
VOL. XV Kaina 3c.

Lietuva atmeta Len
kijos pasiūlymus

Derybos Karaliaučiuje ati 
dėtos iki po Velykų

Paskirtos trys komisijos, kurios dirbs Kau 
ne, Varšuvoje ir Berlyne; plenarės sesi

jos neįvyks bent per mėnesį laiko

vakar tapo 
laikinai. Po

KARALIAUČIUS, Vokietija, j pasilaikydamas teisę visus juos 
bal. 3. Lietuvos Lenkijos tai
kos konferencija 
paliauta, bet tik
Velykų derybos bus vėl atnau
jintos. Abidvi šalys paskyrė. 
tris komisijas: ekonominę, sau
gumo ir tautybių, kurios dirbs 
viena Berlyne, viena Kaune ir 
viena Varšavoje.

Lietuvos ministeris pirminin
kas Voldemaras kritikavo visus 
lenkų pasiūlymus, kurie, pasak 
jo, Lenkijai duodą visą nau
dą, o Lietuvai — tik šešėlį.

Voldemaras pasakė, kad Len
kijos pasiūlymai dėl sienos tra- 
fiko esą toki, kad jis visai ne
būtų galimas kontroliuoti, ir 
Lietuvos emigrantai, kuriuos, 
pasak Voldemaro, lenkai orga
nizuoją ir apginkluoją, lengvai 
galėtų įeiti į Lietuvą.

Voldemaras pranešė, kad jis 
ką tik gavęs iš Kauno žinią, jo
gei demarkacijos Hhijojc pasi
rodę nuo dviejų iki trijų dešim
čių vyrą ir šaudę IJetuvos pu
sėn. Jis dėl to reikalavo, kad 
butų sudaryta demilitarizuota 
zona ir kad dalykas butų tarj>- 
tautinės komisijos ištirtas.

Pagaliau jis sutiko kai ku
riuos pasiūlymus svarstyti, bet

atmesti.
Lenkijos užsienio reikalų mi- 

nisteris Zaleskis atsakė, kad vi
si toki pasiūlymai busią disku- 
suojami. Jis proponavo regu
liuoti demarkacijos liniją pana
šiai, kaip kad yra reguliuojama 
siena tarp Ijcnkijos ir Vokieti
jos. Zaleskis nuneigė teisingu
mą žinios apie tariamą inci
dentą demarkacijoje. Jis pasa
kė, kad Lietuvos emigrantai 
tapę* patalpinti barakuose Lydo
je dėl to, kad jie buvę be cen
to, ir su jais esą elgiamos pa
našiai, kaip ir su visais kitais 
tremtiniais. Jei premjerui Vol
demarui rupį įvykiai Lenkijoje, 
pasakė Zaleskis, tai jis turėtų 
pasiųsti į Varšavą kgaciją, ku
ri ten busianti nuoširdžiai pri
imta.

Lietuviai atsakė, kad lenkų 
delegaciją jie galį priimti tik
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ja” išskerdus 800 de- 

zertirų-banditų
LENKINĄS, Szečuano pro

vincija, Kinai, bal. 3. — šioje 
1 banditų ir plėšikų privisusioje 
provincijoje yra susikurusi ypa
tinga draugija, kurios uždavinys 
yra apvalyti kraštą nuo bandi- 
lU>

Draugija vadinasi “Buddistų

Ūkininkai prievarta 
verčiami šerti 

klierikus
LAUKUVA. Vietos klebo

nas reikalauja iš ūkininkų duo
ti maisto dalykų (javų, lašinių, 
sviesto, kiaušinių) Telšių kuni
gų seminarijos auklėtiniams. 
Esąs toks Vyskupijos parėdy
mas. Jei kas neduosiąs, tai ža-

! šventes Tiesaus Kelio Armijos dama einant §83 musų konsti- 
Brolija” ir ji savo uždavinį tucijos priverstinu budu per 

.vykdo su uoliu pasiryžimu.• policiją ieškoti. Jau anksčiau 
Andai tie “šventi kareiviai” ap- buvo visi gyventojai apdėti mo
sią utė ir savo kardais, jotimis kesniu po 35 centus kiekvie- 
ir durklais išskerdė aštuonis nam.
šimtus iš kariuomenės pasiša- ‘ Daug šį mokesnį nesumokėjo, 
linusių ir piešimais užsiimančių jų pavardes klebonas viešai baž- 
kareivių, kurie per ilgesnį lai-^nv^joje paskelbė. Visi nustebo, 
ką terorizavo kraštą, “šventie-. išgirdę karštų . katalikų pavar-

t—'■HH?

i Atlantic and Pacific Photo 1

Pennsylvania geležinkelio linijos greitojo “Broadway Limited” traukinio susidūrimas su “Liberty j jį kareiviai” šautuvų nevartoja. | fjes 
Limited” traukiniu netoli Lima. Ohio, kovo 30. Apie keturiasdešimt žmonių sužeista, kai kurie | 
pavojingai. Nelaimė atsitiko vėlai vakare, stiprios audros metu.

aSave-the-union” ko 
munistai agituoja 

kasyklų streiką

Kenoshoje areštuota 
daug streikininkų

Jų • konferencija Pittsburghe 
planuoja pasigrobti į savo 
rankas angliakasių uniją

Policijos užpulti streiko demon
strantai patys grūdos į poli
cijos vežimus, siulydamies 
areštuoti

Prez. Harding įvelia 
mas Teapot Dome* n n Jei kandi

aliejaus skandalan

Aštuoni angliakasiai 
žuvo kasyklose

KEYSTONE, W. Va., bal. 3.
Keystone Coal and Coke 

kompanijos kasyklose No. 2 va
kar po pietų įvyko smarkus 
sprogimas, kurio aštuoni ang
liakasiai buvo užmušti.

Visų kūnai buvo surasti ir 
išimti į paviršių.

Trisdešimt kitų darbininkų, 
dirbusių kasyklose, išliko svei
ki.

Valtimi per Atlantą
STOKHOLMAS, Švedija, bal. 

3. — švedų inžinierius C. G. 
Petterson rengiasi ateinančią 
vasarų plaukti 36 pėdų ilgumo 
motorine valtimi iš Švedijos į 
Amerika.

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 3.
Vieškely netoli nuo C urme- 

vaca banditai užmušė keliavusį 
Nacionalio universiteto prof. 
Eduardą Jourblancą ir lydėjusį i 
jį tarną.

Nors iš Voldemaro kalbos at
rodo, kad susitaikymus beveik 
nėra galimas, tečiau tas faktas, 
kad derybos bus vedamos ir 
toliau, duoda šiokios tokios vil
ties, ypač dėl taikingo Zales
kio nusistatymo.

Plenarės sesijos nebus ma
žiausiai per mėnesį laiko.

PITTSBURG1I, Pa., bal. 3.— 
Komunistų “save-the-union” 
konferencijai vienas Povvers 
Hapgood pasiūlė rezoliucijų, ku
riose jis išdėsto planą, kaip ko
munistai turi pasigrobti į savo 
rankas angliakasių vietų unijas, 
ir ragina, kad balandžio 16 die
ną butų paskelbtas streikas ne
linijinėse anglies kasyklose.

Hapgood pasakė, kad laukti 
ko gera iš senato tyrinėjimų 
butų tik iliuzija.
Skelbia angliakasių streiką ba

landžio 16 dienąKantone nugalabin
ta šimtai komunistu wheeling, w. va„ bai. 3. 

