų p. Voldemaro de
rybų su lenkais nieks nieko ge
ro nesitiki. Lenkai nieko dau
giau nežada lietuviams duoti, 
kaip tik atidaryti uždarytas 
mokyklas ir gal abelnai bent 
kiek palengvinti lietuvių kultū
rinį darbą Vilniaus krašte, bet 
su ta sąlyga, jeigu N. Lietu
voj lenkams bus suteikta pilna 
laisvė jų švietimo darbui. Po
nas Voldemaras, kad išlaikius 
savo diktatūrą, kiek galima, ži- 
iionin, virpin-siai dei-ybttH tęsti, 
bet galop, bo abejo, turės lenkų

dagoje ir j priemiesčius. Prisiųskite 
adresą jeigu norite in-

I Adresas ..................................................

Quality Construction €o.
North Shorc ofisas ir Yardai 

119 Chicaao Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270 
Chicagos ofisas 

2815 N. Crawford Avė.
Palisade 85M

Woollens Dentistas 
l’rczlilcntiiH The Huym Dental OflMg

Atsiminkite: 23 Metų {staiga

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMŲ

Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St, & Ashland Avė.

vo poziciją Vilniuje, o šiemet 
tai jau beveik perėjo į jų ran- 

, visas švietimo ir labdary
bės darbo organizavimas, visos 
mokyklos, prieglaudos, bendra- 

visa tai dabar nuo jų 
priklauso. Vyriausioji Vilniaus 
krašto lietuvių organizacija, 
Laikinasis Vilniaus Lietuvių 
Komitetas, kuris skirsto aukas 
gautas iš visos lietuvių visuo
menės. taip pat dabar pateko 
į klerikalų rankas, dabartinis 
jo pirmininkas yra paklusnus 
jų tarnas, likusieji tame komi
tete dar du ar trys (iš lt na
rių) pažangieji asmenys visai 
maža beturi jame reikšmės. 
Iš bendros visuomenės gautas 

i aukas klerikalai vartoja savo 
diktatūrai stiprinti be jokios 
atodairos, iš našlaičiams skiria
mų aukų perka namus, leidžia 
pinigus, netikslingai ypač Vil- 

Labdari ugoj 
išlaiko visas 
bendrabučius, 

tos draugijos 
susirinkime revi-

i bučiai

Nepersenai buvo pranešta Lietuvos laikraščiuose, 
kad teismo organų įsakymu yra suimti ir pasodinti į 
kalėjimą katalikiškos Ūkininkų Sąjungos vadai, pp. 
Mikšys ir Dr. Draugelis. Dabar tenai pat skaitome, kad 
tapo areštuotas dar vienas tos klerikalų sąjungos šulas, 
p. Jasiukas. “Lietuvos Aidas“ kovo mėn. 12 d. rašo:

“Penktadienį vakare suimtas buvęs seimo ir 
ūkininkų sąjungos narys p. Petras Jasiukas ir pa
sodintas į Mariampolės kalėjimą. P. Jasiukas yra 
kaltinamas kriminalėje lašinių byloje. Jis suimtas 
kariuomenės teismo tardytojo parėdymu.“ 
Jasiukas yra traukiamas atsakomybėn už tą patį 

nusikaltimą, dėl kurio yra kaltinami ir Mikšys su Drau
geliu. Jie visi — garsiosios “lašinių bylos“ dalyviai. Lie
tuvos spaudoje buvo rašyta, kad suimtųjų toje byloje 
jau esą apie dvidešimt.

Tai sena istorija — dar iš tų laikų, kai Lietuvą vai-' Prieglaudas
dė “dorasis“ trišakas krikščionių blokas: krikščionių 
demokratų partija, ūkininkų sąjunga ir darbo federa
cija. Krikščioniškoji valdžia davė krikščioniškai ūkinin
kų sąjungai užsakymą pristatyt tam tikrą kiekį lašinių 
Lietuvos kariuomenei: mat, valdžia turbūt manė, kad, 
jeigu armijai lašinius pirks ūkininkų sąjunga, tai nebus 
pavojaus užkrėsti armiją “bedievybe“.

Lašiniai armijai buvo pristatyti, ir ūkininkų sąjun
gos lyderiai užtikrino, kad tai buvęs geriausias “kata
likiškas“ ir “tautiškas“ produktas, kokį tik galima gau
ti. Po kiek laiko tečiaus išėjo aikštėn, kad Mikšys, Drau
gelis, Jasiukas ir kiti vyrai, išpildžiusieji savo organiza
cijos vardu tą valdžios užsakymą, atliko apgavystę: jie 
supirkinėjo amerikoniškus lašinius, kurie yra pigesni, o 
ėmė už juos iš valdžios, kaipo už Lietuvos lašinius. O 
kad apgavystė nebūtų pastebėta, tai nuo lašinių palčių 
buvo nuskusta amerikoniški štempeliai.

Iš to ši “lašinių byla“ ir kilo.
Keikia pastebėti, kad per metus su viršum laiko 

tautininkų valdžia jos nejudino, matyt, tikėdamasi, kad 
su ūkininkų sąjunga dar bus galima susitarti geruoju. 
Kai susitarimo viltis išnyko, tai prasidėjo areštai ir by
lai “duota eiga“. <

BAJORIŠKA “KULTŪRA”

Visai nesitikėjome, kad p. Visuomis-ŠidJauskis ims 
advokatauti ir Lietuvos bajorams.

Apie nesenai įsikūrusią Lietuvoje “Bajorų Draugi
ją“ jisai rašo “Vienybėje”, kad jos atsiradime esą ne
galima įžiūrėti nieko reakcingo; jisai neabejojąs, kad 
Bajorų Draugijos steigėjai turi omenėj tik “grynai kul
tūrinę tautinę lietuvišką politiką, o ne turėtu dvarų 

gražinimą.” Mums betgi nesuprantama, kodėl Lietuvos

niaus Lietuvių 
Draugjoj, kini 

; ir 
Pereitais metai 
visuotiname 
zijos komisijos nariai p. Špo
kas ir p. Karazija buvo pada
rę tos draugijos vedėjams 
sunkių kaltinimų dėl netikslin
go visuomenės lėšų aikvojimo, 
nežiūrint to, vedėjais tapo iš
rinkti tie patys asmenys, nos 
tos draugijos narių daugumą 
sudaro Vilniaus davatkos zytie- 
tės, kurios aklai klauso savo 
dvasinių vadų įsakymų.

Tokie yra diktatūros vaisiai 
Vilniuje. Pažangiųjų žmonių 
gyvenimas Vilniuje pasidarė ne
be pakenčiamas. Klerikalų pa
dėtį sustiprino ir lenkų valdžia, 
kuri pernai rudenį norėdama 
prispirti p. Voldemarą taikintis 
buvo sukišusi kalėjimai) labai 
daug kunigų, kurių tarpe buyo 
ir dorų, gerų veikėjų dirbusių 
provincijoj. Vilniaus klerika
lai, kuriems rupi tik jų viešpa
tavimas, tuos įvykius mokėjo 
išnaudoti, liaudies akyse tie į- 
vykiai juos padarė patriotais, 
visi gi kairieji buvo apšaukti 
emigrantų šalininkais, nors iš 
tikrųjų jokio bendro darbo Vil
niaus pažangieji veikėjai su 
emigrantais neturėjo ir neturi.

Paskutinis įvykis, dėl kurio 
išėjo iš Laikinojo Komiteto šio 
straipsnio autorius, buvęs pen- 
keritiK metus to komiteto pirmi
ninku ir po to įvykio klerikalui 

jau beveik viską laimėjo, buvo reikalavimams nusileisti.

jis uždrau- 
vėlai, kada 

darbo jau 
uždraudimo

kurie negali užsimokėti.
Pereitais metais

Visos aukos, kurios mano 
vaidu buvo gautos Laikin. Vilu.

■ Liet. Komitetui, suvartotos ti
kslingai, to komiteto vardu pa- 
1 kvitavimai su trijų prezidijumo 

nusiųsti aukų

gavęs $100 iš
VIENUODŲ KAINŲ 

SKYRIUS
1800 S'. Halsted St.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
Todėl kad 

Didelė apštis supirkimo 
Didelis skaitlius lankytojų 
Cach pagrindų biznis 
Visuomet pigiomis rendoinis ofisai.

ponios J. tarų Draugijos
Mikolainienės iš Brooklyno ini- siųstais d-rui Basanavičiui $50,
ciatyva buvo pradėta rinkti au
kos d-ro Jono

kurie buvo skiriami Liet. Sa-
Draugijai

Tų pinigų Sanitarinė
Basanavičiaus j nitarinės Pagalbos 

vardo prieglaudai steigti. Tam i Vilniuje.
reikalui p. Mikolainienės veda- , Draugija negavo. Kaip paaiškė- 
mas komitetas surinko $250,' 
kurie man buvo atsiųsti, be tų _____
aukų našlaičių reikalams' mano pinigus atidavęs 
nuožiūra buvo dar gauta: per!sjrgo)
p. Kirienę $350 iš SLA. Mote- rankas kunigo Bieliausko, visų 
rų kuopos Chicagoje, $80 per Vilniaus prieglaudų vyriausiojo 
p. Mikalauską iš SLA. kuopos vedėjo. 
New Britain, $57 per P. Pili- 
pauską iš SLA.

jo iš komisijos peržiuretų d-ro 
Basanavičiaus raštų, jis tuos 

_ i (tuomet jau 
našlaičių reikalams į

Baigdamas šį platų praneši- 
kuopos New mą, pažangiųjų Vilniaus Krašto 

Britain jr $25 iš p. Pivaruno lietuvių vardu tarui širdingą 
Pittsburghe. Aukotojams buvo ačiū pažangiai Amerikos lietu- 
pranešta, kad aukos tam reika- vių visuomenei už atsiųstas 
lui skiriamos. Prieglaudą įsteig- aukas ir prašau vilniečių neuž- 
ti buvo manoma jau šiemet 
vasario 16 dienai, d-ro Basana
vičiaus mirties sukatuvėms; bet 
negavus iš Amerikos jokios ži
nios ,kad tam reikalui yra dau
giau aukų surinkta, negalėjo
me to sumanymo vykdyti gy
venime, nes turimų aukų už
tektų tik pačiam steigimui ir 
vienam, kitam mėnesiui. Buvo 
manoma rizikuoti, pradėti dar
bą ir su tais pinigais, nes tikė
jomės gauti tam reikalui pašal
pos ir iš N. Lietuvos, tos vilties 
tačiau nebeturime, nes pašalpos 
našlaičių reikalams duodamos 
dabar tiktai musų klerikalams. 
Tos aukos tam reikalui laiko
mos, apie jas yra pranešta pa
žangiųjų Vilniaus lietuvių in
teligentų pernai įsteigtai švie
timo draugijai "Kultūra”, kuri 
turi teisę ir prieglaudas steigti. 
Tos draugijos valdybą sudaro 
šie asmenys: pirmininkas B. 
Untulis (kartu ir Mokslo Drau- 
14'i.joM pi rmi įlinkas) . vice-pirnii- 
iiinkus St. Matjožaitis, iždinin- 

kas P. Karazija, seketorius P.

miršti, neužmiršti ypač pažan
giojo musų jaunimo, kuris at
sidūrė labai sunkioj padėtyj. 
Aukos atsiųstos našlaičių rei
kalams, švietimo reikalams ir 
kitiems reikalams bus žinioj ir 
globoj pažangiųjų Vilniaus lie
tuvių komisijos, į kurią įeina 
visi "Kultūros” Draugijos val
dybos nariai, aš ir d-ras J. Šla
pelis, Vilniaus miesto valdybos 
narys. Tos komisijos arba tik 
"Kultūros” valdybos (jei aukos 
skiriamos švietimo ir našlaičių 
reikalams) bus duodama apy
skaita Amerikos pažangiai lie
tuvių visuomenei.

Aukos d-ro Basanavičiaus pa
minklui bus perduodamos Liet. 
Mokslo Draugijai.

Buv. Laikinojo Vilniaus Lie
tuvių Komiteto pirmininkas, 
“Vilniaus šviesos” redakto
rius

—Dr. D. Alseika.
Vilnius 1928 n). Kovo 4 d.

Antrašas: L2urope, I’oland, 
Wilno, Jogiellonskn No.

m. 3.
y

Jijs Kausite Sius žema* kainas 
kiekilėname ofiae 

Darbas garantuojamas kiekviename ofise

•a 
SI (I 
S 15 
SiO 
X‘!5 
S‘J5 
S?5 
*35

SI 
SI 
SI

S5 
S 5 
SI 

rųšicH S'* 
. S? iki *1<» 
................  S5 s 15 iki *«•

..()<

Nuvo Danty* ............._..........................
Perliniai Dantie ............................. .......
■JO Amžinus Dantys ........................... .
SoUlą Dantys .................. -..................—
Truform Dantys 
Truoe-bltc Dantys ...............................—
S. S. M'hite Nut uruliui ... .. ......
Naturalės I’ink l’leltos . ......... .......
Piritų pataisymus 
Dantų nudč.llmus, vienas dantis .. . 
Ištraukimui gyduolės 
Ištraukimus dantų gus su ovigenu 

Keletas dantų SI kiekvienus 
Auksinės CroM'n, “2-karato 
Brldgcivork (ui dant|) 
Sidabru pripildymus 
Allny pripildymus unkštos 
Auksiniu! Inlay 
Naturalės spalvos erouns 
Porcellnial jucket erouns . 
X-Kuy (kas 3 dantys)

Teikiam viską geriausio kus tik 
yra dentisterijoj 

RAŠYTA GARANTIJA
ATSILANKYKIT ŠIANDIE DEL 

DYKAI APSKA1TLIAV1MO

k

Atsiminkite: 23 Metu {staiga
Turpc Jiii'ksiin ir Vun Bureii

326 So. State St.
šalo Kialto teatro

Pasižiūrėkite j musų langus
— 2 aukštas

VakiirulN iki 8. Nedaliomis iki pietų

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama .... $2
Pusei metų .................... $1
Kopija ...........................- 20c

Gyvenimo Kompletas 
1927 metų. Tai yra 
gražiai apdarytas vi
sų metų Gyvenimas 
knygoje, 432 pusla
pių. Jsigykit Gyveni
mo Kompletą — nu
džiugsite. Kaina $3.

Skelbimai Naujienose 
duoda, naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra nsudista.

<

L



šeštadienis, Kovo 31, 1928 NAUJIENOS, Chicago, DL

Tarp Chicagos 
Lietuvių

18-ta Gatvė
N. Puišis, i mėnesių vaiku

tis, mirė kovo 30 d. pavieto li
goninėje. Tėvai gyvena adresu 
1601 So. llaisted st. Ihrm kurio 
laiko susirgo staiga visi trys 
pp. Puišių vaikučiai. Juos nu
gabenta ligoninėn. Daktarai ne
gali suprasti kokia liga vaiku
čiai serga. Vyresniajam, 9 me
lų sunui, padaryta operacija.

Koronerio tyrinėjimas ims 
Cou nty Morgue 

llaisted ir Hono-

mirusiojo vaiku-Laidotuvės
ėio bus pirmadienyje, balandžio 
2 dieną, pusė antros valandos 
l>o pietų: į Tautiškas kapines. 
Laidotuvėmis rūpinasi pp. Eu- 
deikių laidotuvių įstaiga, 4605 
So. llermitage avė. Kūnas pa
šarvotas tėvų namuose, 1601 S. 
llaisted str.— Rep.

Bridgeportas
Kintami paveikslai Kino 

Bendrovės “Akis” aiškiai atvai
zduoja Lietuvę.

Jie bus ro^ęmi šeštadienyje, 
kovo 31 dieną, 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių Tautiškos parapi
jos svetainėje, 3501 So. Union 
avenue.

Bridgeportas
Viena daugini nų departamen- 

tinė krautuvė dabar išparduoda 
tavorus. Ji išbuvo čia IK metų. 
Pasitraukia visai iš biznio, 

a a «
Denison Sime Company, ku

ri randasi adresu 3415 So. Hal- 
sted st., pereitą ketvirtadienį 
turėjo iš|>urdavimų. Michuel 
Tauber buvo aukcionierius. 

\ * * ♦
Bridgeport Clothing Co., vie

na didžiausių vyrų parėdalų 
krautuvių, priklausančių lietu
viams, persikelia iš Universal 
Bank'o trobesio į nuosavą namą 
apie 1 dieną gegužės mėnesio. 
Tas kompanijos trobesys ran
dasi adresu 3312 So. llaisted 
Street. — Rautas.

Masinis Susirinkimas
Didelis Lietuvių Republikonų “mass” susirin- 

• M
kimas atsibus nedėlioj, balandžio 1, 1928, Krenčiaus 
svetainėj, 4600 S» Wood Street.

Pirm to susirinkimo bus Automobilių Paroda, 
kuri prasidės 1 vai. po pietų.

Kalbėtojai “mass” susirinkime bus: gerb. Ro- 
bert E. Cro\ve, State Attorney, John W. Jaranow- 
ski, kandidatas ant Recorder of Deeds, Bernard P. 
Barasa, kandidatas ant Board of Revievv, Felix F. 
Kucharski, kandidatas ant Ward Committeeman, 
S. Charles Bubacz, kandidatas ant State Senator, 
ir lietuviškų kalbėtojų.

Svarbus reikalai bus apsvarstomi dėl naudos 
13-to Wardo. Mes norime, kad jus ir jūsų draugai 
dalyvautų viršminėtą dieną.

GABIU RANKU DARBO
Visus fronto setus padarome mes pa 

tys ir užtai pigiai parduodame 
Kiekvienam apsimokės pažiūrėti!

Kas brangiai perka, tas brangiai parduoda. 
Mes perkame brangų materijolą, padarome gerą 
darbą, o parduodame pigiai dėlto, kad dirbame pa-

Pigiai pirkdamas daugiau sutaupysi
Ateikit ir pasižiūrėkit kiek pinigų mes galime 

sutaupyti jums, jeigu pirksit iš musų setą. Atdara 
kasdieną ir vakarais, tik seredos vakare ir nedėlioj 
pagal sutartį.

ARCHER UPHOLSTERING FURNITURE 
MFRG.

4140 Archer Avė.
Tarp Francisco ir Richmond St. 

Phone Lafayette 9733.
Savininkas Juozapas Kazikaitis

Mirė Žymonto sūnūs
Nesenai ' “Naujienose” buvo 

pranešta, kad naujienietis Anta
nas Žymontas susilaukė sunaus. 
šiandien tenka pranešti liūdna 
žinia, būtent, kad vaikutis mi
rė

Kas girdėti “Naujie 
nų” laivakorčių 

skyriuje

Washinglon Heights apielinkė- 
je. Gero jam pasisekimo.

— N.

valgių stokos. pamatyti juos vaidinant, dai-
Taipgi visi kviečiami atsi- nuojant ir — patiems pasilinks- 

lankyti į šį jaunimo vakarėlį ir mint. — K.

vakar kaip 9 vai. ryte.
— Reporteris.

Iš Birutes
Birutė dainouja

vai.Rytoj punktualiai kaip <3 
vakaro Lietuvių Auditorijoj 
musų Birutė duos mums muzi
kos puotą, kuri u tvardyta “Dai
nų Vakaru”. Tai bus gražus 
Birutės rimtas muzikos bei 
dainų vakaras, kuriuo mes visi 
sueisime, kaip ir visuomet, pasi
klausyti ir įvertinti kaip Biru
tės taip ir komp. S. Šimkaus 
pastangas. Po koncerto bus 
smagus šokiai. Bukime visi ir 
laiku. —I). M.

Pavasaris jau čia. Artinasi 
šv. Jurgis, ir žmonės prade
da mainyti savo gyveninio vie
tas.

Kovo 13 dieną šių metų lai
vu “Lituania” išvažiavo į Lie
tuvą Aleksas Stark, žmogus 
turintis 60 melų su viršum. Ne
bežada grįsti Amerikon. Sako, 
kad jau pakakę jam gaudyti 
dolerius, kad reikia ramiai ir 
patogiai užbaigti gyvenimo die
nas tėvynėje.

Kovo 30 dieną laivu “Esto- 
nia” tiesiog į Klaipėdą išvažia
vo Ignas Gricius. Jis irgi ne
bemano grįsti Amerikon. Se
natvėje busią geriau Lietuvo
je.

Šiandie jaunimo 
vakaras

Vaidinimas, muzika ir dainos. 
Rengia SLA. Jaunoji Birutė 
Mark White avet. Halsted ir 
30 gatvė

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namui, įdedam porėtus, statom mūrinius ir medinius garažus, 

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

Bridgeportas
Aušros knygynas, 32-ra gat

vė. ir llaisted, išrašė daugybę 
atviručių ir laiškų, tinkamų Ve
lykų sveikinimams. Turi dabar 
didelį pasirinkimą atviručių su 
lietuviškomis antraštėmis.

— Reporteris.

Padėka
Gerbiamoji Redakcija, —
Neatsisakykite leisti mums 

išreikšti “Naujienose” musų šir
dingą padėką Chicagos lietu
viškąja! visuomenei, taip prie
lankiai pasitikusiai musų ap- 
vaikščiojimą dešimties metų 
sukaktuvių nuo paskelbimo Ne
priklausomos Baltgudžių Liau
dies Respublikos.

Mes skaitome ypatingai ma
lonia mums pareiga išreikšti 
padėką generaliniam Lietuvos 
konsului New Yorke, p. Povi
lui žadeikiui ir jo žmonai, p. 
Šimkui (pirmajam regentui pir
mojo baltgudžių choro Peter
burge — 1911 metuose), Lietu
vių Kliubui Chicagoje asme
nyje jo prezidento, l)r. Naike- 
lio, p. Hertmanavičiui ir ki
tiems už pasveikinimo telegra
mas ir gražius linkėjimus, Lie
tuvos konsului Chicagoje, p. 
Antanui Kalvaičiui ir jo žmo
nai, “Naujienų” redaktoriui 
Grigaičiui, p. Jurgelionienei, 
p-lei Leonai Gaižaitei, p-lei Jo- 
sefinai Grayson, p. Joselinai 
Norkus, p. Onai Kiras, p. Sta
siui Kodžiui už dalyvavimą ir 
pagalbą, suteiktą pasisekimui 
musų juibliejinio ha n kieto Con- 
gress viešbutyje, o taipgi vi
siems kitiems lietuvių visuome
nės atstovams, atlankiusiems 
musų apvaikščiojimą.