 — Ncunijinių anglies kasyklų
KANTONAS, Kinai, bal. 3.

Naujam sukilimui užbėgti už 
akių, Kantono policija padarė 
medžioklę komunistų tvirtovė
se ir suėmė daugybę asmenų. 
Du šimtai trisdešimt komunis
tų, jų tarpe astuonios moterys, 
sako, tapę nugalabinti.

darbininkų streikas skelbiamas 
kaip balandžio 16 dieną. Neu- 
nijiniuose šiaurės VVest Virgini
jus ir rytų Ohio kasyklų dis- 
triktuose paskleista atsišauki
mai, kuriuose nelinijiniai ang
liakasiai raginami dėtis “nau- 
įou kasyklų darbininkų uni- 
jon” ir balandžio 16 dieną mes
ti darbą.

KENOSIIA, Wis., bal. 3. — 
Nežiūrint teismo “indžionkše- 
no”, keli šimtai streikuojančių 
Allen A kompanijos mezgimo 
įmonės darbininkų padarė va
kar demonstraciją ties įmone 
tuo tarpu, kai streiklaužiai ėjo 
iš darbo. Tuojau atlėkė ketu
ri policijos vežimai, ir prasidė
jo areštai. Policijai betgi vieną 
kitą suėmus, visi kiti demon
stravusieji streikininkai patys 
spraudėsi j policijos vežimus, ir 
kai vežimai prisikimšo pilni 
“savanorių”, jie buvo nugaben
ti nuovadom

Likusieji demonstrantai lau
kė atvykstant daugiau polici
jos vežimų, kad ir juos gaben
tų nuovadon, 
nebepasirodė 
’šsisklaidė.

Suimtieji 
”ių buvo viso
lenki asmens, jų tarpe vienuo- 
’ika moterų, tris valandas pa
laikyti miesto kalėjime buvo 
nagaliau paleisti po $2,000 kau
cija. Jų bylos tardymas įvyks 
balandžio 12 dieną.

Allen A kompanijos darbi
ninkų streikas, tikriau sakant 
lokautas, tęsiasi jau devynios 
savaitės. Per streiką yra įvykę 
susikirtimų tarp pikietuotojų ir 
streiklaužių, o kovo 7 dieną 
kompanija gavo teismo “in- 
džionkšeną” prieš streikininkus. 
)el “indžionkšeno” laužymo ne

trukus buvo areštuota devynio- 
’ika streikininkų, kurie betgi 
pareikalavo “jury trini”. Jų 
byla įvyks federaliniame teis
me Mihvaukee.

bet tieji daugiau
ir streikininkai

streikininkai, ku- 
keturiasdešimt

Smyrnoje žemės dre
bėjimas atsikartoja

Per pastarus žemės drebėjimus 
Turkijoje žuvę apie 70 žmonių

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, bal. 3. —Smyrnos apygar
doje atsikartojo stiprus žemės 
supurtymai, kurie praeitą šeš
tadienį Smyrnoje ir kituose 
miesteliuose bei' kaimuose pa
darė didelės pragaišties. Per 
tuos žemės drebėjimus žuvo, 
kiek žinia, apie septynios de
šimtys asmenų, o daugiau kaip 
šimtas buvo sužeisti.

“Save-the-union” komitetas 
esąs Maskvos apmokamas

Kalbėdamas čia Ed. Dobbins, 
United Mine Workers unijos 
komiteto narys, pareiškė, kad 
vadinamas “save-the-union” ko
mitetas, kuris dabar laiko savo 
konferenciją Pittsburghe, tai 
esanti tik komunistų gauja, ku
ri, Maskvos apmokama, dirba 
angliakasių unijos griovimo dar-

Kiekvienas kandidatas 
“šventąją armiją 
aštrų bandymą, 
širdis yra kaip reikiant. Jis pa
imamas šventyklon ir klupdo
mas prieš stabus. Vienas “šven- 

i” smogia jam kar
du. Jei kandidatas išlieka nesu
žalotas, jis priimamas; bet jei 
kardas padaro žaizdą, tai ženk-1 
las, kad su jo širdimi yra-kaž
kas negera. Jei kandidatas pri
imamas, jis daro priesaiką ir 
praryja nedidelį raudoną popie
rėlį, kuriame yra parašyti tam 
tikri slaptingi “šventosios ar-; 
rnijos” žodžiai. Tada jau nė ku-' 
lipka nebegalinti jį užgauti, nė V()S 
kardas ar peilis sužaloti. or3 f*es Marviankos kaimu is- 

 įtiko nelaimė. Ore užsidegė nio- 

tlIlCSC V aisty- l'akunai kap. Jankauskas ir

turi pereiti j varęa išieškoti, 
patirti, ar jo l)et

Nors galėčiau mokesnį prie- 
, sako klebonas, 

suma menka: neapsimoka.”

Sudegė Anykščių' 
bažnyčia

KAUNAS. Spaudos žinio
mis pereitą savaitę sudegė A- 
nykščių bažnyčia.\VASHINGTONA8, bal. 3. — 

Naftos skandalo tyrinėjamoje 
senato komisijoje šiandie vie
nas liudininkų, Bireli Ilelms iš 
Ne\v Yorko, liudijo, kad 1922 
metų balandžio mėnesį jis siun
tęs telegramas prezidentui 
Hardingui ir jo kabineto na
riams Weeks’ui, Hoover’ui ir 
generaliniam prokurorui Daug- 
hei ty — protestuodamas prieš 
išnuomojimą Teapot Dome alie
jus šaltinių Harrv F. Sine- 
lair’ui.

Birch Ilelms, kuris yra To
kus Pacific Coal and Oil kom
panijos vicepirmininkas, pi i s ta* 
ė senato komisijai kopiją te- 

'egramos, jo siųstos prezidentui 
Hiardingui 1922 m. balandžio 
20 dieną. Telegramoj Ilelms 
prašė konferencijos su prez.* 
Hardingu ir skundėsi, kad jo 
kompanijai neduota progos da
ryti pasiūlymų už Teapot Dome 
aliejaus šaltinius: jie buvę be 
zaižytinių tiesiai Sinclairui iš
nuomoti.

Harding nieko neatsakęs. Bet 
jo sekretorius Christian atsakė, 
kad prezidentas negalįs jį pri
imti ir kad jis tuo dalyku turįs 
kreiptis į vidaus reikalų sekre
torių Albertą B. Fall’ą. Neat
sakęs į telegramą nė Daugher- 
ty, o Weeks ir Hoover atsakę, 
kad jie į tą dalyką nenorį mai

Gaisras ore
KAUNAS. Kylant Lietu

kam aviacijos orlaiviui į

Jungtinėse Valsty-j
bėse esą 8 milionai kap. Motuzą laiku suspėjo nu- 

žmonių be darbo
bal. 3 
Departa-; 
Minneso- 

Shipstead

tūpti ant Nemuno ledo, kur 
gaisrą orlaivyje pavyko užge
sinti.

Lakūnai išliko sveiki. Orlaivis 
šiek tiek apdegė, be to nutu
piant nulužo vienas sparnas.

Išvengta nelaimės, nes jei 
ugnis butų pasiekusi benzino 
baką, tai nuo sprogimo neišven
giamai butų įvykusi didelė ka
tastrofa.