Mes imame drąsos tikėti, kad 
maloni užuojauta, kurią mes 
susilaukėme iš lietuvių koloni
jos ryšyje* su musų švente, pa
tarnaus dar artimesniems musų 
iš senų laikų draugingų tautų 
santykiams.

Baltgudžių Tautinio Susivie
nijimo Amerikoje vardu:

Prol. Janka Tarasievič, 
Jazep Voronka, 
Anton Zmahar, 
Paval čopka.

“Naujienų“ laivakorčių 
skyrius.

Bridgeportas
Naktį iš ketvirtadienio i 

penktadienį, apie 2 valandą, va
giliai įsilaužė p. Messar aptie- 
kon, kuri randasi prie 32-ros ir 
llaisted gatvių. Išnešė (> keistis 
alkoholio. Nors ir pinigų buvo 
aptiekoje, bet vagiliai pinigų 
neėmė.

Tą pačią naktį vagiliai ap- 
kraustė ir kitą aptiekę, būtent 
tą, kuri randasi prie 31 ir 
llaisted gatvių, ši aptieka pri
klauso svetimtaučiams. Ir iš 
čia išnešta degtinės.

Vagiliai nesugauti.
— Reporteris.

Roseland
Senas Rcselando gyventojas, 

Chas. Strumilas, dabar gyve
nantis adresu 10500 Prospect 
avenue, B« verly Ilills, matyti, 
labiau pamėgo vadinamą Wa-

gu senąjį Roselandą. Ir štai 
kodėl aš taip manau.

Strumilas nupirko puikų kam
pą su trimis senais namais. 
Nupirktas! žemės plotas yra 
103-čios ir Throop gatvių kam
pas. Tuos senus namus Stru
milas griauja, o jų vietoje sta
to naujus. Vienas namų jau 
nugriautas, kasama skiepas 
naujam statyti. Viename senų
jų namų buvo restoranas. Kai 
pastatys naują namą, tai val
gykla taps perkelta jin, o val
gyklą bus griaujama ir jos vie
toje statomas naujas trobėsis. 
Reiškia, Strumilas suka gusta

šiandie vakare, Mark XVhite 
Sąuare parko svet. prie 30 ir 
llaisted gatvių, bus Jaunosios 
Birutės vakarėlis. Jaunieji su
vaidins trumpę, bet gražių isto
rinę dramą “Gražina”. Dar bus 
dainų ir muzikos. Taipgi turė
sime užkandžių ir arbatos iš 
“samavoro". A. Kalėda veltui 
suteikė du “layer keiksu” ir 
pinigų, o duona irgi bus ne bile 
kokia, bet iš Brighton Parko, 
kurią iškepė p. M. Kavaliauskas. 
Svečiai negalės aimanuoti dėl

EXTRA

Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja 
skolina pinigus ant lengvų išlygų 
Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas 

2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887

■■
■■

■

8514*16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Ava. 

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

EXTRA
Saldaines iš Lietuvos

Ką tik gavome pirmą siuntinį šį metą šviežių, gardžių, saldžių, skanių 
BIRUTĖS SALDAINIŲ iš Lietuvos.

Gerbiami Chicagos Lietuviai! Pasaldinkit šias Velykas su savo senos 
tėvynės Lietuvos Birutės saldainemis.

Lietuvos saldaines yra vienos iš skaniausių ir sveikiausių, nes Ameri
kos valdžia peržiūri, kad butų padarytos iš uogų, kurios yra sveikos ir šva
rios Vartodami Birutės saldaines, paremsite Lietuvos pramonę ir gausite 
tyrą ir sveiką maistą.

Kadangi šį siuntinį gavome ne perdidžiausį, todėl patariame pasiskubin
ti su užsakymais, kad nereikėtų praleisti Velykas be lietuviškų saldainių. Vi
sus kviečiame prie gardžių Birutės saldainių. Krautuvė iki Velykų bus atda
ra vakarais lig 10 vai. vakaro.

V. M. STULPINAS
DIDŽIAUSIA SALDAINIU KRAUTUVE CHICAGOJE

3255 So. Halsted St. Tel. Victory 6122
prieš pat 33-čią gatvę

KEISTUTIS” WESTSAIDEJE
VAIČKAUS TEATRAS

Nedėlioj, 1 Balandžio-Apriį 1928 
AUSROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJ

STATO

llllllllllllllllllllllllllllllll«llllllllllllll^

8166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

PASKOLOS $10U ir daugiau, jūsų 
notomis, loginėmis 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 Western

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Pulku St, Cklc.uo, Dl.

Ateikite visi pamatyti Lietuvy prieš 500 indą su jos garbingais kar/.ygitiis, kunigaikščiais; KEISTI člL , 
Birule, Vytautu ir musų tautos išdavėju Jogaila. Is žilos pracilies pasisemsim spėkų kovai už Lietuvos 
gerovę. Bu,s musų istorijos švento. ApvaikŠčio.sim 10-tios metų Ncpriklau omos Lietuvos ,-ukaktuves. “Kei 
siūtis” praėjo Goodman teatre didžiausiu pasisekimu, o dabar statomas Jums, lodei nepralei -kii tos gražios 
progos pamatyti Keistutį. Tikietai 75c; vaikams 25c.

Teatrus nuočirdžiuj užkviečia visus pamatyti "KEISI L 1|.

“REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos

ISTORIŠKA PENKIŲ VEIKSMU TRAGEDIJĄ PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE
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NAUJIENOS, Chicago, BĮ šeštadienis, Kovo 31, 1928

A f A
PETRAS CHESNA

Persiskyrė -.u šiuo įasau’iu, 
kovo 29 dieną, 7:20 valandą 
vakare, 1928 m ..sulaukęs 50 
m. amžiaus, gimęs Suvalkų ve
dybos, Mariampolio apskr., Gu
dinos kaimo. Amerikoj išgyve
no 30 metų. Paliko dideliame 
nUliudime moterį Magdeleną, 
po tėvais Valukevit'iutė, 2 duk
teris, Veroniką ir Elzbietą, 2 
sūnūs Viktorą ir f etrą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi ('.017 So. Sacramenlo Avė.

Uiidotuvės įvyks panedcly, 
balandžio 2 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų i Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro (’hesnos gi
minės, draugai ir pažįstami 
e*at nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sanai 
ir Gimini*.

Laitlotuvė. e patarnauja gra- 
borius Eudeikits. Tel. Yards 
1741.

PRANEŠIMAI
Draugystės š. Vincento ant To\vn 

oi* Lake susirinkimas atsiims nedr- 
’ioį, balandžio I <1., 2 vai. po pietų, 
liaprastoj sviet. Susirinkimas per
keltus išpriežastirs Velykų šventės. 
Teiksitės atsilankyti kuoskaitlin- 
ginusiai, nes yra labai svarbiu rei
kalų. —Pirmininkas.

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ 
Rengia

Tautiška Draugystė Lietuvos 
Dukterų

Subatoj, Kovo-March 31 d., 191’8 
VILNIES SVETAINĖJ, 

3116 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vakaro 

Inžanga 50c.
Kviečia KOMITETAS.

(Apgarsinimas)

Cicero

Lietuvių Moterų Draugijos “.\p- 
w irtu” mėnesinis susirinkimus Ims 
sekmadieny, balandžio I <l.» 2 vai. 
po pietų, Mark \Vlnlc Sųiiarc kny
gyno kambary. Visos mu rs malonė
kite susirinkti laiku. —Sekretorė.

Atsiminkit Balandžio 22 d., Rus 
Nedėldionis. Ta diena bus AR'I. 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių Kon
certas, Lietuvių Auditorijoj.

Roseland. L. D. K. Vytauto Drau
gija No. 2, susirinkimas (vyks neda
lioj, balandžio I <1., 2 vai. po pietų, 
K. Strumilos svel. Visi nariai bukit 
susirinkimo. rast. .1. Kirkus.

Cicero. Vakarinės žvaigždės pašal
pos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, balandžio I dieną, 
1928, L. L. svetainėj, 14 St. ir 49 CL, 
Cicero. Fin. raš. K. .lokubka.

Joniškiečių milingas. Joniškiečių 
L. K. Kliubo susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, balandžio 1 d., 1:30 vai. po 
pietų,J. Ežerskio svetainėj, 4600 So. 
Paulina St. Gerbiami J. K. nariai ne
patingėkite atsilankyti ant susirinki
mo, i Kviečia .1. K. Valdyba.

Rockford, III. SLA. 77 kp. susi
rinkimas jvyks nedėlioj, balandžio 1 
d., šis susirinkimas yra labai svar
bus, nes hus balsavimas centro val
dybos. SLA. 77 kp. Valdyba.

Lietuves Akušerės

A. VIOIKAS-LULEVICH

VLADISLOVAS 
SHIDLAl’SKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 29 dieną, 9 valandą va
kare, 1928 m., sulaukęs 7 me
tus 9 mėnesius amžiaus, gimęs 
Chicago  je. Paliko dideliame 
nuliudime tėvus, Joną ir Suo
miją Shidlauskus, brolį \ incen- 
lą, 2 dėdes, Joną Kruuėttką ir 
Zigmontą Shldlauską, čiocę Do
micėlę Balsevičiene ir gimines, 
Stakėnus ir Stanislavičius. Kū
nas pašarvotas, randasi 3549 
So. Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
balandžio 2 dieną, 9:30 vai ry
tą Ii namu j Nativity parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vladislovo Shid- 
lausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

B Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis ir Visi Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius A. Masalskis, Telefonas 
■ Boulevard 1139.

Mirė kovo 30 d., 1928 m. 5 
vai. ryto, 38 metų amžiaus. Ki
lo iš Kauno rėd., Raseinių ap
skričio, šidlavos parap., Vaikš- 
taičii; kaimo. Amerikoje išgy
veno 17 metų.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Kasparą, seserį Teklę 
Daunaravičienę, švogerį Alfom 
są Daunaravičių Amerikoje, o 
Lietuvoje mylimą mamytę.

Kūnas pašarvotas 5317 So. 
Carpenter St.

Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
balandžio 2 d., 1928. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas j Šv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus -mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę 
Brolis, Sesuo švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

Savęs nesusivaldo, o nori 
miestą valdvti

Kiekvienas asmuo, kuris sie
kias! būti viešu valdininku, tu
ri turėti bent reputaciją ir ge
rus norus palaikyti tvarką ir 
ramumą apielinkėje. Viešas val
dininkas neprivalo maišytis su 
ištvirkėliais, tinsiančiais dirbti 
naudingą darbą ir visuomet pri
sirengusiais muštis.

Tečiaus atrodo, kad Henry 
Schwartzel kaip tik naudojasi 
tokiais elementais, kad surin
kus sau balsu sekamuose rinki
muose. Tu elementu jo kliube 
•yra nemažai. Tasai kliubas ma
no, kad su pagelba. tų ('lementų 
bus galima išrinkti Schwartzel 
miesto kolektorių ir kitus De
mokratų kandidatus! Kokie tad 
jie galės būti viršininkai su bu
riu vyrukų, ištroškusių džiabų? 
Tų vyrukų yra daug daugiau 
negu džiabų.

Jau dabar yra dideli nesuti
kimai tarp kalbamo kliubo ne
rių, kadangi kiekvienas jų nori 
džiabo, ir tai dar tuojau. Juo 
artinasi rinkimai, tuo labiau 
didėja nesutikimai. Privatiški 
mitingai iš kelių narių yra lai
komi sklene. Vyrukai kaip 
tcMann, Cheney, Jim Sellars 

Davė Paoli. Ray Brown, Stove 
LaSalle, Dam Tau) ir Jpck 
Counihan yra jo stambiausieji 
rėmėjai ir asmenys, kurie su
kelia kliube daugiausia ermide- 
rių. Kiti kliubo nariai nesutin
ka su jais dėlto, kad šie nori 
turėti visą kontrolę. Atsimina- 
me, apie metai laiko atgal bu
vo didelės peštynės tarp kliubo 
narių. Vienas asmuo, J. Lortie, 
buvo pašautas ir ilgai išbuvo li
goninėje. Kliubo kambariai iš
buvo apleisti per keletą mėne
sių. Cicero Policijos Departa
mentas bandė išgauti informa
cijų iš kliubo narių, bet negalė
jo: jie laikė tai paslaptyje ir 
norėjo padoryti savo teismą su- 
dšaudžiusių narių.

Kiek vėliau atėjo žinių iš ne
užsiganėdinusių narių, kad tie 
ergeliai paėjo iš L. Harper, ku
ris buvo kliubo prezidentu, bet 
gyveno Chicagoje. Jis ir kai 
kurie kiti kliubo nariai iššau
kė muštynes Schwartzel Kliu
be. Ciceroje.

Tai yra pavojinga bile kokiai 
apielinkei turėti tokius kliubus. 
Sunku net tikėti, kad Henry 
Schwartzel, būdamas dabai 
kandidatu į miesto kolektorius, 
galėtų būt to kliubo viršininkų! 
Ir jeigu taip yra, tai kaip gali 
žmonės pasitikėti jam ir rinkti 
j tokią svarbią vietą Ciceroje?

Milv.iiukee. Wis. SLA 177 kuopos 
susirinkimas įvyks I <1. balandžio. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes 
bus balsavimas centro valdybos, 
'(’aipgi neužmirškite užsimokėti, mė
nesines mokestis. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti prie SI.A. 
177 kuopos. J. Virbickas, sek r.

SLA. 122 kp. susirinkimas atsi
bus nedėlioj, balandžio I dieną, 2 
vai. po pietų Jono Dymbelio syet., 
1523 So. Wood St. Gerbiamieji SLA.

P. Markūnas.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22-ros 
kuopos > u-irinkimas įvyks nedėlioj, 
balandžio 1 d., 2 vai. po pietų ant 
3-čių lubų, p. Solio ofise, Lietinių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

Valdyba.

Marguete l’ark apielinkčs SLA. 
260 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks balandžio I d., sekmadieny, 
1928 m., 2 vai. po pietų, K. J. Ma
čiuko svetainėj, 2436 59th St., prie 
Artesian Avė. Visi nariai-es būtinai 
atsilankyk it susirinkiman, nes bus 
balsavimas Centro Valdybos ir daug 
įvairių svarbių dalykų.

Pranas Druktenis, užr. sekr.

Katalikų Bažnyčios
Painokos /

Visomos naujo gyvenimo kelias
Kalbės kun. S. A. Geniotis ir 

Maha-Atma Master Guru Was- 
son iš Indijos,

Nedėlioj, Balandžio 1, 1928
Lietuvių Auditorijoj

3133 So. Halsted St.
Pradžia 3 vai. dieną

Muziką išpildys, B. Paura- 
zaitė, J. Ocebipinti ir L. Laba
nauskas.

Bengia:
DIU G. GŪDŽIUS,
A. J. DOBIN.

Įžanga 25 centai.
Klausimai bus atsakyti.v

Juozapo Sakalausko laidotuvės 
jvyks subatoj, kovo 31, 1:30 vai. po 
pietų, iš namų, 4829 Nevada St. Bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines. Kvie
čiamo dalyvauti šiose laidotuvėse vi
sus Chicagos Liet. Sav. Paš. narius.

X. Aaikus, sekr.

Simano Daukantfl^Draiigija laikys 
bertainin| susirinkimą sekmadieny), 
balandžio 1 dieną, šių molų, 12 vai. 
dieną, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svot., 3133 S. Halsted St. Todėl visi 
nariai būtinai privalote atsilankyti.

P. K., nut. rašt.

AKUSERKA
3101 South Halsted Street

Kampas 31-mos gatvės

Ateikite auginti savo jėgas.

Eugene Leon Zymontas,

Nuliūdę
Tęvai.

.AL

sūnūs Antano ir Jennie Zyniontų, gimė ko
vo 1 d., mirė kovo 30 d., 1928, Chicago, III. 
Laidotuvės Įvyks subatoj, kovo 31 d., 1:30 
vai. po pietų iš Eudeikio Koplyčios, 4605 S. 
Hermitage avė., į Tautiškas kapines.

K į K' • 1,1 ■ ... ’
■'< i/1 ’■>' <

PADĖKAVONE 
Vladislovas Beinar-Beinarauskas
Milė kovo 25 d., 1928 m., o palaidotas šv, Kazimiero kapinėse 

kovo 29 dieną.
šiuomi norime išreikšti širdingus padėkos žodžius visiems, ku

rie teikėsi prisidėti prie velionio laidojimo. Dėkavojame dvašiš- 
kiems tėveliams, pralotu! kun. M. K rusui, kun. Ig. Albavičiui, kun. 
J. Vaičiūnui, kun. Al. Baltučiui, kun. J. šaulinskui už atlaikytas 
gedulingas pamaldas ir už gražiai 
nieksią bažnyčioje ir kun. 
lių aukotojams, 
siems pašarvotą 
ir lydėjusiems j

Tu brangus 
žvaigždė ir pali 
amžiną atilsį ir amženybėje būdamas lauk mus pas Tave ateinant.

Nuliudusi
BEINORIU ŠEIMYNA.

už gražiai pritaikintą pr. kun. Krušo pa- 
. J. šaulinsKo kapinėse. Dėkavojame ge

gelių nešėjoms, grabnešiams ir visiems atlankiu- 
kuną namie, buvusiems bažnyčioje pamaldų metu 

kapines.
vyre ir tėvelį, užgesai mums kaipo gyvenimo 

kai našlaičius. Tesuteikia Tau Visagalis Dievas

Už Didesni Cicero”

EDWARD J. 
DUBSKY 

for 
Trustee

FRANK 
HOUCEK 

for 
Assessor

HENRY 
LANGNER 

for 
Supervisor

JAMES J.
PELIKAN 

for 
CIerk

JOSEPH Z.
KLENHA 

for 
President

TIMOTHY J.
BUCKLEY

for
Collector

wm. n. JANNENGA IR
ANT DIREKTORIŲ VIEŠO KNYGYNO

FRANK MUDRA

Pasižadėjo tęsti ekonomišką, biznišką Cicero miesto reikalų vedimą, prisilai
kant principų, nustatytų dabartine Republikonų Administracija.

Rinkimai Utarnin- 
ke, Bal. 3, 1928 BALSUOK S UŽ REPUBLIKONUS Balsavimo vietos 

atdarom nuo 6 vai. ryto 
iki 4 vai. vak.

Draugystė Atgimties Lietuvių 
Tautos, moterų ir vyrų laikys susi
rinkimą, balandžio 1 d., 1928 m., 
Lietuvių '('autos parapijos svetainėj, 
3501 So. Union Avė., 1 vai. po pietų. 
Draugai-6s esate kviečiami atsilan- 
B. Dubinskienčkyti ant susirinkimo,

KRVTAMI PAVEIKSLAI
KINO B—VĖS “AKIS.”

Aiškiai atvaizduoja Lietuvą 
bus rodomi

Liet. Tautiškos Bažnyčios svet.,
Subatoj, 31 kovo 7:30 v. vakare

3501 So. Union Avė.

a + a

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u ž e- 
rijos koleg i j ą; 
ilgai rrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
priei gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
UŽ dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luos* moterims 
Ir merginoms, 
kreipkitis, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v.
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakar*.

Juozapas Sakalauskas
I

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 28 d., 10:15 vai. va
kare, 1928 m., sulaukęs 41 metų amžiaus. Gimęs Sintautų 
parapijos ir valsčiaus, Gaisrių kaimo. Amerikoj išgyveno 
21 metus. Paliko dideliame nubudime moterį Oną, dukterį 
Aldoną, brolį Joną ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 
4829 Nevada St. Tel. Spaulding 2500.

Laidotuvės įvyks subatoj, kovo <31 d., 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Sakalausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Duktė

Laidotuvėse patarnauja graborius Lekavičius Tel. 
Roosevelt 2515.

Akių (lydytojai
Jei abejoji apie savo akle, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6187 
4649 South Ashland Avcnse 

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D

A t A
JULIJONAS SONGAILŲ

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 29 dieną, 11:25 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 32 'me
tų amžiaus, gimęs Raseinių ap
skričio, Kražių parapijos, Paka
riu kaimo, paliko dideliame nu
liūdime moterį Jievą, dukterį 
Bronislavą, brolį Joną, brolienę 
Marijoną, dėdę Antaną Vainau- 
skj, 2 pusbroliu Boleslovą ir 
Stanislovą ir pusseserę Mika
sę, Lietuvoj tėvus, 3 brolius, 1 
seserį. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 7025 S. Washtenaw Avė.

I.aidotuvės įvyks panedelyj, 
balandžio 2 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namų j Nekalto Prasidė- 
iimo P. Šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, 
Brolienė, Dėdė ir Giminės.»

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Tel. 
Yards 1138.

A A

PADĖKAVONĖ
A. A. JUOZAPAS DAYNELIS, 

kuris mirė kovo 16 dieną, 1928 
m. ir palaidotas tapo kovo 21 
d., 1928 m., o dabar ilsis Šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- 
kavoti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį į tą neišvengiamą am
žinybės vielą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškiem tėvam, kun. 
Krušai, Baltučiui, Poleikiai ir 
šiaulinskui, kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą; 
dėkavojame granoriui A. Ma
salskiui, dėkavojame Draugijai 
Simano Daukanto už gražų pa
tarnavimą, dėkavojame visiems 
žmoniems katrie važiavo į ka
pines, kurie sudarė didelį skait
lių automobilių ir pagalios dė
kavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas Juozapai sa
kome: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę liekame,
Moteris Magdalena, 
Dukterys, žentas ir 
Visi Giminės.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarn»viffiiĮ 
laidotuvėse ir kokiam* 
reikale, visuomet • a t * 
sanžiningaa ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

LAGHAVIGZ
Lietuvis Grabories ir 

Balzamuotoj**
2314 W 23rd PL 

Ckilaio, I1L
Patarnauja laidotuvi
ne kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsmau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti, 
Roosevelt 2515 - 2516

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

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

(201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viriui Unlversal
State Bank ....

Motery* ir mergi- 
kreipki tie gu 

eikalaig nuo 12 Iki 
' vakaro. Kitu lai- 
u pagal sutarti

Mrs. N. Žukauskas D.N.
Registruota AkuŠerka ir 

Naprapatč
3249 S. Morgan St.