WASIIINGTONAS, 
Remdamasis Darlx> 
mento skaitmenimis, 
tos senatorius 
(farm.-darb.) senate
kad Jungtinėse ValstyJ>ėse da
bar esą arti 8 milionų bedar
bių, o ne 1,874,050, kaip kad 
Darbo sekretorius Davis savo 
pateiktame raporte bandąs pa
rodyti.

Senatorius Shipstead pareiš
kė, kad paties Darbo Departa
mento skaitmens 
nuo 1920 metų
skaičius sumažėjęs daugiau kaip 
32 nuoš., tuo tarpu kai sekre
torius Davis, bandydamas fak
tus nuslėpti, skelbiąs, jųgei dir
bančiųjų skaičius nuo 1925 me
tų sumažėjęs 7.13 nuoš.

Iš Darbo Lauko

Meksikos vyriausybė 
suėmė 68 klerikalus

rodą, jogei 
dirbančiųjų

streikas
111., bal. 3.

t r kanoj e su-

Imigracijos “tautinių 
kilmių” {statymas 

atidėtas

Mūrininkų
CHAMPAIGN, 

Champaigne ir 
streikavo mūrininkai, reikalau
dami 12‘/2 cento algos priedo 
valandai. Streikininkai visi 
organizuoti.

Abiejuose miestuose visi 
tybos darbai sustojo.
2,000 akmens darbininkų 

streikavo

sta-

su-

bal. 3.— 
su sam- 
kontrak-

 ROCKLAND, Maine,
WAISHINGTONAS, bal. 3. Negalėdami susitaikyti 

Kongreso priimta rezoliucija, dytojais dėl naujo algų 
kuria imigracijos akto “tuuti- to. vietoj pasibaigusio seno, du 
nių kilmių” nuostato įėjimas tūkstančiai akmens darbinin- 
galion atidedamas dar vieniems kų, dirbančių septyniose šios 
metams, taĮ>o prezidento Cool- apielinkės granito skaldyklose, 
idge pasirašytas. paskelbė streiką.

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 3. 
— Covoacane, netoli nuo Mek- 
sikos Miesto, policija suėmė 
šešiasdešimt aštuonis klerika
lus, jų tarpe tris kunigus. Jie 
areštuoti vienuose namuose, kur 
buvo susirinkę slaptoms bažny
tinėms apeigoms, bet kur po 
apeigų buvo laikomos kursto
mos prieš valdžią kalbos ir ren
kami pinigai klerikalų maištams 
remti.

Dobbins pasako, kad jei ku
ris unijos narys iš Illinois val
stijos dalyvauja toje unijos 
griovikų konferencijoje, jis bus 
iš unijos pašalintas.

Bilius atpiginti kainas 
pašto siuntiniams Gaisras sunaikino 4,000 

akrų girios Naujienų” Kon 
testas Eina

Prezidentas Coolidge pareiškia 
užuojautos Turkams

WASHINGTONAS, bal. 3. — 
Prezidentas Coolidge pasiuntė 
Turkijos prezidentui, Mustafai 
Kemaliui, telegramą, pareikšda
mas Jungtinių Valstybių užuo
jautą dėl žemės drebėjimo 
kentčjusiems turkams.

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

Iš dalies debesiuota; apie va
karą gali būt lietaus; 
vidutinis ir stipresnis 
rytų vėjas.

Vakar temperatūros
tarp 60° ir 75° F.

šiandie saule teka 5:29, leb'suėmė jo savininką W. Len- 
džiasi 6:17 Mėnuo leidžiasi 5:38 noną. Bravoras galėjo daryti 
ryto. 1,000 galonų alaus per dieną.

Pranaušauja Bratiano 
valdžios griuvimą

nu

šalčiau; 
žiemių

buvo
FREEPORT, III., bal.

Prohibicijos 
kratą, konfiskavo bravorą

3___
agentai, padarę 

ir

BUCU AREŠTAS, Rumunija,
bal. 3. — Prof. N. Jorga, tauti
nės liaudies partijos vadas, 
šame pranešimo pareiškė, 
Vintilos Bratiano valdžia 
kini pasitrauksianti.

Prof. Jorga, sako, kad jo
tija bendradarbiausianti su Ju
lių Maniu, nacionalistų partijos 
vadu ir kandidatu j ministerio 
pirmininko vietą.

vie- 
kad 
vei-

par-

WASH1NGTONAS, bal. 3.— 
Atstovų butas vakar priėmė 
Griest bilių sumažinti kainas 
pašto siuntiniams. Kainos su
mažinamos iki normos, kuri bu
vo 1921 metais. Atvirukai mo
kės vėl 1 centą. Bilius pasiųstas 
senatui.

PITTSiBURGH, Pa., bal. 3.— 
šautuvais apsiginklavę trys 
banditai puolė Ward Baking 
kompanijos pasiuntinį, gabenu
sį iš banko $10,000. Nuveikę-ir 
išveržę iš jo pinigus, banditai 
paspruko.

70 METŲ SENIS NUDURS SA
VO PAČIĄ Iš PAVYDUMO

WALDRON, Ark., bal. 3. — 
Cuachita National Forest Re- 
serve, užimantį visą milioną 
akrų plotą, kilęs gaisras sunai- i 
kino arti 4,009 akrų miško, pa
daręs apie $200,000 nuostolių.

ST. LOUIS, Mo., bal. 3. — 
Sam Balin, 70 metų senis, pei
liu nudunė savo pačių, 56 metų 
amžiaus, iš pavydumo, kam ji 
šnekėjosi su kitu vyru. Nužu
dęs moteriškę, Balin pats per
sipjovė gerklę ir turbut nebeiš- 
liks gyvas. .• ' >

Rado nušautus tris ne
žinomus žmones

CARNEGilE, Okla., bal. 3.~ 
šalia Rock Island geležinkelio, 
netoli nuo čia, rado tris negy
vus vyrus. Jie buvo nušauti. 
Kas jie, ir kieno buvo nužudy-

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.
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Įkorespondencuos
Dvaro sargai ir 

kojotos

Ratine, Wis.

“Birutės” atsilankymas.
Koncertas

Pasidarbavut A. L. T. San
daros 35 kuopai kovo 25 d. at
lankė mus, Racino lietuvius, 
malonus svečiai iš Chicagos — 
“birutieciai”, apdovanodami mus 
gražiu, turtingu koncertu.

Tą pačią dieną po pietų “Bi
rutė” dainavo Kenosha, tad 
mes tikėjomės, kad svečiai bus 
pavargę ir mums mažiau dainų 
dainuos. Bet kurie taip manė, 
tie suklydo, nes kas buvo pro
gramų pažymėta, liko pilnai iš
pildyta; keletą dainų gi publi
kos buvo iššaukti atkartoti.

| musų miestelį gerų daini
ninkų. kad ir iš kitataučių, re
tai kada atvažiuoja. Jei kartais 
kiek jmanomesnis ir užkliūva, 
jų mes, lietuviai, vistiek negir
dim. Ačiū didžiam pasišventi
mui Birutės Choro ir jo moky
tojo komp. S. Šimkaus, kovo 
25 d. vakare Turners Hali da
lyvavusiai publikai teko girdė
ti geresniųjų lietuvių daininin
kų.

Dainavo merginų choras, dai
navo vyrų choras, vėl abudu Į 
daiktą susilieję žavėto žavėjo 
klausytojus. Mus lietuvių žvaig
ždės dainininkės solistės gerb. 
Ona Biežienė, Julė Gapšienė ir 
Sofija Krasauskienė savo gra
žiu dainavimu stebuklingomis 
rodėsi.

Programas pradėta pildyti 8 
vai. vakaro. Birutė dainavo virš 
pusantros valandos. Programas 
baigta 9:40 v. Taip greitai tas 
laikas prabėgo besiklausant 
gražaus dainavimo, kad nepa
matėm. Tik patėmijom vieną iš 
svečių priėjusį prie piano ir kė
dę stumiant po pianu reiš
kia daugiau nedainuos.

Ačiū jums, birutieciai, sutei
kę mums daug sielai džiaugs
mo! Didžiai liekam dėkingi už 
tamstų dėl mus didelį draugin
gumą ir tą nuovargį, taip ir su
gaištą brangų laiką. Labai įver
tinam “Birutės” prielankumą.

Teikta svečiams ir vakarienė. 
Kaip galėjom, taip malonius 
svečius vaišinom. Jei kas ne
buvo taip, kaip reikėjo, atsipra
šome, kitą syk kada mus vėl 
aplankysit, stengsimės dar ge
riau vaišinti. Svečiams valgant 
vakarienę tuo pačiu laiku buvo 
šokiai, — vieni prie vakarienės 
stalų stiprinos, kiti prie muzi
kos linksminos. Birutiečiai lai
ke vakarienės sudainavo keletą 
dainelių, to ir reikėjo — su
traukė aplink save visą publi
ką. I kurio veidą nepažvelgsi, 
kiekvieno pilnas džiaugsmo šyp
senos. Per tą trumpą laiką taip 
susidraugavom su svečiais, kad 
nesinori jų išleisti, ot dar 
rodos “valandikę” kad butų il
giau su mumis.

Atlankius mus, Racino lietu
vius. ir palinksminus gražio 
dainavimu, “Birutė” išvažiavo 
11 vai. namų link. Atsisveiki
nant girdėjosi: Ačiū jums, bi
rutiečiai, lauksime vėl jus at
vykstančių, laimingos kelionės 
ir t. t. Birutė trumpai paviešė
jus išvažiavo palikdama mumy
se neužmirštiną gerą įspūdį.

Tariu ačiū p. Vilavičienei už 
pagaminimą svečiams vakarie
nės ir kitiems darbininkams 
bei tikietų pardavėjams, taipgi 
ir visai dalyvavusiai publikai.

Gaila, kad tą pačią dieną įvy
ko extra suruoštos lietuvių baž
nyčioje pamaldos, — tikintieji 

lietuviai neturėjo progos išgirs
ti Birutės dainų.

Birutę sulaukę ir išlydėję, 
kas lieka toliau daryti? Pava
saris, gamtos atgimimo laikas 
atėjo, viščiukai išperėti, žąsiu
kai rieda, kiti paukšteliai lizde
lius suka, kiaušinėlius deda. 
Chicagoj Vanagas visą tai nu
jaučia, savo pakumpusį snapą 
galanda, plunksnas kutena — 
bile dieną gali at purpt i pas 
mus.. Iš p. Juozo Kemėšio ma
no ausis nugirdo, buk tikrai 
Vanagaitis ruošiąsi mus aplan
kyti. Kad apsaugojus paukšte
lius, suksime jam lizdą 12th St. 
Hali — galės atskridęs juokus 
mums krėsti. Laikas ir vieta 
bus pranešta vėliau. /

■
Darbai pas mus šiuo laiku 

truputį pagerėjo.

Biskis apie komunistų politi
ką. Po Grigaičio prakalbų kovo 
14 d„ jie savaitę vėliau, kovo 
22 d., buvo suruošę savo pra
kalbas. Kalbėjo jo didenybė, 
komisar, “Vilnies” “redakto
rius” M. Basevičius, temoj: 
koks skirtumas tarp fašizmo ir 
komunizmo. Mat p. Grigaitis 
savo kalboj aiškiai įrodė, jog i 
skirtumo nėra. Todėl maskviš
kiai buvo priversti pasiteisinti, 
suruoŠiant prakalbas. Bet šį 
syk nepavyko. Kalbėtojas kai-, 
bėjo kaip jam geriausiai tiko, 
klausytojų gi buvo “labai 
daug”, net du tuzinai.

Dabar pamatę šią mano žinu
tę, vėl ruoš prakalbas apie tai, 
kad prakalbose buvo daugiau i 
kaip du tuzinai. Ir vėl Kaspa
raitį kvies į diskusijas. Bet ta- 
sis jiems turi gatavai špygą pa
gaminęs.

Jų veikimas prilygsta tai pa
sakai: atlėkė varna, atsitūpė: 
ant degutuotų vartų, nori skris-; 
ti — bet negali, pusto snapą — Į 
snapas prilipo, snapą atitraukė 

uodega prilipo. Taip ir mu
sų komunistai tūpčioja vis apie 
tą patį. Giria Rusiją, o Rusijoj 
vis tiek tėra vargas, persekioji
mai ir žmonių šaudymai.

M. Kasparaitis.

D E T R 0 IT
APSAUGA

(INSURANCE)

Ar turi apsaugos užtektinai
Informacijas prisiusim į namus 
veltui gavus nurodymą kokios 

apsaugos reikalaujama

Iškirpk ir Adresuok
Leader Realty and | 

Investment Co. |
J. P. L’VK'.K, Mgr.

138 Cadillac Sq., Detroit, Mich.
Phone Cad. 9540

Mano vardas Pavardė
No................... Gatvė........................................

Aš reikalauju informacijų dėl apsau
gos pažymėtos namų ir rakandų nuo! 
gaisro $..................
Turiu automobilių ..............................

rašyk vardą autom.
192.......... metų Touring, Sodan. No
riu žinot kainą apsaugos, idant ne
laimei atsitikus nereikėtų pačiam 
apmokėti už sužeidimą, arba užmu
šimą kito arba taisymų automobi- 
liaus ir kad nereiktų samdyti advo
katų gintis.

Leader Realty and Invest
ment Company

Turi agentūrą geriausių ir di
džiausių kompanijų ir perkant nuo 
musų gausit geriausius patarnavimus 
ir daugiau žinosit apie savo pirktų 
apsaugų.

tolimoj Montanos valstijoj, 
tyruose, stovi puikus dvaras. 
Tas dvaras yra kooperatyvis. 
Tūkstančiai, žmonių.prie jo pri
klauso, tūkstančiai dėl jo dir
ba ir tūkstančiai iš jo sau nau
dą semia. O kad visi dirba, tai 
ir dvaro turtas nuolatos auga.

Bet apie dvarą dieną ir nak
tį siaučia tyrų vilkai — kojo
tos, kurie tyko kaip nors pa
stverti iš dvaro avinyčios avis, 
kad turėjus sau skanaus mai
sto. Bet dvaras yra gerai ve
damas ir tvarkomas, dvaro sar
gai irgi labai budrus ir visuo
met kojotas atmuša ir nepri
leidžia prie dvaro avelių, ku
rių skaičius vis didėja ir da
bar siekia jau milioną. Išalkę 
kojotos betgi daro vis naujus 
ir naujus puolimus, kad kaip 
nors prieiti prie dvaro turto 
— avelių ir sau jas nuneštų, 
lai butų puota išalkusioms ko
jotoms! Bet dvaro nariai žino, 
kad kol dvaro sargai yra bud
rus, kol jie saugo dvarą, tol 
jų turtas saugus ir tol išalkę 
kojotos bus atmušti ii negalės 
pasiglemžti sau avelių ir jas 
sudoroti sau abrakui.