Patarimas dykai

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
I svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
Į mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
I kreivts akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialč atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 12 vai. po p.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

DR. ELLEN L. COLLEY
OPTOMETRISTAS

i Egzaminuoju akis, Pritaikau akinius, 
Išrašau receptus

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkway Bldg. sekamos 

durys nuo Parkwav teatro
I OFISO VALANDOS:
i nuo 10 ryto iki 12 diena, nuo 1 iki 

5:30 ir nuo 7 iki 9
Uždaryta utaminko ir ketvergo vak.

Tel. Pullman 0463

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO. II.L

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland A cente 
Telefonas Boulevard 7°29 

Re*„ 6641 South Albany Aven*e 
. Tel. Prospect 1930 
Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

Tel. Kenwood 6107
V * l a n d o r

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

l'elcphone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas 

2559 West 63rd Street 
Cor Rockwell St

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO 11.L

A. MONTVH), M. D.
1579 Milwaukee Avenae, Room 209 

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

Tel. BrunHwick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini Žviesa ir diathermia
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Lietuviai Daktarai
■<»«• ri6C0 South Artesian Avanue 

Phon© Prospect 6659
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
Cbicavo. III

Įvairus Gydytojai
DR. A. KULVIN

DENTISTAS
4624 S. Westem Avė.

Viršui S. W. Nonvell’s aptiekos, 
kampas 46 Place.

Atsineškit šj skelbimą, gausit $2 
pigiau už visą dantų darbą.

BFABJDENIS, UHciJo, BL

For RentFinancial
Finansai-Paskolos

Educational
Mokyklos

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVeatem Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1 00 iki 5.-90 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M 

CHICAGO

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

Tel. Cicero 49

Office Boulevard <042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
*R45 South Ashland A vena*

Ant Zaleskių Aptiekot 
CHICAGO. ILI

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South Westen> Avense 

Tel Lafayette 4146
V s i s n d o d

nuo 9 iki 11 v. ryt< 
nūn 6 iki 9 ▼*! vsk

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai — — 

Ofisai
<729 South *A«hland A vena®. 2 labo. 

Chicaro, Illinois.
Specialistas džiovos

! Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai

1 vakaro. Nedėl nuo 10 iki 12 v dieną 
Phnne Midwav 2RM

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį moksli i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslų. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St., Chicago,

Business Service 
Biznio Patarnavimas

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatom j 
namus.

644 E. 48 St. 
Drexel 2287

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

Visas darbas garantuotas. Atsišau
kiant bile kur 3546 N. Ashland Avė. 
Buckingham 0675.

III.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augiausias kainas 

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

Miscellaneous
įvairus

RENDON vieta bučernėj dėl vaj-į 
šių ir daržovių jaunam Amerikoj gi-, 
mūšiam lietuviui. 2553 W. 63rd St. 1

RENDON 2-4 ir 3 kambarių flatai, 
naujai dekoruoti, $15, 18, $19. Rak
tai randasi, 210 W. 50 St.

5002.5012 UNION AVĖ.
7 kambariui, pečium Midumi, yru 

tru. $30. AtntovaM.
6008 Union Avė., 1 ant. arba 

Tol. Dearborn 7124

dek

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARSIDUODA rakandai 4 kamba
rių geram stovyje. Parduosiu pigiai, 
nes apleidžiu miestą. 902 W. 19th 
St. Ist fl. front.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgą* 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 va! dienos h 
nuu 6 iki 9 valandai vakare

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA

D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, slate, $2 roleliui, bal
ta rnaleva, $1.75 galionui. Vinys, ce
mentas ir tt. 2558 W. Madison St. 
Seoley 6065.

BR1GHT0N PARK
Visiems gerai žinomas—PRANAS 

SABALIAUSKAS, iš Gruzdžių, gruz
diečiam ir čiupyliškiams labai žino- 
-tnas — Brighton Parke pagarsėjęs 
kaipo geriausia šiaučius. Mano dirb
tuvė locname name, kampas 39 St. 
ir Sacramento Avė. šj skelbimą dė
čių ne dėl biznio, o tik dėl to, kad 
žmonės kurie myli ekstra gražiai ir 
tvirtai taisyti savo čeverykus. čia 
aš nenoriu pasigirti save, bet žmo
nės giria mano šiaučystės darbą. 
Ateikit, patirsit. Užsirašykit mano 
adresu. SHOE DOCTOR

First Class Shoe Renairing 
F. Sabaliauskas, Prop.

2957 West 39th St., Chicago, III.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI

namų savinlnkųniH nuo $100

—

6 Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

RENDON 713-725 W. 50 Si (1-7 kam- 
bortų. pm'iaiH Aihloma. yra elektra naujai 
dekoruoti, $22.50 iki $25.

500K S. Union Avė.. 1 apt. 
Tel. Dearborn 7124

Sewing Machine
________ Siu varnos MaŠinga nj,

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva
mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma
šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ar 
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.

Automobiles
Special Bargenai

BUICK BROUGHAH "27 .....................

PASKOLA
Iki $500. be užtraukimo inorgičių arba ki
tokio užtikrinimo paskola patiilnymiiniH. 
inokčjiinui tukaų, aHnesmentų ai ba kitokių 
skolų.

op-

Greita p'iigelba. J’riofnamoH sąlygos.
CENTRAL FINANCE CO.

Room 51 L
City State Bank Btiilding 

P28-13O No. Wells St.

RENDAI šviesus kambarys vienam o j 
arba dviem vaikinam, 2 fl. 3211 So. buick 2ft“'sedan“’Mstr'6
Union Avp CHEVROLET Landeau sodan 10'27Union Avė. COLE 8 sadnn 1920 ____________

-------------- --------- ---------------------------------------- HUDSON COACH "20 .......... .................
PACKARD Sglc 0 sedan

i. sedan _______RENDON 6 kambarių flatas, ga- Į’ĄJoe ĮOjį®, 
rų šildomas. Patogi vieta, dviem . ........ .
ofisam, renda pigi, randasi M. J. Ki- ■ 
ras Real Estate namuose ant 2-rų 
lubų. 3335 S. Halsted St.

S95O
$4'25

$395
$385 
$425 

___ __...................$150 
.....—— $95 

1924 Tour. Cal. Top $1«5
PA1GE Sport ’2 
VEL1E Sport ... 
WJLLYS-KNIGHT

Dar 100 iteirinkltnnl — cash arba 
Ižmokčjlmais

7001 8. Halsted Vincennea 0447

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street

Tel. Boulevard 848.3
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30
8:.3O v vak Sekmadieniais nuolO—12

ik

Telefonai Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos;'
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:80 iki 9:80 t
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicalo. III

Dr. EIleonore 
Murphy

Specialistė moterų ir vaikų ligų. 
Gimdymai prirengiami namuose, 

kainos nebrangios.
Prie patarnavimo išlavintos 

nursės
3032 W. 111 Street
Tel. Beverley 10055

Nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
5901 So. Kedzie Avė.

Tol. Hemlock 63.33
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vak.

UŽ $11.95 VYRŲ SIUTAI, OVER- 
KAUTAI IR VIRŠKAUCIAI, 

siūti ant orderio, sugrąžinti vertelgų 
dėl netinkamo sezono. Visokių mierų 
ir stylių. Atsilankykit anksti tiesiai 
j musų olselio vietą. Nedėlioj atdara 
iki pietų.

Edw. E. Strauss & Co.
.OLSELIO SIUVĖJAI NUO 1889 

401 S. Market St.

VENETIAN GARDENING AND 
landseaping — Niek Pensola — eks
pertas trimuotojas medžių ir medu
kų, daržininkystė ir vejos sėjimas— 
specialybė; duodame juodžemio ir 
trasos. Kam apleisti savo smagumą, 
kada jus galit išnaudoti žemę. Ap- 
kalnavimas dykai.

šauk Belmont 4702

Financial
Finansai-Paskolos

Personai
__________ Asincnų Ieško

VELTI JI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrights. Rašyk šiandie,
reikalais kreipkitės prie manęs
gi Inu užsitikėjimu. Teisingas 
ireitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2310 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Musical Instrumente
Muzikos Instrumentai

Advokatai

Copy- 
Patentų 

su 
ir

SPECIALIAU SPECIALIAI
Buick Std. Sodan ...................... $850
Hudson Coach .............................. $375
Nash Coach .............................. $675
Buick 27, Coupe ............j......... $1250
Oakland Sedan .......................... $600
Mes garantuojant, kad visi karai yra

20% PIGIAU
ant visų instrumentų

Garantuotas sutaupymas ant bresi-j___ „______ ________ ________,__
nių, pučiamų ir struniniu instrumen- A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne- 
tų, vartotų ir naujų. Taipgi biskį dėlioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
primokėjus mes išmokinsime jus gro- Avė., Virginia 1200. 
ti bile kokiu instrumentu.

MR. MACKIE
* 3209 N. Ashland Avė., 3rd lubos

Tel. VVellington 1146

J*.

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Re'. 2359 S. I^eavit SU, Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedalioj pa^al iiitartį

JOSEPH J. GRISU 
(Juozas J. G rišlus) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. <2 lubos) 

Teief. Boulevard 2800
Narni Telefonai Reptblic 9728

Ofiso Tel Victory 7188
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

.3243 So. HaTs(ed St.

Ofiso ir Rea Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
O fino valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredbj ir Pštnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 ▼. P P-

Business Service
Biznio^ Patarnavimas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
6201 VVfcst Grnnd Avė.

Bershire 1821
_________ MR. PARIS_________

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

2rRUS MORGICIUS 
Padarome į porą dienų 

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

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama

j vieną dieną

Perkame real estate
kontraktus

ATYDON LIETUVIŲ
Ar jums daro trubelio vidurinės 
gos, jei taip, tai bandykit

ROXIE HERB TONIC
Gamtinės puikiausios gyduoles 
vidurinių ligų, jos turi savyje 
gryniausius žiedus. Parduodamos 
dovaujančiose vaistynėse.

Arba
ROXY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

li-

uikiausios gyduoles nuo 
tik 
va-

Tel. Kedzie 7166

KARPENTERYS

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniška.* 
slaptas ligas vynj ir motery 
senas žaizdas, ligas recta

A. A. SLAKIS 
advokatas 

Ofisai vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Weat VVashington Street

Cor. Washington and Clarks Sti 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8891

200 FONOGRAFŲ su rekordais,'
$5 ir daugiau, visi žinomų išdirbys- ■ DIDŽIAUSIS BAKENAS 
čių. 6136 S. Halsted St. 1 -----------CHIGAOJ

PARSIDUODA iniihagony player 
pianas pigiai. Galima matyti bile Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
vakarų. 6025 S. Mozart St. tel. Re-1 Chrysler karai atpiginti beveik 
Public 1893. ; per pusę

— Buick ’27 master 6 coach
; Chrysler ’27 70 sedan .....

Essex ’27 coach ................
_  Ford ’27 sedan .................

i i • e r. Flin Big six ’26 sedan .., yAR.G0A10, kaml,“,)10 ?B’.Do<lge f26 sedan .............
ledaunė, $3, lovos $2, seklyčios se- , 
tai, $15 ir daugiau. Victrolos, bufe- Į

Furniture & Fixtures
Rakandai -1 taisai______

$825
$795
$495
$350
$750
$525

Dirbu visokius darbus,,* malevoiu, 
popieruoju ir cementinj darbą atlie
tu gerai ir pigiai visiems žmonėms.

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė

Aš MOTINĖLĖ ir TĖVELIS, Ma
rė ir Antanas Navarskai, pajieškom 
savo mylimos dukreles Malvinos Na- 
varskaites, kuri mus apleido 1926 m. 
liepos mėnesy. Brangi musų dukrele 
sugryžk pas savo tėvelius, mes tavęs 
esam labai pasilgę. Sugryžk mylima 
dukrele! Tau bus visko pilna ko tik 
tu norėsi, nes mes daugiau dukrelių 
neturim kaip tik tavę vieną; nebijok 
dukrelė busi viskuom patenkinta. 
Arba kas žinote malonėkit mums 
Pranešti žemiau paduotu antrašu, 

lusų dukrele yra geltonų plaukų, 
mėlynų akių, aukšto ūgio, amžiaus 
15 metų. Kas pirmas praneš tam 
skiriam $50 dovanų.

ANTANAS KAVARSKAS, 
85 Bunkerhill St., Lavvrence, Mass.

taij virtuves setai, pusryčiams setai, 
dreseriai, $5. Rašymui stalai, mažos 
liampos $2, pianai $25. Virtuvės ca- 
binet $S, Rasiniai pečiukai, $6 ir dau- • 
ginu, supamos kėdės, $1 ir daugiau.
Vaikams vežimukai, doufolds, congo- ponWac >28 coach

7715 So. Halsted St.

taun} patiesalai, vanitys, gras patie- oa|<|an(| Landeau Sedan ’27 ....
• Nash ’26 coach ......................

Essex ’26 coach ........................
Chevrolet ’26 4 door sedan ....
Buick ’25 Master 6 touring ....

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55th ST.

salai $2. 
SCHWARTZ BRuS. 
640 East 61 st St.

SANDELY.! IŠPARDAVIMAS
$295

kambarių, verti $2009 ......   $475
Moliai? Friez.e soklyčioH setas .... $K8 
Frieze seklyčios setan ............... $145

•I kambarių, verti $1000
•I * “ . ..........
$200
$450 ______ ____ ___, ____
$150 rieAutinis valgomo kambario Ketas $55 
$185 5 Arnotų wa)mit miegruimio Hi tas $88 
Coxwc!l krėslui, kaurai visokios rųšies.
5 Arnotų pusryčiams setas ------

COLLINS STORAGE 
5114 Madison St.

Atdara vakarais iki 0, nedalioj iki 5

$10

$595
$725
$495
$825
$250
$450

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

WM. MITREWITZ, 
739 N. Troy St. 

Tel. Nevada 8345

Tel. Lafayette 6738-6716

DR. J. W. BEAUDETTE 
VIRAU! ASHLAND STATE BANK' 

1800 So. Ashland Avė.
V a 1 a n d o «•

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 v. po pietį.

TELEFONAS CANAL 0464

127 1111

Ofiso Tel. Victorj 689’' 
Kp-j T**’ Drevei 91 P)

DR. A. A. ROTU
llu.ias Gydytojau ir Chirurgą* 

tyecialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ij visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 So. Halsted St* Chicat*
arti 31at Street K

Valandos. 1—3 po piet, 7—n vakar 
Nedšlimnia ir šventad. 10—12 dieną

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearhom St.. Room 
fetefonaM Central 4411

alandos: nuo 9 ryto iki 4 po
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1319

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

V^ilėliomis nur 9 iki 12 ryt*

pie>

I MES išvalysim jūsų kaurus ir pa- 
' taisysim juos. Ekspertų patarnavi
mas, nebrangios kainos. Pabandykit 

I pas mus.
ASHJIAN BROS.

2101 E. 71st St. Dorchester 0009

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

I Maievojam ir popieruojam. Užlai 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J S. RAMANČIONIS, Sav.

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

 __________ _ —■————————

SKOLINAM PINIGUS
1 ir 2 Morgičiams 

J. A. REDLIN,
S. Albany Avė. Hemlock 04525506

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakarai

IEŠKAU Franciškaus Indrašiuno, 
kaimo Voronių, Pašvintinio vals- 

Turiu svar- 
mel-

čiaus, Šiaulių apskričio 
bu reikalą, kas žinote apie jį, 
džiu pranešti šiuo adresu.

M. MUIŽA, 
9824 Avė. L-, 

So. Chicago, III.

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu.

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

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

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

PAJIEšKAU savo krikšto tėvo ir 
dėdės Kasparo Levickio, paeina iš 
Lietuvos, Papušinio kaimo, Adaka- 
vos paranijos, Skaudvilės valsčiaus. 
Tėvo vardas Mikolas, gyveno 28 me
tai atgal ant Tovvn of Lake, Chica- 
goje. Girdėjau, jog 10 metų atgal 
apsivedė. Turime labai svarbų rei
kalą. Prašome jo paties arba kas 
apie jj žino pranešti. Busime labai 
dėkingi.

M1SS MAMIE ŽICKAITĖ, 
3554 W. 641h PI.,

Iš Sandėlio Išpardavimas
Moliaii’ Parlor setas ...... .......
$350 l’arior s<4as ............
$4OO 1'1 teze Parlor setas .

VValnut Bcdroom setas
$200 vVahiut miegruimio setas

Valgomo kamb. setas 
$150 Valgomo kambario setas 

0X12 Wilton kaurai ........i.......
$05 \Viltim 9x12 J...........
$95 IVilton 9x12 
$50
AVA1LABLE STORAGE

7728-32 Stony Island Avė
Atdara iki 10 kas vak., jted. iki 0 v,

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Talpai 1OO daugiau gema vertas Chrysle-
$49.00 :
S K A 0(1 '>85 oo Taipgi 100 daugiau gerai vertas Chryule- 
'• * ' rtų, Nash, Dodgra. Hudsonų, Oaalands. Reoa, 
$•15 oo Vhevroleta, Cactillaca ir tt. Vinį karai ga- 
ska nu rantuoti. Iftmokojltnals. Visuomet atdara.

Coxwell krėslai

$55.00

$30.00 
$45.00
$15.00 Į 
$82.00 , 
$37.00 !4
Č671

00 , 
$i.<do j

IŠ SANDĖLIO RAKANDAI kaip t 
nauji, pigiau negu už pusę kainos. 41 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas geras. Išmokėjimais. Atdara 
karais. Mes dastatom bile kur. 

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St.

va-

2701 W. Madison

m- & K Motor Sales
vnicaroa ncnaiutC tr atsakan&anal vartota 

Karų pardavinėtojai. 1OO garantuotų vartotų 
karų, pilnai (rengti, gerame tnecbaniAkaine 
atovyje, 
$2000. 
kiemą : 
naia.

karai parduodami nuo $180 iki 
Mes turime karą kuria tinka nao- 

reikalams. Cash. itmokčjlmals, mal-
6811-18 So. Halatnd St.

1 BUICK 7 uattažicrių iw<lan. atsargiai Va- 
žinotas 17,000 mylių, originalia užbaigimas, 
mechanikai Al, galit nupirkti už $825, 

, įmokėti $100.
Atsmaukite

7020 S. Halsted St.

I industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė., 

Kampas Hermitage Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

BUICK Master Six Sedan pas- 
priverstas paau- 

i reikalinga cash.

Telephono Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
46.31 South Ashland Avente 

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

Rx*a Telephone Plaza 8200

DR. NERIMAU
- Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas liga, 
▼yru, moterų ir vaikų pagal naujau ' 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijas
W. 18tb St. netoli Morgan Si

JOHN 8. BOROEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—1 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republh* 9601)

A.A.OLIS
ADVOKATAS

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

3241 South Halsted St.
Tel. Yarda 0062

b

1425
Valandos: Nuo 10—12 pietų b 

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard M8>

PltnyAioa

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

f CLftSSIFiEli aCS
Educational

Mokyklos

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Miiwuakee Avende 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.

Seredos vakare uždaryta
Nedčhvj pagal Bulaitį

M

UPHOLSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge- 
riausį darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap 
skaitliavimus. Kas reik dastatom 

NORTIIMORE UPHOLSTERING 
SHOP

6409 North Leavitt St.
Tol. Briargate 6815

PLUMBE1US — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

ATYDAl LIETUVIU
Atliklt »avo nialovojliuą ir dekoravimą per 
rkspertuit. Dykai apakai tliaviniaa. Nuo lai
ko arba kontraktainis darban. Važiuojam 
bile kur Chicagoj ar b pi icmiesėluoBO.

J. J. SHAKENMAER 
040 Milwuukeo Avė.

lir'inBwlck 7307

MARKS MOTOR SERVICE 
Abelnas pristatymas siuntinių ir 
pilnų vežimų. Greitas patarnavimas 
uite kur.

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

KARl’ENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0586.

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

MALEVOJU, popieruoju, craftex,
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI til’i’uny darbas garantuotas. Darbas 

AUTOMOBILIŲ AMATO ir niateriolas pigiai.
, . .. . . 1 Tel. Ardmoro 1073Praktiškos instrukcijos, darbas .

kol mokinsitčs ir dar geresnis kaip^ 
išmoksite. Mokykla dienomis iri 
vakarais. j..............
laukit aplikacijos.
b’EDERAL AUTO ENG1NEER1NG 

SCHOOL
10*42 VVa^iūngtuu Blvd,

CEMENTINIS DARBAS, murini-
Atsilankykit arba reika-1 mus ir karnenleriavimas visokios ių- 
tcijos. sies., bile kur Chicago j ir priemies-t )j ir priemies

čiuose. Teikiam ’apskaitliavimus. 
Aiiron Millcr, 2913 N. Sacramento 
Avė. Pilone Ining 7909.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi Į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8835 So. Halsted St

PAJIEŠKAU darbo už gaspadinę. 
Sutikčiau važiuoti ir j kitą miestą 
pasimačius ypatiškai. Norėdami tu
rėti švarią gasnadinę meldžiu kreip
tis nedėlioj ir kitoms dienonfs.

3129 So. Union Avė. 
Rear 

Chicago, UI.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Keikia

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė- 
timais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
le jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St. 

Tel. ArmitAge 1199

REIKIA patyrusių operatorių prie 
sekamų mašinų, lathe eutters, mil- 

Visokios rųšies 
kai 
už-

ling, borring mill.
mašinų operatorių. Turi turėti 

j kuriuos įrankius. Turi mokėti 
statyti savo darbą.

ADVANCE RUNELLY CO. 
Battle Creek/Mich.

Phone Battle Creek 8117

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS

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

GEORGE KOPPEL
2789 West Division St.
Phone Brunswick 8968

■ <...■ ...Į ■-■■■■ , ■■<■ ll« ■ ■■    ■ < I «■ II I. I

LABAI ŽEMA MOKESTIS ncovicų vulM„ „ MUUlt 
Už pirmos ir antrus morgičius. gt x lubos prieki'o. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND & 
MORTGAGE CO.

134 N. La Šalie St.» 
Room 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

REIKIA 2 salesmanų, alga ir ko
misas ar tiktai ant komiso. Galima 
uždirbti $50 j sav. ir daugiau. Hejna 
Auto Sales, 5926 So. Kedzie.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

I REIKALINGA senyva moteris pa- 
I dabojimui dviejų kudykių. Gera mo
kestis, valgis ir guolis. 506 W. 39th

Furnished Rooms

MES darome 2 muisčius 
South Iniproved Real Estate. 
iki $3000.

VVINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

ant 
$500

MES daromo 1, 2 ir 3 moigičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
I. F. I)unkowski, pres.
G, T.’ Dunkowski, ižd.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 į savai
te, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Stieeet, 

CHICAGO, 1LL.

LIETUVIŲ ROOMING 1IOISI-, 
naujai įrengta, viskas svariai užlai
koma. Vienam gulėti $2 i savaitę. 
Apačioj yra valgykla, kur gaminam 
lietuviškus valgius už pigią kainų, 

itilti S. Halsted SI.
Savininkas S. Jonaitis

PARDAVIMUI rakandai dėl sal- K Ala^e
dainių biznio už gana prieinamą kai- j kiaušis modelis, 
ną, kuriems yra reikalingi panašus ■ nes. '!,bai . 
rakandai malonėkite atsikreipti par-1 Mažai vartotas ir visai kaip naujas 
duosiu už visai prieinamą kainą. Ne-; išrodą. Originali baloon 
praleiskite progos.

2244 W. 23rd St.
Chicago, III.

Originali baloon tyrai, 
kaip nauji, 4 ratų brakes, visi prie
dai,—.paaukausiu už $450.00. Karas 
kainavo $2100.00 tik keletą mėnesių 
atgal. Pašauk nedėlioj 2231 No. 
kedzie Avė. Pirmas Apaidmentas.

EINA LAUK Iš BIZNIO
Išparduodame iš 4 aukšto naujus 

rakandus. \Valnut miegruimio se- i 
tai $49, parloro setai $35, valgomo 1 
kambario setai $22.50. Taipgi kau
rai, linoleum, gasiniai pečiui ir t. t.1

ALBERTSON—S11ERW()OD CO. I  
1034-33 \V. Madisos St. Monroe 0788 cAniLi.A~c' vin“"? pan. sedan ~------

ii a nil 1 A f* 411 R fosilini*

DODGE -1 pasažieiin Coupe už 
DE LUXE MOTORS 

0937 So. Hahticd St.
Wentworth 2222

DODGE *27, Sodan
BUICK "27, Sedan

$175

PARDAVIMUI rakandai, gasinis 
pečius, Ji gasiniai radiatoriai; van-' 
dens šildymui tanka su gas burner. 
Daining room setas, enameled kuk- 
ninis setas, mahogany fonografas ir 
pianas, rocker krėslai, 4 komodos, 
elektrine skalbimui mašina, vaikų 
krėslai, 1 vežimukas (buggy), greip- 
sų spaudžiama mašina, stoginės ko- 
fiečios, aržuolo floringai, nuo audros 
angai ir nauji langų frėmai, Shey- 

rolet automobilius. Parduosiu pigiai. 
Apleidžiu miestų, J. Swort, 10602 
Prairie Avė.

PARDAVIMUI bučernčs fikČeriai 
nebrangiai. Kam reikia, atsišaukit. 
J. Dobrovolskį, 729 W. 18 St.

Storage Išpardavimas
■ lus<) proga nusipirkti migšlos rųši<*s for 

nišius, k.irpelus labui pigiu kuinu. 
I kambariu Imniėiai taip pigiai kaip 
Grynas mahogany parlori<j setus $50, 
■'Molinir iriee’’ purlorlo setai. 
Valakiško riešučio medžio viilgomojo 
bario neini, mii'gkambario setui. 
VVilson kiirpidai. visokio didžio. 
<'oxwcll keitės, stalui, lempos ir I. t, 

paramount STORAGE 
1301 (.Irecntvooil Avė.

$1X5

kutu

CADILLAC V-ttl 5 pas. Coupe 
AUBliRN 9(1(1 sport Sėdau 
NASH ’28 Sedan --- ----------------
HUDSON "20 Coach 

Visi karai garantuoti. Išmokėjimais 
2500 So. Halsted St.

Atdara visada x\..

$425
$650
$600
$050
$650
$050
$305

HUDSON-ESSEX BARGENAI
ZemiauK suminGti automobiliai yra geriau- 
Htamv stovy perdėm. Pilnai apsaugoti pn< • 
daiH. Galima tuojau* važiuoti. Oreliam pat- 
davimui. — GcromiH sųlygviuiM arba mai
nysime, loiok-'ll

— Undscm 7 pas. Hedan ------ $240
1926 — Overland Bedantis .......... $too
1IO17 — DodKO Coupe ...................  $170
j m:;- — Ford Coupe .......... .. $1’10
lll”ll — 1<<I<IHOII Bi-ongliam ... $2(10
192(1 — Esk1x Coa.li $!'(1
1927 -r- Poiiliae (’on<-h ............................. $220
192'1 — HikIkoii Coach ...................... $150

M R. MONTV1D 
IUkIkoii Motor c<>. o? Illinois 

Tel. Victory 1994

NASH COACH 1020. 6 pnRaetarių, pilnai 
trenrtan, puikus ballon tajrral, labai tva
rus. 90 dienų tai auluotas. $395, FINaNCE co.

70U1 Stony Island., Falrfax 8030, 
atdara vakarais arba nedėlioj

NASH 26 sedanas, kainuoja vhšaus 
$1700. Kaina $700. Burke Motor 
Sales, 3512 Archer Avė.

FORNISIAI 7 kamb., greitam pardavimui .
lik $350. galima reiatuoii imli], garu šildo- MCDERMONT MOTOR SALES 
nūn. karšias vanduo. $50. Pašauk \Vest UP:O Mta/uiunvni

Vieni Iš t’hicagos Hehiauuių vertelgų, turi 
50 naujų ir vartotų karų, 
ėii), $50 iki $1*000. Visi 
cash arba išmokėjiinain.

7130 8. Hulutcd SI.
Nauji arba Vaųtoti Rakandai

Slmagyjc, bitlai greitinu išpardavimu i par 
lorio Ketai, valgomi uolai, miegkambario 
tai. taipgi ilideliH pitbi rinkimui* visokiij 
kamlt) ir vartoti] karpei t), visokio 

CH1-OAK PARK STORAGE 
rtfS.-tl N Clark St

tVnrniT Storau.'. .('.'Iii N. Ilalslid
Atdara vakarais n- NėiK'lioniis iki 5 v. vai.

visokių iHdii'bja- 
karai garantuoti.
Triuttglc 0330

ra* 
didžio, MES užmoliChimc cash už iimn automo

bili ų, viboldų indirbįbčių ir modelių. Me« 
luukčblme daugiau m-gu Bhje Buub vcile. 

a ilas Motors lue.
(1039 Cultagv Grovc Avė.
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CLASSIFIED AD VERTISEMENTS
Business Chances

Pardavimui Bizniai
Business Chances

Pardavimui Bizniai
Farmš For Sale

Ūkiai Pardavimui
Real Estate For Sale

Nainni-žemč Pardavimui
PARDAVIMUI grosernė, kampas,] 

laikraščio standus, ice cream, saldai
nių, daromas geras biznis, 4 kam
bariai gyvenimui, pigi randa, parda
vimo priežastis — turiu kitų biznį.

EXTRA specialis bargenas. Savi
ninkas priverstas parduoti bučemę 
ir grosernę, dėl mirties šeimynoj. Par
duosiu pigiau negu kainavo fikčeriai. 
Geras biznis ir geroj vietoj. Yra gy- .....     ....... ..... , ----- ,.
venimui kambariai iš užuakalio. At- i Parduosiu pigiai. 5702 S. Racine Avė. 
sišaukit tuojau. 80-13 S. Racine Avė. 
Stewart 1422.

Resortas ir Farma NAMAI IK KARMOS
5 flatų kampinis muro namas, 4 

po 5 ir 1-1 kamb., guru apšildomas, 

žas ir kiti moderniški įrengimai.

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais, aržuolo' tri'mas,” 2 karų muro gara- 
paukščiais ir turtingu invento- ?,as .,r. kiV moderniški įrengimai, 
rilim, 9 skylių privatumu golfo j duosiu už teisingą pasiulijimą arba 

, lauku; tik trejetą valandų ke-: mainysime j mažesnį namą arba lo-
| MAINYSIU ) lotą bizniavę namą'.. - Chienaną* ‘ US>I no hnčerne. Rnndnsi smnrkinio vinto- ntlO IJUCagOS, . . .

išgarsintas tarp augštos klasės ž‘’mės, 90 akerių dirbamos, 3 akeriai 
v . . . 1 _ . ežero kranto, 9 melžiamos karves, 4žmonių ir visų mėgiamas. Gry- arkliai ir .........
no pelno neša apie $14,000 į 

... ...... metus. Vertas virš 
šeši gerai j......................... $68,000.

Exchange—Mainai
PARDAVIMUI bučernė ir groser-

ne. I oriu du bizniu, todėl vieną su Randasi smarkioje vieto-
noriu parduoti, nes man perdaug jCt st. ir We«tem Avė. Tel. Rc- 
darbo. 716 \V. 31 St. . public 9094.

resortas Pelninga farma, 157 akerių geros

BEAUTY IR GIFT SHOP greitam 
pardavimui. Išvažiuoju Lietuvon. Iš
dirbta ir pelninga vieta, lietuvių 
apgyvento! apielinkėj. I^bai pigiai. • ap.siinokanti narnai— išmainysime 
Telefonuose Hemlock 6241. „nt farmų. Atsišaukite:

10756 So. Michigan Avė. 
Klauskit Jeo Shnukst

Cbicago, III.

MES TURIME gerą progų farme 
riains, kurie nori apleisti savo far 
mas. Pas mus randasi : 

i namai

PARDAVIMUI barber shop, 2 
krėslų, kartu su 4 ruimų rakandais., 
geras 3 melų lysas, pigi renda, geri ' 
4 ruimai pagyvenimui, dėl susita 
rimo

Telefonuokite
Virginia 1886 

Visų dienų

DUONOS KEPYKLA su namu 
parduoilmne labai pigiai, lenky ir 
fietuvriv apiel i r» geroj vietoj.
So. Racine Avė.

Real Estate For Sale
NamaL^

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis na
mas, 5 ir 6 kambariai, karštu van
deniu apšildomas, 2 karų garažas. 
Parduosiu labai pigiai už $8,500.

John P. Mežlaikis, 
2153 \V. 71 st St.

Republic 4537

5 KAMBARIU namukas, nupirksi 
už $3000.00 lengvais išmokėjimais. 
5421 So. Keneth Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-že^^ Pardavimui 

Patarimas Publikai!

Real Estate For Sale
_____ Nąinsi-žemi^, ,-t

PARDAVIMUI St. Charles, III., 
gražus 6 kambarių bungalovv, yra 
sun parlor, įrengtas su visais mo- ...
derniškais palankumais, karštu! Ar. zina7 kad su imkunu, mainy- 
vandeniu šildomas, didelis cemen-1 !na !r Ptt'davmiu turto, morgičiu rei- 
linis skiepas, cobble akmenų kami- kalais« notąnaližku raštu padarytum, 
nas ir ugnavietė, pulku* iš langų Pn‘^A ,vakorf,ų 
reginys Fox upės, nepaprastas pir-; .. VISADOS yra patartina knep- 
kinvs už $7500, cnsli $3000. A. C. pį8 r A dt A it o 
BAbGER, 'Jei. Ilarrison 6719. S. L. FABIAN & CO.

5—(i kambarių, pečium šildomas, i Tn
10626 Edbrooko Avė., 1 blokas { JįAįAl(j0BizSq yra°D'DF1 n° 
rytus nuo Michigan Avė. Bargenas, JŲ BIZNIS YRA D.DELIS,
turi būt parduotas tuojau. Reikia' 
tik biskj įmokėti, kitus lengvais 
mokėjimais

FROST BUILDING CO. 
2122 !•:. 75th St. 
įlydė Park 8512

ENTHA BARGENAS. 3 ir 4 rm. 
fialai, karšiu vandeniu apšildomi. 
Namas janiloriaus prižiūrimas, la
bai gražioj vietoj tarpe Jackson ir 
VVashington parkų. Honda $37.50, 
$17.50 mėn. šaukite vakare po 7 ar
ba nedėlioj: Eairfax 2175.

kitokių gyvulių su gerais 
namais ir tvariais. Randasi VViscon- 

ijoje. Mainysime j namą i 
hitų geroj vietoj.

10 lotų ir 4 kambarių namas 
mažas. Randasi 97 ir
įve. Parduosime pigiau? negu lotai 

Kaina lik $5500.
2 nauji murintai mimai, 2 po 6 ir 
no 5 kambarius, aržuolo trinias, 

višKos, apdirbti porčiai ir kiti mo- 
' demiški pengimai. Randasi arti 

i parduosime arba

nuoI sin valstija.,..
$80,000, Į 2 iki 6 flatų geroj

T'JW’YV.V’ ; garažas. Randasi
Taipgi 10G akeriai farma su A 

budinkais, inventorium ir sod- kaįnuoja; 
numi, kuris susideda iš 30 ake- 2

i rių vaisingų greipsų ir 24 ake-

ir 
Crawford

DVIEJŲ fialų po 6 didelius kam
barius ir miegojimui porčiai, tyle 
sienos maudynėj “shower”; daug 
ko ekstra. Budavotas puikiausia; 
aliejų šildomas. Pamatyk šį tikrų 
'namų. Savininkas 6135 S. Saera- 
mento Avo.

JEI norite greitų pasekmių, 
kitę mums pardavimui Savo 
estate. Perkamo, parduodame 
priimame j mainus.

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Trinnglc 2794

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bnngalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 

duo_ i išmokėjimais arba už cash.
real Bungalow randasi Marąuette 
n,ba Manor prie boulevarų ir gat

vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa- 

|cijų kreipkitės 
6409 So. Kedzie Avenue

EXTRA MAINAI
IŠSIMAINO 3 puikus namai, na

mai randasi gražiausiose apielinkėse, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
didelio namo nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu, ant Archer Avė. netoli Cra\v- 
ford mainysiu jirivacio na
mo nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO 7 kambarių muro re
zidencija, su 2 karų muro garadžiu, 
mainysiu ant 2 flatų muro namo,

Šu virš minėtais reikalais kreipki-

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

I Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI ice cream saldainių ____
cigarų ir kitą mažmožių krautuvė, nepaisant apielinkės. 
geras kampinis biznis. Parduosiu pi- ;
giai. 1846 Canalport Avė. j tės pas

PARDAVIMUI bekemė, biznis la-[ 
bai geras, biznio daroma j savaitę 
$-100. 3650 Wentworth Avė.

TURIU parduoti soft drinks, 
ice ert am ir saldainių krautuvę, 
netoli Av. Kazimiero kapinių, 
geras cash biznis, didelis barge- 
nas. Šaukit

Tel. Beverly 4082

2 malus namus, nori mainyti j bile 
kokį biznį. Šaukit: Prosjiect 8176.

PARDAVIMUI 5 sėdynių sedan nigų 
karas. Mažai naudotas. Parduosiu už | 
pusę kas man kaštavo. Turiu 2 ka- Avė. 
ru. Vienų fordą parduosiu už $40.00. | ___
Telephone Lafayette 1329.

KAS turite South Side 2 flatų 
namų mainymui, į kampinį murini 
bizniavų namų, 3 flatai, bučernė, 2 
karų garažas, yra gasas, elektra, 
inaudynė, vendą $1776 j metus. Pi

kai! nebus, tai ir nereikės.
K. Masulis, 6112 S. Campbell 
Tel. Republic 7201.

. 1 1 • ... iv. . uviiiimvi iliuziniairių kitokių vaisinių medžių, jau-1 vienuolyno. Pigiai 
no alfalfo laukų ir derlingų ga- j J
nykių. , v. ’ Į Bizniavas naujas muro mimas, <li- 

Farma rubežiuojasi SUldelis Storas ir 5 kambariai. Randasi 
resortu ir turi puikų marketal Brighton parke. Gera vieta dėl jvai- 

... . • . • rių biznių. S........... . ........... *—produktams ant vietos per visą skubiai parduoti
vasarą. Parduosiu už JpBfl.OOO. r. , ,. - x i • • ImpRi turime Kerų bargenų, far-Galima pirkti farmą atskirai į lnu jr namų, kurtuos galima teisingu 

ir resortą sykiu. • l»udu sumainyti.arba farmą
Bendra vertybė $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičiu.

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

Gali su- 
iš .keletos 
pakanka-
Kreipki-;

U KĖS
Lietuvių Kolonijoj turiu daugel) gra
žių ūkių pardavimui. Norinti pirkti ir 
gauti teisingą patarnavimų atsišau
kit.
J. A. ŽEMAITIS, Fountain. Mieli.

Real Estate For Sale
Namai-žentė Pardavimui

rių biznių. Savininkas priverstas 
‘i arba mainys j pri-

PARSIDUODA namas su ar be 
saliuno, arba mainysiu į mažesnį n:in>o. ai; n» \v. 17 st. T'I'RU' )>;ii-<llloti nioil'TliiAką H j

CICERO. Pardavimui bučer
nė ir grosernė lietuvių apgy
vento} vietoj. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Parduosiu už 
prieinamą kainą. J. W.

1515 S. 49 avė., Cicero, III.

IŠSIMAINO 2 akeriai žemės 
j geru namu yra beisinantas, 

vištininkai 
nuo

heat, barnės ir 
vuliai. Pusė bloko 
Avenue.

6815 So. Ashland Avė.
Republic 4570

furnace j 
ir gy- 
Archer

EXTBA—pardavimui grosernė ir 
bučernė geroj vietoj. Geras c.....
biznis. Apyvartos darom $850.60 j 
savaitę. Nėra konkurencijos. Arbd 
mainysiu ant namo. Del infosniaci- 
jos šaukit:

Virignia 0526
4638 So. Trov St.

MES MAINYSIME

PARDUODAME minkštu gėrimų 
biznį, labai gera vieta. Priežastis, 
paliesit ant vietos. Matykit savinin
kų vakarais. 1737 S. Union Avė. 
Koosevelt 2539.

cash-.
'Naują 4 kambarių mūrinį bun
galovv Brighton Parke i jūsų 
sena namą.

' ■ RUBIN BROS.
Namų Budavotojai 
4155 Archer Avė.

DARBAS 
SVEIKATAI 
REIKALINGAS 
šviežus oras 
Gera vieta 
Čia Čikagoj 
Darbas visados 
Pelnas geras 
Reikia $2,5011 
Persitikrinkit

CANAL 4960

GERIAUSIA PROGA ĮSIGYTI

PARDAVIMUI grosernė su ar be 
namo. Arba mainysiu į gerų lotų. 
10 metų kaip laikome biznį: 7044 
S. Archer Avė. Prospect 2559.

PARDAVIMUI arba mainymui 
bekarnė neloli 31st ir Union. Kai
na $2.500. 3042 Wentworth avė. 
Tel. Calumet 4663.

MAINAU
Lotus 50X135 
\Vestern & 72nd St.

Kas turi
4 flatų
6 fintų bildingus 

šaukit CANAL 1960

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė—geroj vietoj, 4 pagyveni
mui kambariui, nebrangi renda. 
Par<lavim<> priežastis—turiu <lu biz
niu. 1548 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI labai pigiai groser
nė, ice cream ir delicatesen. Išdirbta 
per ilgus metus. Geras biznis. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos. 
6635 So. Seely St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė su 
namu arba be namo. Priežastis par
davimo patirsit ant vietos. 2457 So. j 
Campbell Avė.

SAVININKAS maino savo 
garažą 48 karų ir 6 kambariai 
šalimais flatas, Lyso nėra, galit 
tuojaus įstoti j biznį. Hcndomis 
įplaukų į mėnesį, $450, biznio 
daroma apie $1,500 į mėnesj. 
Mainysiu j 2, 3 arba 4 flatų na
mą, bile kur South Side.

Atsišaukite,
6112 So. Campbell Avė., 

Tel. Republic 7201.

Malonėkit kreiptis 
dėl platesnių žinių kas dien arba ne- 
dėliolhiis pas.

K. J. MACKE AND CO.
(Mačiukas)

2436 W. 59th St. 
(kampas Artesian Avej 

Tel. Prospect 3140

PUIKIA, nauji) penkių kambarių, 
Oetogan frontu bungalovv nupirksi 
pigia nuo budavotojo. 1816 S. 51 st 
Court, Cicero.

PARDAVIMUI naujas mūrinis biz
niavus namas su 5 pagyvenimo kam
bariais arba mainysiu ant bile ko. 
4448 So. Western Avė.

PARDAVIMUI mažas namas 
gini arba mainysiu ant loto, autom 
bilio arba biznio. 914 W. 37 Placc.

SavlninkaH 
57-FJ So. VVhipple St.

Republic N76K
Bungalovvs

UŽ 
Dyką

k A Nauji, mūriniai, modemiški bunga-ATYDAI LIETUVIŲ ovv, $60 j mėnesj. Atsišaukit šian-

Mes turime koletą visai naujų bun-' ' SALYER
galovv, kuriose dar niekas negyveno. 43u8 S. St. Louis Avė. Virginia 0420
Mes priversti juos tuojau parduoti.;
Reikia tiktai biskj jmokėli, o, kitus

[labai mažais išmokėjimais. Sekami i
Koncesijos

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

2—6 kambarių, mūrinis namas, 
yra viškai, skiepas, karštu van
deniu šildomas pirmas apt. j- 
mokvti $2000, kitus sykiu su 
savo renda.

12 I kambarių mūrinis namas, 
: yra viškai, skiepas, karštu van
deniu šildomas pirmas apt., 
$2000 įmokėti, kitus lengvais 

(išmokėjimais.

2 lubų aukšto mūrinis namas, 4 
p<> 5 kambarius pagyvenimai, pa
statytas ant 2 lotų, su visais vėliau
sios mados įrengimais, randasi 
bloko nuo Marųuelte Parko. Savi
ninkas parduos pigiai arba mainys 
ant mažesnio namo.

2 LUBŲ aukšto mnrinis namas, 
2 pagyv. po I kambarius, aukštas 
skiepas. Namas 2 metų senumo. | 
Kaina liktai $10,800.

2 LUBŲ aukšto, mūrinis namas, i 
pastatytas ant 2 lotų, 2 pagyvensi
mai, vienas 7 kamb,, o kitas 8 kam- , 
barių. Garažas dėl 2 automobilių. 
Kaina lik $15,00(1, įmokėti $4,000, 
likusią sumą savininkas paskolins 
be jokio komiso.