Tas dvaras — lai Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje; jo 
avelės tai SLA. turtas; o 
dvaro sargai — SLA. viršinin
kai; gi kojotos tai SLA. 
griovėjai-ardytojai.

Mes visi matėm, kaip per 
keletą pastarųjų metų tie ko
jotos savo laikraščiuose, tei
singiau šlamštuose, nuolatos 
šaukė, kad reikia nuversti vi
są senąją SLA. valdybą, kuri 
augina SLA. ir budriai saugo 
jo turtą, prie kurio tie kojo
tos negali prieiti.

Tie ardytojai diena iš die
nos “Laisvėj” ir “Vilny” puo
la ir purvina SLA. Pildomąją 
Tarybą, kad ji budriai eina sa

vo pareigas, kad ji ugdo pa
čių organizaciją ir jos turtą ir 
neprileidžia prie iždo išalkusių 
kojotų. Tie kojotos kiekvieną 
kartą prieš rinkimus panauji
na atakas, kad kaip nors pa- 
stvėrus SLA. turtą j savo ran
kas ir galėjus jį sudoroti savo 
naudai.

Dabar, einant rinkimams, 
atakos vėl atsinaujino. Išalkę 
kojotos visokiais balsais šau
kia ant SLA. viršininkų, kam 
jų neprileidžia prie dvaro ave
lių. Jiems varva seilės žiūrint 
į tuos didelius turtus, kurių 
jie negali paniekti. Juk tai bu
tų puikaus abrako visiems ko
misarams be činų!

Bet reikia tikėtis, kad kaip 

Vienos Dienos Darbe
Mississippi upė kilo pamažu, užliedama plačius laukus ir pa
likdama tūkstančius benamiais.

Vienas miestelis visai liko sunaikintas, palikdama griuvė
sius gatvėse. Valdžios laivai išgelbėjo 900 nukentėjusių, bet 
keturi telefonų operatoriai atsisakė apleisti savo vietas. Drau
gai patarė, kad jie tuojau apleistų. Jie nutarė pasilikti tar
nyboje, ir vienatines žinios buvo pranešamos telefonais iš to 
miestelio.

Pasaulis žino labai mažai apie “the spirit of service” kol 
atsitinka dideli pavojai ir nelaimes. Bet užpakalyj scenų ta 
dvasia visuomet randasi ir telefonų vartotojai visuomet gali 
pasitikėti dideliu pasišventimu darbininkų darbe vyru ir mo
terų kurie padaro šį patarnavimą galimu. “Nuneškit žinią 
tiesiai.” Tai yra dienos darbas virš 310,000 Bell Systemos 
darbininkų.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy - One System - Universal Service

Jei jus rūkote 
dėl malonumo

praeity, nariai visuomet atei
davo pagelbon išlikimų SLA. 
dvaro sargų pagelbon ir padė
davo atmušti kojotas, tai ir da
bar visi ištikimieji nariai vėl 
ateis pagelbon uoliesiems dva
ro sargams ir taip atmuš tuos 
kojotas, kad jie net ir ateity 
nedrys daugiau liesti musų di
džiosios organizacijos SLA., pa
čių lietuvių išauklėtos ir tik 
vien lietuvių reikalams priva
lančios tarnauti.

Tada SLA. ir jo turtas dar 
labiau auga ir galės dar dau
giau tarnauti savo narių rei
kalams, nes tą energiją, kurią 
dabar priaeina sunaudoti kovai 
su kojotomis, galima bus su
naudoti kitiems svarbesniems 

—jus esat išaugės iš pradi- 

niu klesos.
Camels yra padaryti dėl 

rūkytoju kurie pažysta savo 

cigaretus.

Camels
t( Aš eisiu mylią kad gavus Camel”

ir naudingiems darbams.
Budėkite, SLA. nariai!

— Pasaulio Vergas.

Meilė panaši j barščius, pir
mi šaukštai karšti, paskutiniai 
—šalti.

Pirkti nuo musų olaolio kai
nomis. Coppcr coli rasinis šil
dytuvas virtuvfls boileriui, 
55.86. Klauskite Pono Muall.

Peoplen Plumbing & 
Heating Supply So.

41H) Mlhvaukee Avė., 
461 N. Halsted »t.

Haymarkot 0075—0070

RUPTURA
IŠGYDOMA 

Be ftnr Be 
Peilio 9 u U Skausmo

Tikras, pastovus išgydymas. Nėra 
daugiau trubelių su ruptura. Išgy- 
dau rupluras savo metodu, kasdie. 
Jei turite rupturą, tai tikrai apsižiū
rėkite. Pasikalbėkit su žmonėmis, 
kurie liko išgydyti. Jie pasakys jums 
kaip lengva ir greit galima išsigydy
ti rupturą.

Skaitykit ką Ponas Golobic sako:
“Aš turėjau didele rupturą i rat- 

silankiau pas Dr. Flint. Jis išgydė 
mane taip gerai, kad rodosi nebū
čiau turėjęs rupturos. Tai buvo pui
kus išgydymas. Aš likau išgydytas 
ASTUONI METAI ATGAL ir dabar 
esu taip sveikas kaip ir dienoje iš
gydymo. Aš visuomet busiu dėkingas 
Dr. Flint. Aš esu karpenterys ir dir
bu usnkiai ir niekuomet dar neturė
jau trubelio.”

James Golobic, 6353 Justine St.

VERICOSE GYSLOS 125.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy 

slas kojose savo nuosavais išradi 
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan 
dų. Imkit elevatorių kuri rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

MUZIKOS ir RADIO 
KRAUTUVĖ

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

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

Nauji Lietuviški Rekordai 
26057 Pas darželį trys mergelės ir

Žydelis iš Vilkaviškio miestelio 
{dainavo J. Babravičius.
Jetuviškas Džiazas ir Vana

gienė Polka — A. Vanagaitis. 
26054 Barbora ir kad nėr Alaus — 

A. Vanagaitis.
26053 Sharkis ir Sena jaunystė — 

A. Vanagaitis.
26056 Visiems tinka polka ir Sesutė 

valcas.
79481 Skombalinė polka ir Telšių 

polka
79482 Tu arielka tu pilkoja ir Au

gina motulė vienturtę dukrelę 
—Venckevicz.

Tas pačias dainas galite gaut ant 
rolių dėl pianų.

Nauja Radio Log knyga dy
kai kiekvienam kuris prisius ar 
atsineš šj 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
________________________ J

MOKYKLOS NURS«, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS turė
tu ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukitesnės mo
kykit* merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi dUtrik- 
to nursė pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk kaukėta kiek
viena vakarų. Jos nepadarys 
nesmagumo.**

Nujol galit vartoti nešiu* 
rint kaip jus Jaučiatės. Kiek
viena moteria privalo turėti 
buteli namie.



Trečiadienis, baland. 4/1928 NAUJIENOS, Chlcazo, ID.

O
Rašo Dr. A. J. Karalius

Intertrigo (iššutimas)
Riebių moterų oda dažnai 

(tose vietose, kur susisiekia ir 
trinasi) paraudonuoja, atsiran
da degimas ir niežėjimas. Tai 
yra vadinamas iššutimas arba 
intertrigo. Iššutimas dažniau
sia atsiranda kur nors apie ly
ti esi orgranus.

Gydymas. Numazgok karlm- 
liniu vandeniu, paskui api bar
styk sausinančiais milteliais 
(talkas, zinko oksido milteliai, 
magnezijos karbonatas). Arba 
milteliais sekamos formų los:

var-

Rismuth. subnitratis 
Magnes. carbonatis 
Lygios dalys abiejų.

Jei oda suskirdusi, tai
tok Burowo skiedinį (solutio 
Burovvi) 3'< ir aptepk |x>rą 
kartų. |>er dienų, rytą ir vaka
re. Galų gale atmink, kad šva
rumas čia lošia svarbių rolę.
Pediculosis pubis (utelės apie

Aptepk gyvsidal)- 
(Hydrargyri oleat.

Paprastai utelėmis apsikre- 
čiama — turintis utėlių vyras 
apkrečia moterį, dažniausia lai
ke lytinių santikiavimų. Utelės 
sukelia smarkų niežėjimų. Jei 
pradeda niežėti aplinkui lyties 
organus, tai visuomet reikia 
pažiūrėti ar nėra utėlių.

Gydymas.
rio tepalu
10'< ) kas dieną per keturias 
ar penkias dienas; paskui ge
rai numazgok. Paprastui dau
giau nieką daryti nereikia.
Vaginitas (makštų uždegimas)

Maksiu uždegimų pagamina 
įvairios bakterijos, stiprus vai
stai (plaujant), gimdos užde
gimas (tuomet iš gimdos teka 
pūliai), šiaip koki nors papra
sti sužeidimai ir k t. Priežas
čių, matote, gana daug — rei
kia stengtis tikroji priežastis 
surasti ir pašalinti; tuomet gy
dymas labai lengvas.

ženklai. Jaučiama degimas, 
niežėjimas makštyse ir ant vir
šaus, kiek vėliaus pasirodo pū
liai, jaučiama skausmas besi-

nors labai retai, į vaginų 
simeta difterijos bacilai, 
kiuose atsilikimuose plovimas, 
žinoma, niekų negelbės. Reikia 
stipresnių vaistų. Reikia dak
taro. Lyginai ir gonorėjų gali 
tiktai nusimanąs daktaras gy
dyti. Už lai ir sakiau, kad vi
suomet apsimokės pasirodyti 
daktarui.

Skauduliai ant Išlaukinių 
lyties organų

Ant išlaukinių lyties organų, 
kaip ir visur kitur, gali atsi
rasti jvairių-į vai riaušių skaudu
lių paprastų pašlaičių, plie
kų, spuogų, opų, gilesnių skau
dulių, karpų, ir kt.; šioje vie
loje gali atsirasti šankeris 
minkštasis arba kietasis; gali 
susimesti džiova, gali vėžys 
pradėti augti ir t.t. Savo vie
toje mes apie tuos dalykus kas 
reikia pasakome, cionais galiu 
duoti tiktai vieną trumputėlį 
patarimą: jei skaudulys ar opa 
kiek ilgiau laikosi, tai niekų 
nelaukdama nueik pas daktarą. 
Paprastuose atsitikimuose gy
dymas lengvas: užlaikyk šva
riai, nuplauk kokiu nors anti
septiku (burine rakštis, karbo- 

ir švariais raiščiais ap- 
švarumas čia, kaip ir ki

losią labai svarbią rolę.
šlapinimosi kanalėlio 

uždegimas
Ženklai: skausmas, ypatin

gai besišlapinant, reikia šlapin
tis dažnai, degimas, kiek vė
liaus pūliai; šlapumas drums
tas.

rišk. 
t u r,

su-
l'o-

Navikai ant išlaukinių 
lyties .organų

Ant išlaukinių lyties organų, 
gali atsirasti įvairių-įvairitiusių 
navikų; karpos, sifilio apaugos 
(kondilomos), vėžys ir kt.

Gydymas. Jei paprasti navi
kai — reikia pašalinti elektra 
arba peiliu; sifilio apaugos gy
doma snlvarsann (ti(M») ir kt. 
preparatais; vėžys, žinoma, vi
suomet pavojingas daiktas, apie 
kurį atskirai pakaitysime.

Kyla
Kai'tnis į išlaukinius lyties 

organus sulenda žarnos arba 
šiaip kiti pilvo tuštumos orga
nai. lai yra kyla (hernia, rup- 
tura). Tokiuose atsitikimuose 
reikia padaryti operacijų.

Vulvos niežulys (ruritis 
vulvae)

niežulys moteris
privargina. Paprasti 
galo, be krašto. Mo-

uz-Vulvos 
tektinai 
niežti be 
terys neretai kankinasi.

Priežastys: visoki pūliai iš 
makštų (vaginos), rukštus ar
ba pūliuotas šlapumas, parazi
tai išlaukiniuose lyties orga
nuose, odos ligos (ekzema, pru- 
rigo), nešvarumas, ir kt.

Gydymas. Pašalink priežas
tis. Galima vartoti sekamas te-

Mentbolis ...
Olei olivae .. <
Chloroform. .
Lanolin..........
Aptepk du ar tris kartus 

per diena.
X-spinduliai duoda gerų re

zultatų. Jei šitas tepalas nepa
šalina niežėjimo, lai geriausia 
nueiti pas daktarų. Visuomet 
užsilaikyk kiek galėdama šva
riau.

bildu sužeistam gimdos kakle. 
Pradžioje galima išpiauti, bet 
vėliaus jau beveik nelieka kas 
daryti. Vėžys paprastai kanki
na augusias moteris (po 35 me
tų). Pradžioje vėžys beveik jo
kių ženklų nepagamina: nėra 
skausmų, kartais kraujas pasi
rodo, moteris niekų nepaiso ir 
laukia “gal pereis”; suranda
ma vėžys jau visoj gimdoj ir 
aplinkiniuose, organuose išsipla
tinęs... Sifilis paprastai pasi- 

i duoda gydymui, džiova daug 
sunkiau.

Kitokį Ri'intlos Hlikrikimni. I.n- 
bai daug kalbama apie gimdos 
nukrypimus tai j vienų, tai į 
kitą šoną, susilenkimus ir puo
limą žemyn, čionais yra puiki 
dirva moteris gųzdinti. Apla
mai imant, kiekvienos moters i 
gimda šiek-tiek pakrypusi ar
ba susilenkusi ir tai niekų ne
reiškia. Operacija šituose atsi
likimuose, aplamai imant, pa
lengvinimų nesuteikia. Cionais 
galiu moterims pasakyti: nesi
skubinkite su operacijomis. 
Daugybė moterų po operacijų 
bloginus jaučiasi. Neklausykite 
tų, kurie visa jūsų bėda suver
čia ant gimdos.

Navikai gimdoje. Jei gimdo
je priauga kokių nors navikų 
(apaugų), tai žinoma, jie rei
kia išpiauti. Ret ir šitokiuose 
atsitikimuose nesiskubinkite su 
išpiovimu: pirmiausia, ar tik
rai gimdoje yra kokių nors ap
augų (tumors). Jei tikrai yra, 
tai reikia išpiauti.

(Rus daugiau)

ATYDA lietuviams
PATAISYK IT snvo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namu*, įdedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažus, 

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

T.l. Kedzie 8902

8514*16 Roosevelt Rd.
arti St. Louii Avė.