2 LUBŲ aukšto mūrinis namas, 2 
po 6 kambarius, šiltu vandeniu šil
domas, visi moderniški įtaisymai. 
Savininkas parduos žema kaina ar
ba mainys ant mažesnio namo. Na
mas randasi 3211 S. Auburn avė.

Del platesnių informacijų kreip-; 
kitčs:

•'2 1 kambarių medinis namas,
j $800 įmokėti, kitus lengvais iš
mokėjimais.

Mes turime 30 kitų gerų na
mu išsirinkimui.

RUBIN BROS.
Namų Budavotojai 
4155 Archer Avė.

M. J. KIRAS, 
3335 S. f laistei! St.

BIZNIO praperlė, krautuvė, 2 fin
tai ir 2 garažai parsiduoda nebras- 
giai. 3535 S. Halsted St.

ATYDA BIZNIERIAMS

PARDAVIMUI dviejų pagyvenimų 
bungalovv prieš pat naujų lietuviškų 
bažnyčių, Marąuette Park, 68 St. ii 
VVashtenavv Avė., labai pigiai su ma
žu įmokėjiinu. Priežastis pardavime 
savininkas turi išvažiuoti į farmas.

FARM AGENCY, 
5203 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 7009, Yards 6657

ni-! labai mažais išmokėjimais. seKami _
' namai yra pardavimui. koncesijos . •’ KAMBARIŲ medine reztdenc.ja,

rtT* 1 •• • *- >-•----- Kraustykitės ' 3 kambariai apačioj, 2 viršui, 2 ka-
rų medinis garažas, cementinis skle- 

Į pas-, visas naujas trimas, naujos 
grindys, pečiumi šildomas, yra visi 

1 įrengimai ir apmokėti, $5900 cash, 
priimsiu tuštj lotą kaipo dalj {mo
kėjimo.

3436 W. 64 PI. geriausioje Chica
gos dalyje, 8 kambarių mūrinė rezi
dencija, 4 dideli miegruimiai, fron-

2 LOTAI ant Western Avė. prie 
71 gatvės, parduosiu pigiai, su ma
žu inešimu. Tel. Pullman 1612.

10 FLATŲ prie Vienuolyno mainy
siu ant mažesnio namo su bizniu ar
ba be. Taipgi galiu mainyti ant lo
to arba kito ko. Tol. Pullman 1612.

PARSIDUODA 2 flatų naujas 
mūrinis namas, po 6 ir 6 kambarius, 
2 karų garadžius. Mainysiu ant se
nesnio namo. Namas gali būti ant 
Bridgeporto arba ant Town of 141 ko. 
Kas norite tokį namų mainyti

Pašaukit
Lafayette 5107

ŠAUNUS BARGENAI
PARDAVIMUI mūrinis namas 4 

pagyvenimų po 5 kambarius, 4 karų 
garadžas, graži vieta, prie didelio 
Marųuette Parko, kairų linijos ir mo
kyklų, 6616 ir 18 S. VVhipple St.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mū
rinis namas, visi po 4 kambarius, 
maudynes, elektra ir visi paranka
mai. Brighton Parke. 2830 W. 40 St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas po I ir 4 kambarius, intaisyta 
pagal vėliausios mados, Brighton 
Parke. 4416 S. Talmon Avė.

7012 ARTESIAN AVENUE 
Puikus 2 fl. muro budinkas 2 metų 
senumo, 6-6 kamb., karšto vandens 
šiluma, perdėm moderniškas; 2 karų 
muro garažas; lotas 30 per 125. Kai
na $18,000. Cach reikia $6500, pirmo 
niorgičio $8000. Likusius išmokėsit 
po $75, per menesį ir procentus. 
Brokerio komisas garantuojamas. 
Matykit savininkų: 6201 So. Robey 
St. 10 vai. ryto iki 4 vai. vakaro.

PARDAVIMUI iš priežasties 
savininko mirties 2 flatų muro

MŪRINIS namas, bizniavas, yra 
Storas, pagyvenimas prie štoro ir 
viršui 5 kambarių flatas, graži vie
ta. 4611 Archer Avė.

NAUJAS mūrinis namas tik bai
giamas būdavot po 4 ir 4 kamba
rius, karštu vandeniu apšildomas, 1 
flatas ir visi parankamai, parduosim 
pigiai. 7003 S. Washtenaw Avė.

iki gegužio 1 dienos, 
tuojau.

kambarių namas
kambarių
kambarių namas
kambarių namas
randasi prie ecmentuotos gat

vės, tik 3 blokai nuo Grand Avė.

loto bile kokios rųšies bungalovv’ ar 
ba 2 flatų namą, kokj norėsit.

Matykit savininką ir budavotoią

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė. /

4
5
6
7

namas
$5300
$7300
$7500
$7950
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Taipgi mes pabudavosime ant jūsų finis porčius, su langais ir sieteliais, 
to bile kokios rųšies bungalovv ar- karštu vandeniu šildomas, lotas

PARDAVIMUI 4 flatų namas prie 
\Vest Marųuette Rd., kaina $17,500,' 
tiktai $2000 cash reikia. Kitus leng-Į 
vais mėnesiniais išmokėjimais. Taip
gi krautuvė ir 2 flatai prie G3 St., ■ _____
netoli Kedzie. I

WALTER J. PAUL, { L.__ 
6601 S. Western Republic 4170 I namas
3236 W. 55th St. Hemlock 2389 *

48x125, gražioj vietoj, yra vaisiniai 
medžiai, didelė vieta dėl žaidimų 

; tik ¥2 bloko tolumo, 1 Vi bloko nuo 
geros transportacijos, kaina $11,000, 
už mažiau negu nusę.

HARRIS& UNGER 
3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

BUNGALOVV UŽ $1500
Mes turime keletą bungalovv ku

rias turime parduoti tuojau. Mes 
priimsime tik $1500, o kitus leng
vais išmokėjimais. Kaina jų $8500. 
Viskas modemiška, netoli transpor- 
tacijos. Gatvė cementuota ir apmo
kėta, su grindimis viškai. Atsišau
kite šiandie. Arba mes galim pas
tatyti jums narna ant jūsų loto. Bun- 
galvvs randasi 3732 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

6244 So. S t. Louis Avė.

BARGENAS — 2 flatų medinis 
!, po 2-6 kambarius, vanos, pe

čiais šildomas, 2 karų garažas, ren- 
dų $73 į mėn., $500 cash, kaina 
$4,700, savininkas.

JČS. W. HOUGH & SON. 
4213 So. Halsted St.

Yards 0807

PARDAVIMUI 2 aukštų murini? 
namas, grįsti viškai, 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, netoli 56 
St.* ir Savvyer Avė., Phone Hemlock 
9047.

PARSIDUODA restaurantas, geras i 
biznis. Geroj transportacijoj, arba 
reikalauja pusininko. 6909 South 
Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė, senas iš
dirbtas biznis. Parduosiu pigiai, nes 
turiu išvažiuoti ant farmos. 4610 So. j 
Marshfield Avė.

— Šlapias Biznis — 
Geroj Vietoj 

Storas
Už pusę kainos 

$1800.00
Garantuoju $300 pelno į mėn 

Gera proga 
Bedarbiui 
šaukit Canal 4960.

TURIU $2500.00 
bkjuity

Pečium šildomas namas.
— Noriu — 

Mainyti į bizniavę namų, 
rooming house, garažų arba 
Gerų vietų dėl biznio. 
Informacijų dėl

šaukit CANAL 4960

Pardavimui bizniavus namas ant 71 namas p<) (J kambarius, karštu 
ir Western Avė. rinkamas dėl Dile į ,* T ’ ...
kokio biznio. Jeigu kam loks 
mas reikalingas, pasiskubinkite, 
ši proga ilgai nesitęs.

JOHN P. MEŽLAIŠKIS,
2453 W. 71st St., 

Republic 4537

na-'
nes

vandenin apšildomas ir visi į- 
rengimai kuonau ja tįsios mados.

3332 So. Union avė.

Jeigu Tamstos nepasirinksite iš 
musų šitų namų, tai mes turim lotų 
ir pabudavosim kokis Tamstai patiks.

Taipgi mes šituos namus mainytu
me ant kitokių namų ar lotų.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

PARDAVIMUI 5 akeriai že
mės. Randasi ant Central Avė. 
netoli 79 st. arba mainysiu ant 
bile ko. Brokeriai neatsišaukit.

Taip-pat turiu pardavimui 3 
lotus ant kampo Mason St. ne
toli 62nd St. Parduosiu už tei
singų pasiulimą. Atsišaukit grei
tai. Republic 7647.

Bungalow už 
$1000

įmokėjus ir po $75 i mėnesį. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 

Į pastatys ant jusu loto gražų, mo- 
į dernišką namą. Visas namas bus iŠ 
! plytų, su vėliausiais įrengimais kny- 
j gvnas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
ulumbingas, vandeniu Šildomas, vis
kas kas reikalinga moderniškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

Mes duosime jums . radio, skalbi
mui mašiną arba indams plovimui 
mašiną dovanų, jei pirksite musų 
vieną namą.

Carlson Construction 
Company

10838 S. Talman Avė.

HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 
bungalow, garu šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 bl. iki gele
žinkelio sub. linijos, $10,500, $1000 
jmokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa- 
oudavosim ant jūsų loto bungalow ar
ba 2 flatų namą. Tik biskj jmokėti. 
R. H. Ballantine, Ovvner and Builder, 
Beverly 8552.

PARDAVIMUI namas su soft 
drink parlor; mūrinis ir 6 kambarių 
flatas. Atsišaukit, 4756 So. Westem 
Avenue.

SALI U N A S parsiduoda labai 
pigiai visi įtaisymai, 'biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Renda 
pigi, mainysiu ant loto arba 
automobiliaus.

3352 So. Halsted Str.
Phone Yards 6751

Farms For Sale

FARMOS! FARMOS!
80 akerių, 60 mylių nuo Chicagos, 

I gera žemė, netoli ežero ant gero ke- 
1 lio. Geri budinkai, mašinos ir gyvu
liai. Parsiduoda pigiai.

41 akeris netoli nuo Chicagos ant 
didelio kryžkelio, gera žemė, sodnas 
ir geri budinkai. Parsiduoda už nu
žemintą kainą arba mainysiu į namą.

85 akeriai, prie pat miesto, gyvu
liai, mašinos, žemė lygi, sodnas, upė 
bėga per ganyklą. Virš minėtas 
farmas galima mainyt ant namų 
skiriant miesto.

FARM AGENCY
5203 So. Halsted St.

Phone Boulevard 7009
Yards 6657

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 5 ir 6 kambariai. $13,000. įmo
kėti reikia tik $1500, prie 63čios gat
vės gatvekarių. Taipgi turime pasi- 
skyrimui bungalovvs ir 2 flatų 
mus, pardavimui ir mainymui.

Z. S. MICKEVIČ AND CO. 
2505 W. 63rd St.

ne-

na

Parke mai
liumi! arba

namas ant

T’IKBAŠ BARGENAS.
5 kambarių mūrinė bungalow, 
furnace šildoma, gerame stovy. 
Tik $7,850.00 įmokėti $1,500.

Savininkas ant vietos.
5616 So. Mozart Street

aukštas 
naujas.

PARDAVIMUI — 4 apt. 5 kam
barių Marųuette Manor, netoli nau
jos lietuvių bažnyčios ir mokyklos, 2 
karų garažas, garu šildomas, 1 
58x125, kaina $28,000. Mainysiu 
ba išmokėjimais duosiu.

(Mr. Martalott) 
2413 W. 79th Street 

Hemlock 4200

aru šildomas, lotas 
i ar-

PARDAVIMUI 2 po 5 kam- 
barius, 3 karų mūrinis gara
džius.

6725 So. Rockwell Str.
Kaina $14,000. Atsišaukite

J. Velička tek Republic 3769 
2517 W. Marquette Rd.

EXTRA Bargenas: pardavimui 
bučernė ir grosernė. Geras biznis, 
pilna stako. Visi parankamai, elec- 
tric meat grinder, slice niachine. 
Tiktai už $1500. Nemokantį išmo
kysiu biznio. Atsišaukite tuojaus.

3337 Auburn Avė.
Ateikite nedalioj j gyvenimo vie

tų, užpakaliniuose kambariuose.

160 AKRŲ ūkę parduosiu arba 
mainysiu į namą su mažai skolų. 
Yra visi budinkai, gyvuliai ir maši
nos viskas kas reikalinga yra ant 
ūkės.

40 akrų, parduosiu labai pigiai, 
yra budinkai, gyvuliai ir mašinos, 
viskas kaip nauja, arti miesto, prie
žastis pardavimo, našlė. Didesnes in
formacijas suteiksime laišku.

R. Franszkewicz 
Carney, Mich.

2 po 6 Brighton 
nysiu į grosernę su 
kendžių krautuvę.

4 ir 5 mūrinis
Town of Lake mainysiu į farmą

3 po 4 Kazimierinėj apielin- 
kėj mainysiu į bungalovv. Gali 
būt ir už miesto.

Grosernė ir bučernė su namu 
mainysiu į 2 po 6 Brighton Par
ke 80 akrų farma Muskegone, 
Midi. 15 akrų sodnas, 7 kamba
rių namas, mainysiu j namą 
Chicagoje.

JOS. CIEPLY and CO. 
Didžiausias Keal Estate Ofisas 

VOICEKAVOJ
1455 So. Ashland Avė.
Tel. ofisan Canal 3022 
Į namus Hemlock 6337.

PARDAVIMUI arba mainui 
mūrinis kampinis bizniavas na
mas saliuno biznis galima už
imti biznį tuojaus, savininkas 
mainys ant farmos arba loto.

C. P. SUiROMSKIS CO. 
3352 So. Halsted Str.

Phone Yards 6751.

PARDAVIMUI arba išmainymui, 
bargenas, 6 pagyvenimų muro na
mas, du Storai ir 4 flatai po 6 kam
barius, geroj apielinkėj.

Dviejų flatų muro namas, 
beizmantas, atrodo kaip 
Kaina $9,500.

4 kambarių cottage, lotas 50 pėdų. 
Kaina $3,500. Mainysiu ant automo- 
biliaus arba loto.

200 akerių farma, Michigan val
stijoj, antra 80 akerių Wisconsino 
valstijoj. Mainysiu ant namo, loto ne
skiriant apielinkės.

Vienas akeris žemės prie Archer 
Avė. netoli Summit, III. Kaina $1,500

Kreipkitės prie
A. GRIGAS

3114 So. Halsted St. 
Phone Victory 4898

PARSIDUODA 3 akrai žemės tin
kančios dėl vištų auginimo. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant miesto 
prapertės. Žemė randasi prie 79 ir 
Archer Avė., Justice Park. Atsišau
kit pas savininkų,

JUOZAS VILIMAS, 
4558 So. Washtenaw Avė.

Phone Virginia 2054

$5000 Žemiau Kainos
PARDAVIMUI biznio kampas, 2 

lotai, S. W. Cor. California Avė. ir 
44 Street, gera vieta dėl aptiekos, 
ir kitokiam bizniui. Vieta apgyven
ta lietuvių, vokiečių ir lenkų.

3 flatų medinis namas, su beis- 
mantu, geroj .vietoj. Kaina $5500. 
Inmokėti $1000, likusius kaip ren- 
dą. Puiki pi;oga įsigyti nuosavybę.

V. M. STULPINAS 
3255 S. Halsted St. 
Tel. Victory 6122

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, 1 krautuvė, 2 flatai, taipgi 2 
aukštų medinis užpakalyj, munniu 
pamatu, krautuvė ir flatas, lysas 10 
metų. Įplaukų $21,600 už krautuvę ir 
1 flatą, $5,000 cash, kitus lengvais 
išmokėjimais, 6913 S. Racine Avė. 
Del informacijų šaukit Hemlock 6592. 
Brokeriai neatsišaukite.

PADAVIMUI ar mainui tran- 
sferio kampas 6 flatai ir stambi 
krautuve. Kaina $30,000 (1-mo 
morgičio $7,500) 31-st N. JE. 
cor. of W<allace St.

MC DONNELL, 
Tel. Triangle 4014.

Extra Bargenas 
Bridgeporte

Du cattage, vienas muro kitas 
džio po 4 kamb., gesas ir elektriku. 
Greitam pardavimui už cash, $4300 
už du.

N. C. KRUKONIS 
3251 So. Halsted' St

me-

NĖR DIDESNIO BARGENO
2 flatu^murinis beveik naujas, van

deniu šildomas, labai geroj vietoj 
8088 S. Paulina St.

už geroką pasiulimą.
BUNGALOVV 7150 Fairfield Avė. 

6 kambarių, vandeniu šildoma, be
veik nauja, už geroką pasiulimą. 
priimsiu lotus.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 2 krautuvės, 1 flatas, 2 ka- 
rų mūrinis garažas, karštu vande
niu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalj jmokėjimo.

Savininkas
2624 W. 51st St.

arba
Telephone Hemlock 7178

PARDAVIMUI — 12 arba G flatų 
namas arba mainysiu. Pamatykit 
juos šiandie, puikus bargenas.

D’ALESANDRE
3043VŽS Annitage Avė.

Spauuding 4266

Chicago,
8083 S. Paulina St. 
Tel. Triangle 7569

BĄJlpENAS, 2 fl. namas, tik $7500 
stikliniai porčiai, naujas cementinis 
skiepas su $1000 cash galit veikti. 
Atsišaukit. 2212 W. 50 PI. Prospect 
6061.
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p» mirties bu- j didmiesčių, kaip baltuosius, taip
eisiu i pat Kompanijoms Progresas

Rašo I)r. A. Montvidas

anglių trustui.

taipjau ir darbo valandas, ncsHVe^‘ sistemą, kad lioderis per
rui-

ar
Čia

bažny- 
ir pro- 
tarna- 

jai ne

pa
liko 
dar

ir direk- 
daugiau 
viršinįn-

sio-
iš-

Ku-
sa-

Kompanija 
išleisdavo desčtkus tuk- 
dolerių bažnyčioms ir 

tamsinimo įstotoms pa- 
Bet savo darbininkams

Amerikoj 
vargingasis 
pirma buvo 

užkam-

angliakasiais. Jie pareikalavo 
pripažinti angliakasių l'. M. 
\V. oi’ A. uniją, unijos nusta
tytas algas ir daria) sąlygas,

Po šio 1922 m. streiko ge
ležies

darbininkų laikosi vieny 
neina streiklaužiauti 

gabentis streiklaužius ii

Chicago, III., šeštadienis, Kovo-March 31 d., 1928

kurio dar 
’lečiaus vos 

paskubomis, atlaikyti 
das,

pamal-
kunigas ima barti pūra

Apie 3 valandą nakties mane! kriminalistas nėra sveikas pro- 
iaiiiz-. atiunkyiį ligonį antjtu, kiti—kad jis pilnai protin- 

! gas. Kaip Darrovv yra kali-

bininku eina gyvos diskusijos tų į dangų 
bažnyčia tarmių- nesurado.

didžiau- 
valstiją 
Fayette 

anglis yra augš-

Visuomenėj, ypač tarp dar- gyvenime, o po mirties nuves- 
niekas

BIRUTEVAKARĄ
Sekmadieny, Balandžio-April 1, 1928, 8 v. v LIETUVIŲ AUDITORIJOJ Su šokiais

Li..?

Bažnyčia ir
Kapitalizmas

apie lai, ar
ja šių laikų kapitalizmui 
yra kapitalistų įrankis.
trumpai papasakosiu kas man j pi jonus, kad jii| dar nėra už
teko patilti ir pamatyti, kaip Į lėktinai religingi, ^kad jie tu- 
dirbtuvių ir kasyklų distrik-Iri dar ištikimiau tarnauti au
tuose bažnyčia yra kapitalistų I glių kompanijoms ir dirbti 
naudojama didesniam pavergi- joms l>e mažiausio pasiprieši- 
mui darbininkų ir kaip fab-lnimo. Tie gi, kurie klausysią 
rikantai ir kasyklų savininkai nedorų unijos organizatorių al
su bažnyčios pagelba didinai skaitysią bedieviškus laikraš- 
savo pelnus iš alginių vergų. Ičius bei knygas, tie visi nusi-

Aš esu angliakasis. Per 15|dėsią dievui ir 
metų dirbau Įvairiose kasyk-1 šią prakeikti ir 
lose ir įvairiose valstijose ir j pragarą, kurį angliakasiai tu- 
man gerai teko prisižiūrėti Į ri čia pat ant žemės gyvenda- 
bažnvčios rolei kasvklų dis-lmi, tik niekurie to nemato, 
trik tuose ir teko patirti kur 
yra didesnis tų požeminių va- 
balų-angliakasių išnaudojimas 

ir kas tą didelį išnaudojimą

is daugiau daryti, kaip 
?no ir geležies trns- 

|tą, kuris pastatė jiems bažny
čias ir duoda jiems užlaiky
mu. Tas trustas atidarydamas 
savo kasyklas, kartu pastalė 
ir bažnyčias ir sumedžiojo 
joms kunigus visokių tautų ir 
visokių religijų — naudai an
glių kompanijų ir nenaudai an
gliakasių. kad ilgiau pastaruo
sius palaikius ' tamsume ir ver
gijoj. 'lodei šioje kovoje kuni
gai ir turėjo remti ne savo pa
rapijonis, b< I anglių ir gele
žies t rusta.

Po kelių mėnesių streiko kom
panijos matydamos, kad didžiu
ma
bės ir 
ėmė

Pirmiausia imkim 
i anglių pramonės 

P nnsylvaniją. Štai 
pavietas, kur 
čiausia ir čysčiausia ir kur 
randasi koksų-“coke” centras. 
Beveik visos kasyklos čia pri
klauso plieno ir geležies mag
natams. Šiame paviete kur tik 
kompanija atidaro naujas ka
syklas, 
namus 
pačiu

tuoj stato gyvenamus 
angliakasiams ir tuo 
laiku stato skirtingų 

sektu bažnyčias. Fa
yette apielinkėje visos kasyk
los, nuo pat jų atidarymo, bu
vo neuninės, o angliakasiai 
neorganizuoti. Kompanijos sa
vo angliakasių kaimelius-kem- 
pes laikė apstačiusios budria 
sargyba — coal and iron po-j 
licija, kuri turėjo daboti, kad 
į tuos kaimelius neįsigautų 
angliakasių unijos U. M. W. 
of A. organizatoriai ir neim
tų organizuoti angliakasius, 
kurie už pusdykę kasa ang
lis, dirb'dami ilgas valandas po| 
žeme. Unijos organizatoriai 
betgi retkarčiais įsigaudavo į 
kaimelius, į kasyklas ir im
davo organizuoti pavergtuo
sius ir baisiausia išnaudojamus 
l'ayette pavieto angliakasius. 
Bet tuos organizatorius greitai 
išduodavo tamsus religiniai an
gliakasiai, kurie eidavo šnipų-

Ir taip šventadienis po šven- 
Itadienio kunigai sakė vieno- 
| dus pamokslus ir vis graude- 
I no angliakasius būti ištikimais 
Į dievui ir anglių trustui. Kom- 
I panijos gi tokia kunigų agi
tacija bažnyčiose puikiausia 

I naudojosi ir nuolatos kapojo 
j algas angliakasiams ir blogino 
darbo sąlygas. Angliakasiai gi 
buvo neorganizuoti, tarp jų ne
buvo vienybėj ir jie negalėjo 
pasipriešinti šiam baisiam iš
naudojimui. Bažnyčiose gi ku
nigai dar šaukdavo, kad tokia 
sutvarkimas yra nuo dievo, kad 
visi turtai priklauso kompani
joms ir kad darbininkai turi 
priimti kompanijų nustatytas 
algas be jokio pasipriešinimo. 
Streikuoti gi yra baisiausia nuo
dėmė, kurią sugalvojo bedie
viui socialistai, kad pražudyti 
gerų parapijom; dūšias.

Pagalios Fayette angliaka
siai, skaičiuje 25,000, nrbepa- 
kęsdami begalinio plieno ir ge
ležies trusto išnaudojimo, su
streikavo 1922 m. balandžio

ir juodveidžius.
be to streiką laužyti gelbėjo 
netik bažnyčios ir kunigai, bet 
taipjau valstijos kazokai, coal 
and iron policija ir pavieto še
rifas. Ir po devynių mėnesių 
sunkios kovos streikas liko pra
laimėtas. Daugelis streikierių 
nebeatgavo savo darbų, nes la
biau nužiūrėtus ir nepatinka
mus angliakasius nebepriėmė į 
darbą ir jie turėjo vykti kur 
kitur ieškotis darbo, kur jų 
nepažysta anglių baronai. Bu
vo ir tokių, kurie buvo pasi
statę šiokias tokias stubeles, 
bet netekę darbo turėjo ir tuos 
namelius už pusdykę prarasti 
ir neštis per kalnus į miestus 
ar kur kitur 
Prie 
labai 
kur 

. kalė
_| namą

darbo ieškotis, 
šios kovos pralaimėjimo 
daug prisidėjo bažnyčios, 

kunigai kas šventadienis 
savo tamsiems parapijo- 

amerikiečiams, sla- 
) vanis ir kiliems, kad reikia 
klausytį kompanijų ir nesiprie
šinti

ir plieno trustas ėmė dar 
plačiau nftudoti taižnycias pa
būkim ui savo vergų dar di
desnėje vergijoje. Algos viso
je koksų apielinkėje liko jiu- 
kapotos sulig kompanijų nuo
žiūros. Darbo sąlygos liko 
blogintos, darbo valandos 
neaprylx)tos. Kompanijos

davo užveizdai-bosui tuos žmo
nes, kurie bandė organizuoti 
angliakasius, arba bent nuro
dinėdavo kaip anglių ir koksų 
kompanijos nuožmiai išnaudo
ja savo darbininkus. Užveizdos 
gi sužinoję apie tą žmogų, tuo
jaus jį atiduodavo į rankas an
glių kompanijų coal and iron 
policijos, kuri susideda iš vi
sokių tinginių, valkatų ir reli
ginių fanatikų. Ta “policija” 
labai nuožmiai elgdavosi su uni
jos organizatoriais, juos laibai 
sumušdavo ir išdeportuodavo iš 
angliakasių kaimelio.

Išdirbę šešias dienas savai
tėj kasyklose, dulkėse, po Kuo
sai s akmenimis ir gasuose, kur 
gyvastis yra nuolatiniam pavo
juje, septintąja diena, vieton 
pasilsėti nuo sunkaus ir pavo
jingo darl>o, angliakasis eina į 
bažnyčią, pasimelsti dievui, ku
ris buk randasi kur ten augš- 
tybėse, kad juos tas dievas ap
saugotų nuo nelaimių šiame

iki tol Fayette angliakasiai iš
būdavo po žeme nuo 10 iki 12 
vai. j dieną, fcioj kovoj Fayette 
neorganizuoti angliakasiai lai
kėsi išvien su organizuotaisiais, 
kad bendrai iškovojus didesnį 
duonos kąsnį ir žmoniškesnes 
darbo sąlygas.

Kaip elgėsi bažnyčia šiame 
angliakasių streike? Bažnyčios 
Fayettę apielinkėj didelėj di
džiumoj iš pat pradžių nusista
tė prieš streiką; reiškia, 
je kovoje kunigai atvirai 
ėjo prieš savo parapijoms, 
nigai iš sakyklų graudeno
vo parapijonis nesidėti prie 
streiko ir tuojaus gryšti į dar
bą, nes streikai esą bedievių 
išmistas ir kelti maištą prieš 
savo poną yra didžiausia nuo
dėmė. Ir vietomis kunigams su 
bažnyčios pagelba pavyko su
laikyti tamsesnius angliakasius 
nuo streiko ir njekurius sugrą
žinti j kasyklas streiklaužiau
ti.

Streikui prasidėjus kompani
jos tuojaus išmetė streikierius 
iš jų butų ir streikieriai turė
jo apsigyventi laukuose šėtro
se, kurias pastatė unija, ga
vusi nuo fermerių žemės. Ku
nigai gi visą laiką sutartinai 
smerkė streiką, nes jiems' ir

dieną turi iškoduoti vieną 
mą-pleisą anglių, nes mašinos 
kerta anglį nakties laiku. Jei 
lioderis nepajėgia iškoduoti 
vieno kirtimo ruimą į dieną, 
jis negali dirbti kasykloje ir 
tokį bosas išvaro iš darbo. Iš 
vieno gi kirtimo išeina nuo 7 
iki 10 karų, arba nuo 25 iki 
35 tonų anglių, kuriuos reikia 
iškasti j vieną dieną! Mokėjo 
visur nuo karų, o ne nuo to
nų, kaip kad yra uninėse ka
syklose. Vienur mokėjo 80c, o 
kitur $1.40. Daugelį dienų lio
deris radęs blogai nušautą an
glį pats turėjo kapoti pikiu 
kiek galėdamas. Jau 6:30 vai. 
ryte turėjo būti kasykloje, kad 
galėtų iki vakaro išlioduoti rui
mą. Tankiai dėl kokios nors 
priežasties negaudavo karų iki 
pietų; tada turėdavo dulkėse 
ir gasuose būti iki 6 ar 7 vai. 
vakare, kad išklyniti ruimą. 
Daugelis senesnių angliaka
sių, ar ne visai sveikų nega
lėjo gauti darbo, o ir gavęs 
negalėjo atlaikyti tokio sun
kaus darlx>. Tečiaus visam šiam 
baisiams angliakasių ir kokso 
darbininkų išnaudojimui baž
nyčios pilnai pritarė; jos smer
kė buvusį streiką ir giria da
bartinę sistemą, prie kurios 
koksų darbininkai ir dabar vra 

*
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John L. Lewis, angliakasių United Mine Wor- 
kers of America (U. M. W. of A.) unijos pre
zidentas. Unijai tenka vesti Pennsylvani joj h* 
Ohio angliakasių streiką, kuris tęsiasi jau me
tai laiko. Kai kur streikas tęsiasi jau treti 
metai.

daug baisiau išnaudojami, ne
gu kiti požeminiai darbininką 
Pennsylvanijos valstijoje.

Po 1922 m. streiko koksų 
magnatai pamatė, kad bažny
čia daug pagelbsti jiems palai
kyti angliakasius ir koksų dar
bininkus didžiausioj ■ vergijoj 
ir todėl ėmė statyti bažnyčias 
ir ten, kur jų dar nebuvo. Ma.< 
teko dirbti 1925 m. Hillcoke, 
Pa. Ten bažnyčios nebuvo, te
čiaus buvo krutamu jų paveik
slų teatras. Tame teatre kas 
šventadienis išryto buvo laiko
mos pamaldos dėl baltųjų, o 
po piet dėl juodveidžių. Visas 
bažnyčios užlaikymo lėšas pa
dengdavo llillman Coal and 
Coke Co.

Nurodysiu ir kitą faktą, ku
ris aiškiai nurodo kaip bažny
čia yra naudojama didesniam 
pavergimui angliakasių, kad 
kompanijos tuos angliakasius 
galėti/ dar labiau išnaudoti.

Bockai, Pa., apielinkėje, Fa
yette paviete, Youngsto\vn Steel 
Co. turi savo kasyklas ir pe
čius koksą degti, 
kasmet 
stančių 
kitoms 
laikyti.
organizuotis į uniją neleido ir 
visados užlaikė didelį būrį coal 
and iron policijos, kad sumu
šus ir išdeportavus unijos or
ganizatorius, kurie drystų nors

fsą prilipdavus pasidaro 4 to
nai anglių, Už šių karų pri- 
liodaviiną Youngstosvn Steel 
Co. mokėdavo vos $1.18 už ka
rą. Pirmiaus lioderis priKoduo
davo tik pilną baksą ir būda
vo gerai. Bet vėliaus kompa
nija sugalvojo, kad lioderis tu
ri uždėti ir gerą kaupą, taip 
kad anglies dar daugiau suei
tų j karą, bet angliakasis dau
giau negautų. Bosai įsake Ko
duoti karus su kaupu, bet dau
gelis lioderių neklausė bosų 
’sakymo ir neuždėdavo didelio 
kaupo. Kompanijų viršininkai 
tuojaus įsake kunigams para
ginti savo parapijoms Koduo
ti didesnius karus ir sekamą 
sekmadienį visi ‘kunigai įsake 
savo parapijonims Koduoti di
delius karus, su dideliu kau
pu, nes kitaip jie nusidėsią 
prieš dievą, papildysią didelę 
nuodėmę ir po mirties eisią tie
siai j pragarą. Tamsus žmone- 
Kai nežinojo, kad jie čia pat, 
ant žemės, dirbdami plieno 
kompanijai, jau turi tikrą pra
garą, nė kiek ne geresnį ’ už 
kunigų peršamą pomirtinį pra
garą ir su pirmadieniu ėmė vi
si lioduoti karus su ♦didžiau
siais kaupais, kiek tik gali an
glių laikytis kare.

Tai aiškiausia . parodo, kad 
bažnyčia yra kapitalistų |ran-( 
<is, ir netik Fayette paviete, 
bet ir visur kitur. Visose vie
tose, o ypač West Virginijoj 
ir Kentucky valst., /kur tik at
sidaro naujos kasyklos, tai 
companijos pirmiausia stato 
bažnyčias, kad jos palaikytų 
angliakasius tamsybėje, nes 
tamsius žmones yra lengviau
sia išnaudoti. Bet niekur tos 
pačios anglių kompanijos, be 
kovų, be streikų, neįsileidžia 
unijos organizatorių ir visuo
met prieš juos užlaiko didžiau
sius burius coal and iron f)o- 
icijos, kad organizatoriai ne-

panijos žemės. Kompanija bu
vo pabudavojusi ir dvi 
čias — Rymo katalikų 
testonų, kurios atvirąi 
vo kompanijai ir nešė 
mažą naudą.

šiose kasyklose buvo įvesta 
sistema naktį kirsti anglį, o 
dieną vienas lioderis turėdavo 
išklyniti ruimą. Ruime būdavo 
nuo 7 iki 10 anglių karų; ka
rai gi dideli — 11 pėdų ilgio, 
61/2 pėdų pločio ir 21/; pėdų
gilio ir skaitoma, kad tik bak- galėtų prieiti prie angliakasių

ir kad kompanijų pavergtieji 
angliakasiai negalėtų susiorga
nizuoti. 'Kaipgi dar niekas ne
girdėjo, kad kompanijos, ku
rios noriai stato bažnyčias, bu
tų pastačiusios nors vieną uni
jos svetainę.

Bažnyčia, kaip susipratę dar
bininkai jau žino, lošia svar
bią rolę palaikyme alginės ver
gijos. Kunigai iš sakyklų visur 
ir visuomet draudžia skaityti 
nebažnytinius laikraščius ir 
knygas, kaipo bedieviškus, 
žmonės tam patiki, paklauso, 
lieka tamsus, o tokius leng
viausia visiems yra išnaudoti 
ir jie bijosi tam išnaudojimui 
pasipriešinti; bijosi ir organi
zuotis, kad nepakliuvus j bai
siųjų bedievių skaičių. Poli t i-

koje bažnyčia taipjau pageli)- 
sti kapitalistams pravesti savo 
kandidatus į valdiškas vietas 
ir įstatymdavvsteš bei teisinus, 
taip kad ir valdžia pasilieka 
engėjų rankose ir prisideda 
prie didžiausio žmonių engi
mo. Ir kol darbo žmonės rems 
visokius religines sektas ir,baž
nyčias, tol pasauly nepranyks 
išnaudojimas. 'lodei darbinin
kai turi prasiblaivyti ir atsi
kratyti religinių prietarų, dū
ri imtis už gerų knygų ir laik
raščių skaitymo ir kartu or
ganizuotis į savo klasės eko
nomines ir politines organiza
cijas ir rengtis galutinai ko
vai su savo pavergėjais ir iš
naudotojais.

— Pasaulio Vergas.

pašaukė atlankyti
Seeley gatvės, netoli Fullerton! gas. Kaip I)arrow 
gatvės. Seeley gatvę kerta ge- niams pasakęs, kad tūli jų yra 
ležinkelis, todėl ji pasidaro ak-! prasikaltę, kiti sėdi kalėjime 
la iš abiejų galų. Kadangi na- nekaltai, bet visi sėdi tik todėl, 
mas, kur aš turėjau važiuoti, kad neturėjo gana pinigų gerą 
turėjo būti prie pat geležinke- advokatą pasamdyti.
lio, nelengva buvo išspręsti, ku
rioj geležinkelio pusėj jis ran
dasi. todėl pirmas mano bandy-| 
mas buvo klaidingas. Galite j 

| suprasti, kad Chicagoj, apie j “f 
I kurios baisenybes visas pasau
lis rašo, 3 valandą nakties atsi
durti prie pat geležinkelio gat
vėj, kur mediniai nameliai ap- 
irę, išdaužytais langais, ne
.kieno negyvenami, gatvės šo
nuose krūvos baldų, šviesa 
menka, žmogus per visą naktį 
nepraeina pro šalį, , yra baugu, 
šitokiuose užkampiuose seniau 
gyvendavo vargšai arba slapa-i 
tydavos valkatos, plėšikai, va
gys, žmogžudžiai ir nusenę ak
toriai. Manęs tečiaus niekas 
neužpuolė, nors turėjau apie; 
“pusę miliono” dolerių kišeninį j 
ir gražų automobilį. Ant ryto- 
jaus pasigyriau vienam apdrau-1 ’ndU“ir'‘eh7
d°s kompanijos mano .rų-.^ Pjrmatili turtingųjų 
sa važinėtis nakčia i taip bai- ‘. . . . . ,šeimynos iiersiskirdavo, o vaisias vietas. Jis nusispiove iri _ ,, . .. ,.V1 _ , , A . . . guomerfe musdavos, keikdavos,pareiškė, kad tai saugiausios. .
vietos. Ir aš neabejoju, nes ap- 
draudos agentas, manau, yra 
autoritetas šitokių klausimų ži
nojime. Jis sako, kad plėšikai, 
vagys ir žmogžudžiai tik se
niau, kol Amerikoj biznis nėjo 
gerai, gyveno užkampiuose ir 
lindynėse. Net ir valkatų da
bar nelikę, nes vieni tapo agen
tais, kiti butlegeriais ir visi 
gyvena pertekliuj. Vagys ir j 
plėšikai seniau rasdavo pas; 
žmogų kelias grivinas ar kelis! 
dolerius, todėl nė tinkamu ad-| 
vokatu negalėjo pasinaudoti, nė j Bažnyčiose ir bažnytinėse 
proto ekspertu, ne |>olicijos pa-'Svetainėse rengiami baliai, 
pirkti. Dabar, esą, vagys, plė- koncertai, šokiai, geriamas vy- 
šikai, dinamituotojai ir žmog-J nas, munšainas, eina romansai, 
žudžiai gyvena geriausiuose; piršlybos ir kiti galai. Taip 
viešbučiuose ir ariMtokrtiškose 
apielinkėse. Jų kreditas yra 
taip geras, kad patekus į ]>oli- 
cijos nagus atsiranda žmonių, 
kurie užstato dešimtimis tūks
tančių dolerių parankos. Netoli 
visi gabesnieji advokatai metė 
užsiėmę paprastais legaliais pa
tarnavimais, o specializuojasi 
ginimu žmogžudžių, plėšikų ir 
vagių. Proto ekspertai nebe- 
paiso apie ligonius ir nebeieško 
tarnybos valdžios beprotna
miuose, o važinėja iš teismo į 
teismą vieni išaiškinimui, kad

Reiškia, skurdas 
nyksta. Net pats 
elementas, kuris 

! apdriskęs ir slapstėsi 
piuose, dabar yra pasipuošęs

Į ir aristokratiškai apsigyvenęs, 
turi automobilius ir visokius 
eekspertus patarnavimui. Net ir 
darbininkai kraustosi laukan iš 
medinių namelių šalia geležin- 

i kelio į geresnius namus. Prohi- 
bicijos šalininkai skelbia, kad 
18-to amendmento vykinimas 
suteikęs, šitą gerovę. Gal būt, 
nes dabar netoli visi vęrdą 
Snapsą ir daugelis jį padavi
nėja —reiškia, liko biznieriai.

♦ Pirma bizniu užsiima tik kelin- 
i tasis žmogus, dabar.- kelintasis 
neužsiima juo. Tai aidelis pro
gresas. Bobos, kurids nebuvo 

i nė dienos mokykloj buvusios,

i ir nežinojo kas yra divorsas. 
Šiandien 'skiriasi visi. Pirma 

(net aktores areštuodavo polici
ja už tokį nuogumą, kokį da
bar praktikuoja visos moters 
ant gatvės. Mokyklas dabar 
lanko netoli visas jaunimas, net 
ir tie, kurie proto labai mažai 
turi. Didžiuma studentų se
niau skursdavo, o šiandien yra 
pasipuošę, ruko, geria munšai- 
ną, važinėjasi automobiliais, ro- 

Į mansuoja ir laidokauja, kaip 
i milionierių vaikai.

Bažnyčiose

sakant, padaryta viskas, kuomi 
jaunimas pasitenkina.

Apie progresą medicinoj, in
žinerijoj, politikoj ir kitur ne
sinori ir kalbos užvesti, nes 
perilga istorija.

Svečių belaukiant
— Nu, kaip tau patinka šis 

mano vakarinis kostiumas.
Perdajig jau uždaras. Juk 

šiandien pas mus bus 
torius, o jam vertėtų 
parodyt, nes jis mano 
kas.

KOMP.ST.
....... .. ŠIMKAUS

Įžanga $1.00
___________________ I
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ATEIZMO PADĖTIS AMERIKOJE
Amerikos Jungtinių Valsty

bių konstitucijos rašytojai di
dumoje buvo “bedieviai”, nes 
jie Dievo vardo visai neminėjo. 
Ir diduma Amerikos garseny
bių buvo ir yra ateistai. Vie
nok paskutiniais laikais visokių 
religijų kunigai ir jų pakalikai 
pradėjo kišti savo nagus visur, 
kur tiktai gali. Visur prade
dama kalbėti poteriai, visur ki
šama biblija... įvedama kvaili 
įstatymai, kurie draudžia evo
liuciją mokyklose dėstyti.

Ir sveikesni Amerikos visuo
menės sluoksniai tokios padė
ties negalėdami pakęsti paskel
bė karą visiems prietarų palai
kytojams ir platintojams. Išsi
sklaidę laisvamaniai susijungė 
ir sukurė galingą ištikimų už 
laisvamany bę kovotojų draugi
ją. Toji draugija yra Ameri
can Association for the Ad- 
vansement of Atheism — Ame
rikos draugija Ateizmui platin
ti, įkurta 1925 m. Draugija in
korporuota New Yorko valsty
bėj, legalizuota, viešai veikia, 
kovoja su visokiomis religijo
mis. Kas minėtos draugijos 
nuveikta — apie tai čionais ir 
noriu pakelbėti. Tiesa, turime 
dar laikraščių, pašvęstų laisva- 
manybės idėjai platinti, turime 
kelioliką kitų draugijų su la
bai panašiais tikslais, bet šioje 
minėtoje draugijoje susispietę 
visi energingiausi kovotojai už 
ateizmo palaikymą — visi aiš
kus ir atviri, kaip mes pratę 
vadinti, bedieviai.

Praėjo vos trys metai nuo to 
laiko, kaip New Yorko Aukš
čiausiojo Teismo teisėjas John 
Ford minėtai draugijai davė 
čarterj. Ir tuojaus sujudo vi
sų religijų apaštalai. Ir tuo
jaus pradėta įvairus ir energin
gas veikimas visoj Amerikoj.

Pirmais metais štai kas nu
veikta:

Bandyta sustabdyti religijos 
dėstymą viešose mokyklose ke
liose vietose. Kochesterio uni
versitete suorganizuota vadi
nama “Damned Souls Society“ 
(prakeiktų dūšių draugija). 
Apskųsta kun. Howard už šmei
žimą ateistų (vadino juos per
vertais). Sustabdyta New 
Yorko mokyklose skaitymas 
Dešimties Dievo prisakymų — 
religijų apaštalai buvo nusista
tę tuos prisakymus t skaityti 
viešose mokyklose. Draugija 
pasiūlė paramą Antanui Bim
bai, kai jisai buvo teisiamas 
už “piktažodžiavifnus“ (už be
dievišką prakalbą). įsteigta 
jaunuolių ateistų lyga, kurios 
žymiausia kuopa “Society of tfie 
Godless“ (bedievių draugija) 
sudaryta išimtinai iš aukštes
nių mokyklų studentų. Pradė
ta per teismą reikalauti paša
linti kapelionus iš kongreso, ar
mijos ir laivyno. Paleista kal
bėtojai ir pradėki per radio at
eizmą skelbti.