CHICAGO. ILL.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktų.
'PAT yra piuku jeigu gali taip 
' padaryt, joję kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks pužas 
rlalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales t— tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
La m bert Pharmacal Co^ Saint

Gydymas. Surask priežastį 
ir pašalink. Jei gonorėja (kle- 
pas), tai eik pas daktarų nie
ko nelaukdama. Geriau pada
rysi nuėjus pas daktarų visuo
se atsitikimuose, nes gali būti 
kokia nors liga gimdos, pūslės 
arba šiaip kitų dubens orga
nų.

Paprastuose atsitikimuose už
tenka išsiplauti makštis (vagi
na) lx>rinės rukšties skiediniu

įdėk lx>rinės rakšties miltelių- 
tris šaukštus Į virinto vandens

Mergaičių makštų uždegimas 
(vaginitas)

Gana dažnai jaunos mergai
tės pajunta niežėjimą ir tekė
jimų iš makštų (vaginos); joms 
pradeda skaudėti visi išlauki
niai lyties organai. Jei nėra 
gonorėjos (klepo), tai nėra rei
kalo nusigąsti. Jei yra kokia 
nors priežastis manyti apie go
norėją, tai reikia mergaitę nu
vesti pas daktarą, kuris suras 
kame dalykas. Jei tėvas ir mo
tina neturi gonorėjos, tai mer
gaitės ir-gi neturės. Jei jos gu
li vienoj lovoj su kokia nors 
motore arba vyru, tai, žinoma, 
gonorėja gali apsikrėsti.

Gydymas. Numazgok išlau
kinius lyties organus muilu ir 
vandeniu porų kartų per die
nų; |>orų kartų nuplauk karbo- 
liniu vandeniu, apibarstyk sau
sinančiais milteliais — lygios 
dalys “bismuth. subnitratis ir 
creta preparata”, arba borinės 
rukšties milteliai. Aprišk vul- 
va.

Parazitinis vaginitas

Vaginoje (makštyse) gali 
sig5rventi įvairus parazitai,
rie sukelia uždegimą. Kartais, ti.

ap- 
ku-

Bankas Del Jūsų
Mandagus, draugiškas, greitas ir 
saugus—mes galim jums pagelbėti

VISKAS yra lengviau šiame banke. Mes turime 
’ žmonės kurie susikalba jūsų prigimtoje kalbo

je. Biznis vedamus daug geriau.
Taupymai, investmentai arba biznis užsienyj yra 

atliekamas be jokių sunkenybių.
Daugelis jūsų tautiečių randasi pas mus. Jie 

mėgsta draugišką dvasią.
Čia yra lengva atvažiuoti. Parankioje vietoje, 

čia galit pribūti be jokio Irubelio. Viena didžiausių 
ir stipriausių bankų Amerikoj.

The Foreman National Bank
The Foreman Trust And Savings Bank
La Šalie and VVashington Streets, Chicago

T U RT A S V I R ŠI J A 100 MILIŪNŲ DOLERIŲ

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

Priežastys: nešvarumas, įvai
rios bakterijos, baltosios, ligos 
gimdos, pustės ir kitų lyties 
organų; sužeidimas (kartais 
laike lytinių santikiavimų).

Paprastas šlapinimosi kana
lėlio uždegimas, aplamai imant, 
greitai ir sėkmingai išnyksta. 
Jei kanalėly apsigyvena kokios 
nors bakterijos, ypatingai go
norėjos (triperio, klepo), tai 
pasidaro reikalinga rimto gydy
mo liga. (Žiūrėk “gonorėja”).

Gydymas. Stengkis surasti 
priežastį. Jei skausmai šlapini
mosi kanalėly atsirado po ly
tinių santikiavimų (trečioj die
noj) jei ir pūliai pradeda te

tai gali būti gonorėja: 
pasiskubink pasimatyti su dak-

gydymas lengvas: negerk alko
holinių gėrimų, nevalgyk pipi
rų, krienų, cibulių, ridikų, uk- 
suso ir kt. aštrių daiktų; kas 
vakaras gerai išsimaudyk, išsi
plauk vaginų burine rukštimi. 
Paprastai nereikia gerti vaistų, 
žinoma, jei kanalėlio uždegimų 
palaiko kita kokia nors liga, 
tai jau visai kitas dalykas.

Aplamai imant, jei per tris 
ar keturias dienas skausmas 
nesimažina, jei vis varo daž
nai šlapintis, tai geras ženk
las, kad apkrėsta; jau reikia 
gydyti rimtai, jau reikia dak
taro pageliais.

Apauga šlapinimosi kanalėly
Vadinama apauga arba navi

kas šlapinimosi kanalėly mote
rims daug nesmagumų sutei
kia. Atsiranda skausmas besi
šlapinant, reikia dažnai šlapin
tis, skausmas vaikščiojant, kar
tais ir kraujo pasirodo, lytiniai 
santikiavimai gali būti skaus
mingi. Moteris palieka nervuo
ta.

Gydymas. Apauga arba na- 
vikelis paprastai lengva išde
ginti elektra arba išplauti. Re
zultatai visuomet geri.

Votys išlaukiniuose lyties 
organuose

Išlaukiniuose lyties organuo
se, ypatingai liaukose, gali pa
sidaryti įvairių abscesų arba 
vočių. Votys paprastai paga
mina skausmų. Votys reikia 
prapjauti ir tinkamai išvaly-

Gimdos ligos
Gimdos ligų yra daug ir jas 

visas tiktai patyręs daktaras 
gali gydyti, Liūnais apie tas li
gas galime kelis žodžius pasa
kyti.

Gimdos uždegimas.
štai šitą ligų pagamina 
noi's į gimdų patekusios 
rijos — dažniausia po 
(persileidimų) arba po 
mo. Atsiranda karštis, 

ir pūlių tekėjimas.

Papra- 
kokios 
bakte- 
a bortų

Banilykit šias Gyduoles
Nuo Silpnų Nervų

Kuomet jus pajuntate, kad jūsų sveikata 
eina žemyn prarandat svarumą, jėgą ir jūsų 
nervai yra prastame stovyje vartokit Nuga- 
Tone per keletą dienų ir pastebėkite puikias 
pasekmes. Per 35 metus Nuga-Tone pagelbė
jo mileliam* žmonių atgauti savo sveikatą ir 
linksmybę ir ką jos yra padariusios dėl jų, 
tą patj gali padaryti ir dėl jūsų, jei tik jas 
pabandysite.

Nuga-Tone pataiso apetitą, pagelbsti virš
kinimui, prašalina gasus iš skilvio arba žar
nų, sustiprina kepenis, prašalina inkstų ir 
pūslės trubelius ir sustiprina silpnus nervus 
ir kitus kūno organus. Nusipirkit jų butelį 
šiandie. Nuga-Tone turi jums pagelbėti, o 
jei ne, tai vaistininkas grąžins jums pinigus. 
Neimkit pavaduotojų.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

skaus
mas ir pūlių tekėjimas. Blo
giausių gimdos uždegimą paga
mina gonokokai (gonorėjos pe
rai) ir streptokokai po persi
leidimų.