Tai tiek, trumpai suglaudus, 
Ateizmui platinti draugija nu
veikė Amerikoje pirmais savo 
legališko gyvenimo metais. Vė
liaus veikimas padidinta seka
mai :

1927 m. Naujų Motų dienoje 
išleista ateizmo skelbėjas p.

Bergstrom į Švediją. Jisai ten 
kalbėjo ir rašė ateizmo reika
lais, ir turėjo gerų pasisekimų.

Ateizmui platinti draugijos 
prezidentas Smith keletą kartų 
debatavo su kun.» Martin, kuris 
Amerikoje žinomas kaipo 
“monkių įstatymo“ sumanyto
jas ir palaikytojas. Vietomis 
uždrausta debatai, nors kun. 
Martin gabus kalbėtojas, bet 
kur tu čia atsilaikysi prieš j- 
gudusį ateistą p. Smithą.

Kunigai įvairių religijų per 
radio visaip šmeižia ateistus, 
bet dabar jau pradėta rūpintis 
įsigijimu savos stoties. Tuo 
tarpu nacionalis biuras siunčia 
žinias keturis kartus per savai
tę per stotį WMSG (už tai rei
kia mokėti).

Atspausdinta daugybę propa
gandos brošiūrėlių, kurios par
duodamos po vieną dolerį už 
šimtą, štai brošiūrėlių bei la
pelių surašąs (viskas angliš
kai) :

“Statement of aims“— aižy
ta 342 ateistai.

“VVhat will you put in its 
place?“ — atsakymai užmeti
mams.

“Christianity’s bloody re- 
cord“ — krikščionių bažnyčios 
nuopelnai.

“Bible patriarchs“ — bibli
jos karžygių biografijos.

“A passage from Mark“ — 
Twaino aprašymas krikščioniš
ko dievo.

“Junior athest league” — 
jaunuolių platforma.

“God and immorality“ —už- 
ginčyjama Dievo ir nemarumo 
esimas.

įsteigta įvafrių vadinamų fo
rumų, kurių svarbiausias šiuo 
tarpu bus New Yorko Ingersoll 
Forum. čionais ateistų kalbė
tojai duoda prelekeijų, disku- 
cijų, debatų ir prakalbų, šiais 
metais prelegentai! ja žymus 
biologas ir neurologas D r. Wolf 
Adler.

įsteigta American Anti-Bi- 
ble Society (Amerikos prieš bi- 
blinė draugija). Suorganizuota 
keliolika kuopų įvairiose moky
klose. Centre įsteigta pirmoji 
ateistams priruošti mokykla, 
kurioje, kaip kokioj seminari
joj, mokinama ir lavinama jau
nesni žmonės, kad jie galėtų 
būti tinkami ateizmo platinto
jai. Pradėta organizuoti ateis
tų kuopa tarpe aktorių, šiuo 
darbu užsiima vienas gabiausių 
aktorių Amerikos teatre.

Suorganizuota kuopų tarpe 
rusų, lietuvių, čekų ir kitų. 
Centras šiame darbe pasižymė
jo tikra energija.

Centralinėj, pietinėj Ameri
koj ir Meksikoj veikia stipri 
draugija Confederacion Ameri- 
cana dėl A teismo — centras 
Meksikos mieste. Taj šaka 
AAAA. (Amerikos draugijos 
ateizmui platinti); jos vadas 
Natini Leone Castelli jau se
nai žinomas ispaniškai kal
bančiose šalyse kaipo įgu
dęs religijų priešas ir gabus 
rašytojas bei kalbėtojas.

Paskutiniu laiku prisirašė 
profesorius Herrera, žymus 
mokslininkas. Jo mokslinius 
tyrinėjimus seka pasaulio bio
logai.

Draugija veda kovą su viso
kios rųšies religiškais “gydyto
jais” bei stebukladariais. Daug 
kartų šaukta į viešus debatus 
visoki stebuklų skelbėjai, sių- 
lyta jiems net atlyginimas, bet 
kur tau jie ateis...

Tai tiktai žiupsnėlis žinių iš 
ateistų veikimo. Kur tu čia vis
ką surašysi. Vienok Chicagos 
lietuviams jau reikia iš naujo 
organizuoti laisvamanius —ge
riausia glaustis prie American 
Association for the Advance- 
ment of Atheism. Ką manote, 
laisvamaniai? Juk visoki apaš
talai jau vėl aukštai savo gal
vas kelia.

—Antanas iš Briedžių.

Margos Senovės 
Žiupsnelis

Laike Climielniekio sukilimo 
1648 metais, kad Tulčiko pilį 
paėmus, buvo pasiųsta 10,000 
taip vadinamų haidamakų, ku
rie ir apsupo pilį. Tuo laiku 
pilyje buvo apie 600 karių ir 
apie 2,000 žydų. Bajorai ir Žy
dai prisiekė vieni kitiems, jog 
jie vieni kitus neišduos ir l?en- 
dromis jogomis griebėsi stip
rinti pilį.

Daug sykių kazokai puldavo, 
bet kiekvieną sykį buvo at
mušti ir daugelis jų užmušta 
buvo. Kai kazokai traukėsi nuo 
pilies atgal, — žydai ėmė juos 
vytis ir kelius šimtus kazokų 
išmušė.

Kazokai, susidėję su sodiečiais

įr miestelėnais, vėl pasirodė 
prieš pilį, su pilies griovimui 
įrankiais; baisiai - ■■ laukiniai 
staugdami jie puolė ant pilies 
sienų, bet ir tą sykį tapo at
mušti.

Pagalios kazokai prisiuntė 
buvusiai pilyje šlėchtai raštu 
pasiūlymą, kad jie, kazokai, 
nori taikintis, su sąlyga, kad 
jiems butų išduota žydų pi
nigai ir turtas. Pasitarę, 
šlėchtai pradėjo kviesti pavie
niui žydus ir nuginkluoti juos. 
Žydai matydami šlėchtus taip 
išdavikiškai elgiantis, nogėjo 
pulti ir sumušti juos, bet vie
nas iš rabinų, vardu Aronas, 
pradėjo sakyti:

— Broliai mano! Musų tau
ta yra išsklaidyta tarp sveti
mų tautų; jeigu pulsite šlech- 
tus, tada musų tautiečius vi
sur persekios ir keršys už 
musų pasipriešinimą; pasiduo-r 
kime geriau Dievo apveizdai, 
priimkime Jo bausmę su kan
trumu ir nusižeminimu. Pa
klausė šito patarimo žydai ir 
sunešė visą savo mantą į pi
lies aikštę.

t

Kazokai lobį paėmę, parei
kalavo, kad žydai butų kalė
jimai! įtremti; trečioje gi 
dienoje jau pareikalavo, kad 
žydai butų jiems išduoti, ku
riuos tam tikroje aptvaroje ir 

, apgulė.
Rabinai grūdino žmonių dva

sia, kad .ištikimais butų Die
vui savo tikėjime, į ką visi 
kaip Vienas atsakė: klausyk

Izraeliau, Dievas musų yra 
Dievas vienintėlis. Tada vie
nas iš kazokų jbėde žemėsna 
vėliavą ir tris kart sušuko:

- Kas pakeis savo tikybą, 
tas išliks gyvas ir to išrody
mui, teatsisčda po vėliava. Ka
dangi niekas šito nepadarė; 
kazokai išžudė apie 1,500 žmo
nių, palikdami 10 rabinų iš
pirkimui.

Po tokio kraujo praliejimo, 
kazokai puolė pilį. Užklau
sti:

— Kodėl jie savo taikos pri
žadų nepildo? — Atsakė:

— Kaip jus su žydais, taip 
ir mes su jumis pasielgsim.

Tuomet paimta buvo ir su
deginta pilis, ir visi joje bu
vusieji išžudyti. 

♦ * *
Kunigaikštis četverlynskis 

(Janusas), būdamas labai rie
bus ir apsunkėjęs, sėdėjo kė
dėje. Prie jo priėjo vienas iš 
haidamakų, buvusis kunigaikš
čio dvaruose muitininkas; nu
siėmęs kepurę, pasityčiojan
čiai tarė: — Ką gi i>one pa- 
liepsit savo tarnui? — prisi
minęs jam, kaip jis savo val
dinius varginęs sunkiais dar
bais ir baudęs juos, pasakė:

- Kelkis iš kėdės, o aš ta
vo vietoje atsisėsiu ir tavo 
ponu busiu.

Kadangi 'kunigaikštis atsi
kelti nepajėgė, kazokai ištem
pė jį ir pinklu galvą nuplo
vė.

Gražus pavyzdis doros, duo

tojo žodžio laikymosi ir tai
kos sutarties pildymo?...

— B. Buiša.

Pastaba: Paimta iš “staro- 
žytna Polska” 1886 mt. lai
dos, 'Lapinskio ir Balinskio 
veikalo. _  B. B.

Garsinkite Naujienose

. ............................................................................................... ■ “■ *

J. V. Barkauskas
Fotografas

Pasekmingai traukiame gru
pes ir pavienius. Reikalui 
esant einam į namus. Musų 
kainos prienamos. Darbo ge
rumas užtikrintas — kviečia

me atsilankyt.
4090'/i Archer Avė.

* Tel. Lafayette 0265

Generalis 
KONTRAKTORRJS, S. A. ZOLP 

834 W. 33rd St. Blvd. 0527
Statau namus ir garažus, taipgi taisau senus na
mus; dedu fundamentus ir atlieku visus kitus dar
bus.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

MM

fHVl.ORATlHO 
iooo cohva'-**c,mt’

Oooo thc hOM» |

Del žindamų moti- 
nų. Nei vienas ne- 
gali būti be

MALT TONIG'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulcvard 2538 811 W. 37th St., Chicago

VIRS 28 BILIOMAI 
CHESTERFIELDS 

IŠRŪKYTA IQ27 m.
(o tik keletą«metų atgal, pamenate, buvo tik 7 bilionai.)

:o< 300% PRIEAUGLIS
TOKĮ POPULERISKUMA 
REIKIA UŽPELNYTI j

UŽGANĖDINA vienok JIE MINKŠTI

f.iGOETT & Mykus Tobacco Co.

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
8824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor.. Telephone Indiana Harbor 1627

LAIKAS PADARYTI PERMAINA
■

Išrinkite

PAŠALINA BJAURU 
KVAPA

Pasinaudokite Proga,
Parduodame visokios rūšies Parlor Setus zrmiausiouu^ 
tiesiog iš dirbtuvės. Ateikite ir persitikrinkite musą teisingu I“ 
siūlymu.

Brisk Parlor Mfg. Co.
3016 Archer Avė..

Biznio Tel. Lafayette 5053 

Jūsų biaurus kvapas datų 
giausia kįla nuo vidurių nega
lių. Išvalyk savo vidurius rI’ri- 
norio Kamuoju Vynu ir blo- 
gas kvapas iš burnos pranyks. 
Trinerio Kartusis Vynas paša
lins visas pavojingas medžia
gas, susikimšusias viduriuose 
ir nuodijančias visą sistemą. 
Visose aptiekosc. Rašyk Jos. 
Triner Co., 1833 So. Ashland 
Avė., Chicago, 111. ir gausi 
NEMOKAMĄ SEMPELĮ. In- 
dėk 10c. pašto lėšoms.
Nemokamo cempclio kuponas 
Vardas ......................................
Gatvė ........................................
Miestas ....................................... i

IŠ LIETUVOS J KANADĄ
Ateinant pavasariui ‘Kanados fannoriai reikalauja daug darbi

ninkų. Tad dabar, yra GERIAUSIAS LAIKAS ATITRAUKTI 
SAVO GIMINES Į KANADĄ. Nes uždarbiai ant Kanados farmų 
yra geri.

Aš padarau visus dokumentus atitraukimui j Kanadą, dėl vyrų, 
moterų ir merginų. Mano patarnavimas yra teisingas, saugus ir 
greitas. Nes aš turiu daug melų patyrimą laivakorčių biznyje.

Taipgi parduodu laivakortei į Lietuvą ant visų laivų linijų ir 
ant visų lietuvių ekskursijų j Motuvų. Sekanti Buitie Amcrleu Li
nijos laivai išplauks iš Ncw Yorko tiesiui j Klaipėdą.

I

Lithuania, April 17, Lithuania, May 29
Estonia, May 2, Estonia, June 16

~ . .........-I----- ................ .....

V. M. STULPINAS
3255 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Victory 0122

- HENRY R. SCHWARZEL
REGULERIŠKAS DEMOKRATIŠKAS 

KANDIDATAS {

KOLEKTORIUS i
, Kad pegerinti Cicero, balsuok už

PILNA DEMOKRATIŠKĄ TIKIETĄ

Utarninke, Bal. (April) 3,1928
Balsavimo vietos atdaros nuo 6 vai. ryto iki 4 vai. vak.

-ar—    ------------- ,--------------i^i.. •.............. J



šeštadienis, Kovo 31, 1928 NAUJIENOS, Chicago, Dl. ’

KATALIKIŠKAS
PATRIOTIZMAS

ti (Mikšis,Bistras ir Voldema
ras), kodėl tas pasveikinimas 
nesiunčiamas Seimo vardu, o 
tik Prezidijumo, ir vėl reika
lavo fašistų interpeliacijos pri-

Vienybėje— galybė, visi sako,1 ėmimo ir svarstymo pirm už- 
bet kaip tik reikia tą vienybę gyrimo Dr. Basanavičiui pasvei- 
sukurti, vienodai veikti, tai dar kinimo, ir Seime pakėlė dide- 
n e pradėjus—jau galas. liausi triukšmą, taip kad Seimo

Kada kun. Garmus ir Bumša Prezidentas, Dr. Jonas Staugai- 
rinko pinigus “Katalikiškam tis, priverstas buvo pusei valan-l 
Universitetui’’, tai amerikiečius j dos pertraukti posėdį.
tikino, kad viskas, kas padaryta' Po pusvalandžio vėl pradėjus 
Lietuvos tautiškam atgimimui,: posėdį, katalikai-fašistai ir vėl | 
neprigulmybes atgavimui, —tai pakėlė, tokį alasą, 
vis katalikų darbai.

Ir kaip malonu butų, jei toks uždaryti.
tikinimas butų teisingas. Kata
likai turėtų 
džiuotis. ’

Istoraj ir faktai viską tvirti- bai. 
na antraip.

Lietuvoje katalikams beesant
prie valstybės vairo, jie visados stovy bei padaryti iš Dr. J. Ba- 
p<> ranka laikėsi karo komen- sanavičiaus 75 metų Jubilėjau 
dantus vietoje įstatymų ir teis- dienos—gėdulos dieną, kurioje 
mų. Amerikoje buvo viskas fašistai mušdami policiją, kai 
daroma sulig 
Kauno, kad viską ardyti-griau- 
ti, kad tik į vienybę nesusueiti nas Šmulkštys, kunigas, galėtų 
su tautiečiais. Ir dėlto Ameri- originaliai savo konfratų “pat-

kad reikėjo 
tos dienos posėdį visai baigti-

Taigi fašizmas pas katalikus 
negu Dr. Ba- 
amžiaus

kuomi girtis-di- svarbesniu buvo, 
sanavičiaus viso

Ateitininkas 
verkdamas siūlė

Stuopis 
Studentų

dar-

At-

buvo viskas fašistai mušdami 
prisakymų iš kurie gavo mušt nuo policijos.

Leonardas šimutis ir Anta-

rijotiškumą” aprašyti.

Pradžioje to “atmintino” po
sėdžio Seime po Dr. J. Staugei-

me ir turime dvilinkumą.
Lietuvos Neprigulmybės at

gavimas—Deklaracija 16 vasa- čio kalbos link musų Patriar- 
rio, tai kaip Amerikos Dėklą- ko 75 metų sukaktuvių, pozici- 
racija 4 liepos didžiausia Ne- jos atstovai sustoję pagiedojo 
prigulmybės šventė. Katalikai- tautos himną.
gi šventė Kazimierą bene per j stovai — 
tris metus; nusmaugė Lietuvos 
Piliečių Sąjungą; užkirto Lie
tuvos Laisvės Paskola Ameri- 
koje; stengėsi sutrukdyti Lie- talikų 
tuvių Polit: 
Washingtone.
likiškų darbų galėtume priskai- džio 6, 1916, Dr. J. Staugaičiui 
tyti dar daugiaus. parašė sekančiai:

Net iškėlimą Lietuvos iš ka-1 “Dabar sulaukęs iš Kauno 
l>o katalikai priskaitė popiežiui, laikraščių, iš jų sužinojau, kad 
o ne Amerikos Kongresui.

Pagaliaus susilaukėme ir sa
vo tautos darbuotojų, kuriuos 
reikėjo pagerbti sukakus jubi- 
lėjams. Katalikai ir tame įma
tė bedievybę ir taškas. Kudir
ką, Vaičaitį, Višinską (miru
sius) ne kartą statėsi sau pa
vyzdžiais ir rinko, ir renka au
kas neva auklėj imui-mokinimui 
inteligentų—jėzuitų, kazimic- 
riečių, pranciškiečių ir net nu- 
kryžiavoto Jėzaus seserų, tai 
vienuolynų statymui, kas yra 
ardymu tautos vienybės.

Jėzuitai su vienuolynais, tai tautos 
politika, o ne tautos gerove.

Susilaukėme ir musų Promo- gera visus tuos įžeidimus šu
tė jaus Dr. Jono Basanavičiaus linkti ir knygelėje išleisti, nuo 
75 metų gyvenimo sukaktuvių, ko daugelis katalikų-sekėjų pra- 
kurių paminėjimas turėjo būti I si blaivytų ir ant tikro lietuviš- 
vįęnodas. Bet kur tau. Basa
navičius nebuvo katalikas ir 
taškas. Katalikiškas fašizmas 
ėmė viršų, ir ve kaip:

Lietuvos Seimas, didumoje 
tautiškas, pasiryžo Dr. Basana
vičiaus sukaktuves tinkamai pa
žymėti. Lietuvos Seimo Pre
zidij urnas lapkričio 23, 1926, 9 
valandą ryte sukvietė Seimo

Opozicijos at- 
katalikai-fašistai ne

giedojo.
Dr. J. Basanavičius iš Kau

no laikraščių sužinojęs apie ka- 
i “patriotiškunui” link jo 

į Suvažiavimą, 75 metų gyvenimo jubilėjaus, 
Ir panašių kata-1 savo laiške iš Vilniaus, Gruo-

Kaune grandijozinės buvo reng
ta demonstracijos mano men
kiems nuopelnams pagerbti, kad 
tas mano nelaimingas sukaktu
vių pačiame Seime minėjimas 
nerado vienybės pritarimo ir 
dar labiau suerzino partijų 
aistrumą. O turiu pasakyti, kad 
šitas tautos vienybės jausmas 
ir idealizmas, kursai man visą' 
gyvenimą prieš akis stovėjo ir 
švietė, dabartės tame Seimo po
sėdyje bjauriausiu būdu tapo į- 
žeistas.”.

Katalikiškų įžeidimų musų 
gyvenime ir darbuose 

yra labai daug, ir butų labai

ko-tautiško kelio sugryžtų.

zys Grinius buvo ir yra vienu 
iš Lietuvos darbuotojų, ypatin
gai sveikatos srityje. Pas ka
talikus Dr. Grinius turi tiek į- 
vertinimo, kaip ir Basanavičius

bjauriausio įžeidimo.
Gruodžio 17, 1926, Dr. Gri

niui buvo rengtas 60 metų gy
venimo jubilėjus. Katalikai su 
išgamoms karininkais taip “pa- 
irerbė” Dr. K. Grinių, josr visa 
Lietuva ir dabar dar neatgavo 
kvapo nuo to “pagerbimo”; ir 
tas katalikiškas “pagerbimas” 
musų Patriarko mirtį priskubi
no—vasario 16, 1927.

Dabar Amerikos Katalikų Fe
deracijos sekretorius jau ragi
na aukoti gausiai Dr. Basana
vičiaus paminklui, bet užgynė 
geros valios, lietuviams tverti 
komitetus kolonijose rinkimui 
aukų tam paminklui. Aukokite 
į Federacijos kasą, o jau Fede
racija nuo savęs skirs auką 
Basanavičiaus paminklui.

Pirm Kalėdų keletas Brook- 
lyno moterių atsišaukė į Ame
rikos lietuvius lukėdamos aukų 
Dr. Basanavičiaus paminklui— 
įkūrimui Našlaičių Prieglaudos 
Vilniuje Dr. Basanavičiaus var
du. Ar talpino “Darbininkas” 
ir “Draugas”,—neteko patirti; 
“Garsas” patalpino, bet išmetė 
paraginimą tverti komitetus ko
lonijose, kaipo-gi ir išmetė p. 
Jurgeliutės adresą, kuri turėjo 
aukas priimti. “Garsas” tuomi 
meškiškai pasitarnavo ir sunei-

partijų vadų pasitarimą, kad 
tos dienos posėdžio pradžioje 
Lutu Seimui pasiūlyta užgirti 
Dr. .T. Basanavičiui pasveikini
mo rezoliuciją 75 metų gyve
nimo sukaktuvėse, ir vardan 
Seimo nusiųsti gerbiamam Ju- 
bilatui, kur išklausymas ir už- 
gyrimas tos pasveikinimo rezo
liucijos butų užėmęs apie 10 
miliutų laiko.

Visos katalikiškos partijos- 
f rakei jos su Voldemaru neva 
sutiko ant pasiūlymo, bet griež
tai pareikalavo pirmoje vietojo 
svarstymo jų interpeliacijos, 
kur fašistai sumušė Kauno po
liciją ir sveikinimą Jubiliato 
palikti jk> interpeliacijos.

Seimo didumos atstovų pri- 
rodinejimui, kad katalikų-fašis- 
tų interpeliacija sudrums tik 
šventiškos dienos nuotaiką, nie
ko negelbėjo. Katalikai laikėsi 
savo naravo ir per 40 miliutų 
neprieita prie vienodu partijų 
lyderių nusistatymo-nuoširdu- 
mo.

Seimo Prezidij urnas tada pa
sitaręs, nutarė Dr. Basanavi
čiui pasveikinimą pasiųsti tik 
Prezidijumo vardu, b ne Seimo, ________
ir posėdžio pradžioje tai apreiš- gė iniciatores, buk jos “Garsui 
kė Seimui. rašę vienaip, o kitiems laikraš-

pradvjo Svirnu Prvzidijtuną bar- Katalikų Federacijos rūpestis

apie Dr. Basanavičiaus pamink
lą yra lygus katalikų “patrio
tizmui” sveikinime Basanavi
čiaus lapkričio 23, 1926, Lietu
vos Seime.

Kam tas veidmainiavimas?

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

—P. Mikolainis.
To prašo Lietuvos žmonės'r 
taip pataria Lietuvos bankai

AUTOMOBILIAI FALCON KNIGHT
Dabar yra 

raivo moterims 
tas ir atipriiH.

4
i'i mm ironsrtiM ir <la«t»ton>», prlo Juhij iimhii.

nmžIUH veikimo, ekonomiJoH Ir grožAs. fieAių clllnderlų "slccvo” 
karas, kuris yra pagerintus parai amžių, 40 arklių jOtfos, rrel-«
durų coach ..........................    _............— $1230
durų Bedan ____________ __________  $1335

12 nioiK'slų tHmokeJImuI
.......    ,__  . —,  —turi užpakalinius buinperlun. 

irt tremto ir Užpakalio ■•»iilibber»”, 4 ratų Uemlix brekiat, ekstra taleri. "tūlio 
itin • ir tujero uždamrali», uutomutlškiiH Jango nuvnlytojiin. užpakalyj didelis veid
rodis, Huntojlino avim, ir “uun vlaor" užraktai,. Vartoti karai Imami į mainus 
su geru utlyginiinu. Taipgi turine daug vartotų karų Visuomet.

Garantuotas Patarnavimas >
Atdara nuo M ryto iki 10 vakaro. MedOltomls nuo 8 ryto Iki 5 vakaro.

AUSTIN KNIGHT MOTOR SALES
4748 ChicAgo Avė. Phone Austin 9022

CHICAGO, ILLINOIS

CHltt&v

6% Nešantys Pirmųjų Morgičių 6% 
Auksiniai Bonai

Saugiausias žinomas Investmentas
Kuomet perki boną musų banke, tai 

gauni 6% nešantį boną^su Pilniausiu Sau
gumu.

Pasirink boną šiandie ir mokėk už jį 
pagal mėnesinio išmokėjimo pieno.

Ateik ir pasikalbėk apie tai su musų 
atstovu.

Penkiolikos metų patyrimu remiasi 
musų parinkimas.

CENTRAl““BANK
TRUSTINĖ KOMPANIJA 
1110 West 35th Street 

CHICAGO, ILL.
Valstijinis Bankas Biržos Bankas

%

Sparčioji Ekskursija 
Į LIETUVĄ 

Puikiausiu ir Gražiausiu Didlaiviu

AQUITANIA
Išplaukia iš Ncw Yorko

Seredoj, Gegužio (May) 30 Dieną 
Ekskursiją veda plačiai žinomas visuomenės darbuotojas 

Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Vedėjas 
P as PIJUS BUKŠNAITIS 

Tiesiausiu ir Greičiausiu keliu į Kauną 
Be Persėdimo Iš Laivo į Laivą

Jurų Milžinas AQU1TANIA perplaukia vandenyną i 
5'/a dienas. Jš laivo keleiviai pasodinami į traukini ir 
vežami gelžkeliu iki pat Kauno.

Vėlesni Išplaukimai iš New Yorko:
Birželio 6—27 
Birželio 13—20 
Birželio 20

*346 N. Mjchigan Avė
jiifl

BERENGARĮA 
MAURETANIA 
AQUITAN1A ...

Tiesiai į Dancigą

Gegužes 30

Užsisakykite Vielas ir Klauskite Smulkesniu In
formacijų Pas Vietos Agentą arba raitykite Mums:

CUNARD LINE
Chicago

APLANKYKIT

Niagara Falls
IR i

JETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
%

Gegužio 29 d.

/

Iš new Yorko Klaipedon ;

Baltic America’Line —• “Lituariia”

Smagiausia

Patogiausia
**

Kelionė

Klaipedon

Be persėdimo

KVIEČIAME LIETUVIUS IŠ VISUR!
Cleveland, Oluo 
Detroit, Mich.
Grand Rapids, Midi.

Akron, Ohio
Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

East St. Louis, Iii.

Springfield, III.

Westville, UI.

Omaha, Ncbraska

ir iš visų kitų miešti] ir miestelių.

PUIKIAIS NICKEL PLATE ROAD VAGONAIS
Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerą ir l’oco- 

no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas brau- I
gjau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolj ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui i New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuojaiis ' , v

NAUJIENOS
♦

1739 So. llalsted St., Chicago.



Vėl Išiinkit
Savo dranga

o L

\\ m. E. Helander 
Ropublikonų kandidatas j 

Teise j u s 
Mnnicipal- Court 

Primarv rinkimai 
utarninke, 

balandžio 10, 1928
\Villiam E. Helander gimęs ir 

ėjęs mokslus Chicagoj. Tarnavo 
Jungtinių Valstijų kariuomenėj, bu
vo užmary] pasauliniame kare su 74 
( o. pulke jūreivių. Buvo sužeistas 
ir gavo gasų. Sugryžo su trečios 
armijos korpusu A. E. E. kaipo In
teligentų Oficierius (’orps Air Ser
vice.

As’istant Attorney for Sanitary 
District of Chicago per du metus;

Assistant Judge of Ihe Pi’obate 
Court per du metu.

Narys: American, Illinois and Chi
cago Bar Association, Phi Alpha 
Delta Law Eraternity, American 
Legion, Second Division Association, 
Veleranss of Eoreign \Vars, Dis- 
ablcd American Velerans, A. B.
A. M., <hld Fel!ows, Moose, Na
tional tnion, Svithiod, South Šitie 
Svvedisb Club, l-ake Shore Alhletie 
< ’lub and Cycraft Club.

“Jis tarnavo šešis metus kaipo tei
sėjas Municipol Court su dideliu 
kreditu. Jo spartumas ir rūpestin
gumas specialiai pažymėtini. Jis 
\:a visai tinkamas tam ofisui."

—Chicago Bar Association 
Raportas, vasario K, 1928.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Trcatmentai visokią ligų, Tuma- 
tizjno, nervų atitaisymo, Šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai įtaisy-.

• tais ir su paskiausių laikų mokslo 
i išrastais pagėriniinafr.

Mineralinės, gulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkuiia- 

i ei jų, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyri s atdaras Utar-
I ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Atdara dieną ir naktį 
Phone Boulevard 4552 

---------- -----------.

£XXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXX3

Patarimas visiems 
bolševikams SLA.

rinkimuose
Padaužų padauža ištraukė 

savo kandidatūrų, nes mažai 
balsų butų tegavęs. Reiškia, va
dinasi, balsuokite visi už kitų 
numerį. Ale padaužų padauža 
turi Numerį Pirmų centre, aha, 
draugučiai, o koki jūsų nume
riai? O kų?

Tavorščiai ir tavorškos, ati
duokite savo balsus už bolše
vikų surašą, tai- paskui jums 
nereikės visokiems fondams au
kauti. Mes tuojaus pusę milio- 
no pasiųsime į Rusiją ir su
organizuosime lietuviškų komu
na. Jau šiuo reikalu gavome 
ukazų iš Maskvos, tiktai dar 
kol kas neskelbiame viešai, kad 
koki svoločiai mums už akių 
neužbėgtų.

O dabar prakeikime visus 
senuosius viršininkus rusiškais 
žodžiais iš tavorščių žodyno 
parinktais. O jei reikės, tai 
mes tuojaus ir revoliucija sa
keisi me seime ir kitur, šalyn 
visi senieji viršininkai, urrra 
už naujuosius; su tais senai-

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ruffles)
Ar Jums Galvos Odą Niešti?

Naudokite '

fatff/es)
Ar Jųsų Plaukai Slenka?. 

Naudokite

RtiffJes
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

RuffJes
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

Ruffles

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kmnp. 18th St., 3 augštas 

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

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

Phone Canal 0523

NAUJIENOS, Chicago, III, šeštadienis, Kovo 31, 1928
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Simus. Dovanok, tėveli, aš

siais mes vistiek SLA. turtų 
pasidalinti negalėtume.

Jau mums riestai darosi, 
(’bagavom visose draugijose, 
pristeigom visokių fondų, ale 
vis lik mums trūksta pinigų. 
Musų kalbėtojų kelinės kiau
ros, o redaktorių plunksnos su
lužę ....Ale SLA. centre yra
milionas dolerių — štai kur 
mums reikia padėti savo ta- 
vorščius. Kad nors kasierių 
savo įkištume. Nebijokit melo 
ir visokių šunybių atminki
te viešpaties Lenino nesmer- 
telnus žodžius: “griebk ką nu
tveri’’, o visi turėsime bolše
vikišką laimę ir gerovę nors 
SLA. pinigų turės ižde.

Klausykite musų raudonųjų 
agitatorių, kurie agituoja už 
raudonus centro viršininkus, 
sako raudonus spyrius, siun
tinėja raudomis laiškus ir drau
gauja su raudonųjų biznierių 
pačiomis.

Prašome visų bolševikiškų 
gazietų perspauzdinti šitą uka- 
zą.

— PAP ir DDRRSSR

No. 13.

žmona? Ka galite apie lai pa
sakyti?

liudytojas. Viena ponui tei
sėjui tegaliu pasakyti, kad aš 
pats kol gyvas busiu — neve
siu.

damas Maskvos pakalikų orde
rių pildymu...

Dabar visi matote, kad 13 
tikrai nelaimingas numeris. 
Kas man ir reikėjo įrodyt. Ir 
aš įrodžiau daug aiškiau, negu 
Visliomis tyrumų ir tikrumų 
savos tikybos.

— Pikulas

Mes vis-gi jau esame 
didelį progresą 

padarę
Kur dingo musų supuvę kiau

šiniai? Pasakykit, gerbiamieji, 
kur jie dingo? Bet jau paliko
me l.(‘ kiaušinių, ar ne tiesa? 
Gerai, paaiškinsiu. Pirmiaus, 
žinote, mes į milingus atsineš- 
davome savo supuvusius kiau
šinius ir paskui mokėdavome 
jais bedievius ir šiaip sau ne
tinkamus kalbėtojus kaip pri
dera apdaužyti. O dabar.... kų 
jau čia kalbėti: kiaušinius jau 
paliekame namie. Ar tai ne 
progresas ?

Paskui sėdynės. Pirmiaus, 
apie dešimts metų atgal, mes 
visai nepaisydavome sėdynių. 
Nė nežinojome kad esama kie
tų ir minkštų sėdynių, bet da
bar?... Pirmiaus njes stovėda
vome mitinguose ir klausyda
vome ką koks žioplys kalba, 
o dabar? Dabar mes nemoka
me stovėti ir nemokame mi
tinguose sėdėti: juda dabar mu
šti sėdynės ir grindys braška 
iUio musų kojų.......Ar tai ne
progresas?

Klausimai. Pirmiaus mes pa
ritindavome vieną kitą klausy
mą ir* laukdavome išsižioję at
sakymo. Dabar mes visi kartu 
paduodame po dešimts klausi
mų ir visi kartu į juos atsa
kome. Dabar kalbėtojui nerei
kia atsakinėti, nes mes visi pa
sirengę jam* atsakyti ir jį su
mušti. Ar tai ne progresas?

Pirmiaus mes laukdavome 
kol kalbėtojas užbaigs ir tik 
paskui jau nedrąsiai pasislėpę 
jį kritikuodavome. Dabar mes 
nelaukiame kol kalbėtojas pra
dės kalbėti: mes jį nušvilpia
me jam nė nepradėjus kalbė
ti.

O rezoliucijos ir protestai. 
Pirmiaus mes rinkdavome ko
misijas rezoliucijom ir protes
tam gaminti, o dabar mes vi
si turime pilnus ki$enius įvai
rių rezoliucijų ir protestų. Ant 
kiekvieno žingsnio galime pa
duoti rezoliuciją arba protes
tą.

Pirmiaus jei norėdavome kų 
nors iškolioti, tai neturėdavo
me tinkamų žodžių, o dabar 
musų rašytojai kas dienelė pri
gamina mums visokių pasiko- 
liojimo žodžių, kad jau visi 
lengvai juos išmokome ir ga
lime visada išnaudoti. Būdavo 
pirmiaus tai galiūnuose keik
davome, o dabar keikiame ^i- 
si, kad mokame rašyti. Nupro- 
gresavome ir panaikinome sar
matą, kuri bene bus senovės 
laikų nelemta liekana....

Pirmiaus kai reikėdavo kal
bėtoją sustabdyti, tai švilpda
vome kai durniai, o jisai sau 
kalba ir kų tu jam padarysi, 
bet dabar? Dabar musų vadai 
išmokino mus‘ staugti visokiais 
balsais ir kaukti šuniškai, Na 
tai, brolyti, kai paleidžiame sa
vo gerkles į darbų, tai tegu 
kalbėtojas kalba. Nieks jo ne
girdės. Ir mes tuo budu sėk
mingai mitingus suardome. Ką 
čia tvarkos vedėjas reiškia? 
Jisai vienas, o musų visas bun- 
čius ir dar repeticijas dažnai 
darome. Ar ne progresas?

Pirmiaus mes nežinojome, 
kad visi inteligentai tai dur
niai ir buržujai, o dabar apie 
tai jau ir musų laikraščiai ra
šo, ir kalbėtojai kalba. Dabar 
mes jau žinome, kad visi, pro
fesionalai ir biznieriai yra no 
good ir juos reikia lx>ikotuo- 
ti...

Tai, sakyčiu, mes jau toli 
nuprogresavome. Dabar mes vi
si viską žinome, visi mandrųs 
ir neliečiami, ir laisvi. O mu
sų laisvė, tai tikrai plati: šne
kame kų norime, šmeižiame ką 
norime, apkeikiame kų nori-

• . • r ■. ’

me. Ką tu mums padarysi?’... 
Sakyčiu, mes padarėme gerą 
progresą, ar ne? *

— A. iš B.

taip greitai j balą kritau, kad 
ir kelnių nesuspėjau nusiim
ti.

Nekartu pažino savo žmonas

Jurgis. Aš, kumuli, pažinau 
savo Kristę tris mėnesius prieš 
musų šliubą.

Anupras. O aš, kaimynėli, 
savo žmonų Magdę pažinau 
trims mėnesiams praėjus po 
šliubo, kai ji man pasigėrus ge
rokai išpėrė kailį.

Pas gydytoją

Gydytojas. Atsikvėpk tam
sta laisvai.

Pacientas. Deja, šiandien dar 
negaliu.

Gydytojas. Tai kada galė
si?

Pacientas. Tikiuos, kad jau 
rytoj, nes mano žmona žadan
ti vykti atostogų.

Atsikirto
Miestietis sodiečiui. Nelaikyk 

tamsta kiaulių priemenėj. Juk 
tai labai nesveika.

Sodietis. Kų čia ponas kai- 
ib!.. Lig šiolei dar nei viena 
mano kiaulė nenustipo!

Teisme
Teikėjas. Liudytojau, malėte 

kai Barcys ifiušėsi su savo Garsinkites Naujienose

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

Mes Parduodam Laivakortes J Ir 
. Iš Lietuvos

$107 į Lietuvą 
$118.50 iš Lietuvos 
$181 į Lietuvą ir atgal

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

JŪSŲ BANKAS

Depositors State Bank
4701 South Ashland Avenue

ATYDAI ŠEIMININKUI!!!
žemiausios kainos ant maliavų ir aliejų 

štai yra kai kurie spccialai dėl šio išpardavimo

Pašalpų biure

’lamsla kokiu reikalu?
Norėjau sužinoti ar gau

siu pašalpos? Jau antras mė
nuo prašymų padaviau.

Taip. ITašymas priimtas 
ir paskirta dešimts auksinų pa
šalpos. Iš jų išskaitoma du auk
sinu žyminio mokesnio, auksi
nas bedarbių fondui, pusantro 
raštinės išlaidoms, pusė auk
sino savivaldybėms, 30 skalikų 
ligonių kasai ir ‘20 tautos fon
dui. Ateik už dviejų savaičių 
tai likusius išmokėsim.

1 galionas aliejaus ....................................................................... 98c
100 svarų Dutch Boy White Lead ......................................   $12.25
1 galionas varnifiio ........  $1 ir daugiau
1 galionas nialcvos ........................................................  1$ ir daugiau

Savo laiku laimingas ir dar- 
štus žmogus, geras liet u vys, 
geras pilietis ir geros motinos 
vaikas nusitarė prisirašyti į 
SLA. Sumanė ir atliktas kriu
kis. Centras jį priima iškilmin
gai, bet lyg pasityčiodamas duo
da No. 13-tą.... Sakoma tuose
laikuose jau buvo dauginus na
rių, bet ne vienas tokio nume
rio nenorėjo imti, tai sekre
torius ėmęs ir šitam musų did
vyriui įbrukęs No. 13....

Ak tu Pikule prakeiktas, 
koks tu galingas, anot Visuo- 
mio tyros vieros. Tuojaus ir 
ant greitųjų musų karžygį pra
dėjo ėste ėsti visokios nelai
mes ir namieje ir svečiuose.....

No. 13 tuojaus perkeitė mū
sų karžygio dvasių: jisai tuo- 
jaus metė tautiečius ir nuėjo 
marionų broliukams spyčius 
laikyti ir jų gaspadines gydy
ti. Bet tuojaus aitvaras kaž kų 
padarė ir musAj No. 13 rezig
navo. Vėl sugrįžo į tautiškų 
dirvų, bet jau joje jam leido 
tiktai usnis rauti ir mėšlų vež
ti... Iškilo barnių, peštynių ir 
visokių nelaimių. No. 13 jau 
buvo bemetamas iš tautiškos 
dirvos; dar užsiliko, bet jau 
sugadino savo činą. Bandė įsi
skverbti net į socialistiška die
vą, bet greitai atšalo.

Galų gale užsimanė No. 13 
šposus krėsti. Nusisamdo bū
davo juodų žirgt) ir valei joti 
į New Yorkų SLA. prezidento 
vietą užimti, bet žirgas nė iš 
Čikagos nevaliojo išnešti...

Kai atsirado raudonųjų Mas
kvos pakalikų, tai No. 13 strakt 
prie jų ir maldauja: “Tavorš
čiai, susimildami priimkite ma
ne, aš jums agituosiu ir raši
nėsiu, o SLA. tai kad nakin- 
sim, tai nakinsim”. Tavorščiai 
capt jam už plaukų ir sako: 
“Klausyk, tavorščiau, duokš 
savo juodą žirgą raudonesniam 
žmogui — mažu mes jį kaip 
nors nuvarysime į SLA. cen
trą, mes turime gerą bizūną“.

No. 13 atidavė bolševikams 
savo juodų žirgų ir sykiu di
deliu balsu sušuko: “Gerbiami 
jaudoni tautiečiai, balsuokite 
už numerį antrų, nes aš savo 
kandidatūrų ištraukiu —. ma
no No. 13 nelaimingas, o to 
draugo centro numeris gal lai
mingesnis, tai gal dievas duos 
jam sylų pasidaryti preziden
tu“...

Ii’ šitokiu budu musų kar- 
žygis baigia savo karjerą. Tu
rėjo stiprių pretenzijų tapti 
prezidentu SLA., o dabar jau 
patsai savo valia įsikinkė į bol
ševikišku plūgų ir raudonoj 

dirvoj plėšia usnimis apaugu-

Nevikrus
Tėvas (bardamas sūnų). Tu, 

ištvirkėli, kų tik gavai naujas 
kelnes ir tuojau su jomis įkri
tai į balų.

Visas tavoras garantuotas
Kenas rakandu valytojo dykai prie kiekvieno pirkinio 

už $1 ar daugiau

SAMUEL HELMAN
Pardavinėtojai

PAINTS, VVALL PAPER, BRUSHES, VARNISHES, ETC.

1421 So. Halsted Street Phone Canal 5063

ofthe Centurija 
leading all thesi%es 

in distinetūm and value
Reumatizmas

Sausgėle
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Saųsgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 

raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

( APSICO COMP(HJNl) juo
stis lengvai prašalina viržiui- 
notas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kąina 50a. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS," augalais gydytiem, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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pOTOGRAFUOKIltr 
£ Mano naujai, artistiš- 
Š kai ištaisytoje studijoje

Mano ilgų me-
Jj tų patyrimą..
¥ 1 r A
V sekimas nau

' Ike ■■ ■’ 
paveik s I uiaBį j 
įraukime užti-MR *

$ krina jums j X>-' 
rą darbą. y

$ Be extra P r i-
mokėjimo va- x

£ žiuoju nufoto-
0 grafuoti namus, pagrabus, poki- 
ę liūs ir tam panašiai.

■ W. J. Stankūno
| Studija
S 3315 So. Halsted Street,

Telefonas Yards 1546

M
M
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f'hirnorn III

SERGANTI ŽMONĖS!
Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi- 
le kokių LIGĄ 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

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

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

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

Dvidešimtis penki metai 
tame name

—— sius dirvonus, pats pasitenkin-

Musų važiuojanti publika reikalauja šioj gadynėj daug 
didesnį skaičių Hupmobile Six of Century, negu Hup- 
mobile gali suspėti pagaminti. Viena svarbi priežastis 
užtemdo kitas, būtent, didžiausias pareikalavimas šio 
karo—šio naujo modelio tarpe Six, kuris yra pastebėti
nai gražus ir rekomenduojasi kaipo budavotojai Hupmo
bile reputacijos. Reikia pastebėti, jog Six of Century 
sutraukia pirkėjus iš kiekvieno lauko - nuo tų, kurie 
rengėsi išleisti keletą šimtų mažiau ir iš tų, kurie yra 
pripratę mokėti $1000.00 už geriau representuojantį sa- 
savę, geriau bėgantį ir išrodantį karą.

Sales and Service

Mes priimam j mainus senus karus ant labai gerų išlygų. 
Parduodam vartotus automobilius įvairių išdirbysčių.