Uždegimas gimdos kanalo ar
ba kaklo. Uždegimas šituose 
atsitikimuose apima ne visų 
?imdų, bet tiktai jos kanalą. 
Uždegimų, pagamina įvairios 
bakterijos, šita liga paprastai 
didelių nesmagumų nesuteikia. 
Paprastai atsiranda pūlių, daž
nai kraujuotų, 
girnas vaginoje, 
ištinsta, lytiniai 
skausmingi. Jei 
gamina gonokokai (gonorėjos 
bakterijos), tai visuomet ir 
ženklai didesni ir daugiau pa
vojaus, nes gonorėja visuomet 
pavojinga liga. Reikia surasti 
priežastį ir gydyti aptepant už
degimu apimtas vietas protar- 
golu, plauti vaginą ir t.t.

Jei uždegimas virsta chro
niniu, tai yra, jei užsitęsia ilgą 
laikų, tai atsiranda kitokių ne
smagumų: skausmų strėnose, 
baltųjų ir t.t. Gimdos kanalas 
kartais apauga, kaklas padidė
ja; tuomet jau ir gydymas sun
kesnis.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

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

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas

KAUNO ALBUMAS ...................................................... t............—
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose .....................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .... :.................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926
NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................................«...................  55c

Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

92.50

$1.50

$3.00

pradžioje de- 
gimdos kaklas 

santikiavimai 
uždegimų pa-

kaklo sužeidimai.

MŪRINIS arba MEDINIS
C 1 f) įmokėti — kiti lengvais ifi- 
4* I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališk urnas yra budavoji- 
inas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
eagoje ir į priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardų, adresų jeigu norite in
formacijų.
Vardas ..................................................
Adresas ..................................................

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Y<ardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270 
Chicagos ofisas

2815 N. Crawford Avė.
Palisade 8536

S
You, too, 
can have 
cleaner, 

. brighter 
į and 
1 prettier 
įl Fumiture

O^darV^PoIish

193 Grand Street

APSIDRAUSK!

$10,000 acodent policy

Gimdos
Gimdymas ir abortai (persilei
dimai) gali sužeisti gimdos ka
klų. lokiuose atsitikimuose mo
teris jaučia skausmus strėno
se, atsiranda baltųjų, antdra- 
panes (mėnesinės) skausmin
gos, kartais negali pastoti, ir 
t.t.; dažnai moteris palieka silp
na ir nervuota. Gydymas: rei
kia išvalyti žaizdų arba susių- 
ti, jei galima; kartais gimdos 
kaklas pasidaro didelis — tuo
met reikia nuplauti.

Kitos ligos. Į gimdų gali su
simesti ir kitos ligos, kurių 
svarbiausios bus šitos: vėžys, 
sifilis, džiova ir kt. Vėžys pa
prastai prasideda kokiu nors

Su

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europinis kelonSs asme
niniai vadovaujamos

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivais
HBW TOBK, ALBBBT BALLIN,

HAMBUBG, DBUTtCHLAND, 
BBSOLUTK, BZUANCB, ( 

CLBVKLAND,

cnnniA new Y0R- */|| iK0 1KI KAU‘ 
L VU NO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai
________________________________ /

Savaitiniai išplaukimai 
Kelionė greita ir pigia 

kaina
Del permito ir kitų infor
macijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie 

Miig-Amcila line 
United American Lines. Ine* 

General Agentą
177 N. Michigan Avenue, Chicago

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimų einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk .aplikacijų ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas .................... .......................
Adresas (gatvė) ...................................
Miestas ir Valst.................................
Užsiėmimas
Pašelpgavis

LISTERINE 
. THROAT 
b TABLETS

antisep
tikas

Apsaugoja 
ir Pralali- 
na Gerk
lių Parpi
me. Skaa- 
dijimą ir 
K<Mijiin«.

čMade by

Amžius

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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NAUJIENOS
The IJthiani&n Daily New* 

fublished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian New* Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooaevelt 8509

Editor P. GRIGAITIS

Uteieakymo kalnai
Chicagoje — paltus

Metame----- ——------------------ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams - - - 2.50
Dviem mėnesiam  1.50
Vienam mine«iui .... .76

Chicagoje per iineilotojuai
Viena kopija_________ - T 8c
Savaitei____________  , 18c
Mineliui  71c

dabar bus suteikta balsavimo teisė, balsuos vistiek už 
Darbo Partiją, nes jos yra fabrikų, krautuvių ir ofisų 
darbininkės. Kraštutiniai konservatoriai, to bijodami, 
kaip tik ir priešinasi biliui.

Subscription Rateli 
$8.00 per year in Canada. 
$7.90 per year outaide of Chlcafo, 
$8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.
Entered as Second Claas Matter 

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

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
■ekmadieniua. Laidiia Naujienų Ben
drove. 1789 So. Halated St., Chicago, 
IU. — Telefonai: RooMvalt 8601.

Suvienytos VaUtyoM, m Chicagoje, 

Metama —...—w $7.00
Pusei meti ------     . 8.59
Trims mėnesiams . 1.75
Dviem mėnesiams —_ 1.25
Vienam minėsiu!---- ..... .75

Lietuvon ir kitur ulsienluooe 
[Atpigintais

Metams-------  $8.00
Pusei metų - - . 4.00
Trims mlnesiams 2JM)

Pinigus reikia siųsti palte Monsy 
Orderiu kartu su atsakymu.

“MARGUTIS”—LINKSMAS 
LAIKRAŠTIS.

“NEPRIETELIAI”

Pilsudskio ir Voldemaro įgaliotinių derybos, kaip 
praneša telegrama iš Karaliaučiaus, “suiro”, kadangi 
Kauno diktatorius atsisakęs nusileisti Vilniaus klausi
me. Tečiaus — nežiūrint derybų suirįmo konferencija 
paskyrė tris komisijas — ekonominę, saugumo ir tau
tybių (apie ką buvo pranešta “Naujienose” jau vakar) 
toliaus svarstyti klausimus, dėl kurių buvo ginčytasi 
Karaliaučiuje. Derybos, vadinasi, nėra nutrauktos, bet 
įėjo į naują stadiją — į svarstymą smulkmenų.

Voldemaro “nenusileidimas” Vilniaus klausime tai 
teatro vaidinimas. Nusileisti jisai tuojaus sutiktų, jeigu 
nebijotų sugadinti reputaciją savo valdžios, kaip “vie
nintelės tikrai tautiškos” vyriausybės. Jau pereitą gruo
džio mėnesį jisai juk iškilmingai pasižadėjo eiti prie at- 
steigimo normalių santykių su Lenkija, visai neužsime
nant apie Vilniaus grąžinimą Lietuvai.

Komisijose bus lengviau susiderėti, negu viešoje 
konferencijoje, — ką žino gerai ir lenkai, kurie todėl 
jokio triukšmo nekelia dėl Voldemaro smarkavimų Ka
raliaučiuje.

DIKTATŪROS BIRBYNĖS

Velykoms besiartinant, Chi
cagoje pasirodė “Margutis” — 
ne margintas kiaušas, bet “juo
kų ir dainų laikraštis”, kurį lei
džia visiems gerai žinomas 
Dzimdzių tėvas, Antanas Va
nagaitis. Pats leidėjas ir re
daktoriui pirmam savo laikra
ščio numeryje praneša, kad 
“Margučių” esą paleista į pla
tųjį pasaulį 50,000, ir mes pa
tyrėme iš spaustuvės, kurioje 
jisai buvo atspausdintas, kad 
tai tiesa.

“Margučio” išvaizda kukli: 
nedidelis (16 pusi.) ir nepasi- 
puošęs, “vienmarškinis” (ar 
gal geriau butų pasakyti, “be 
lukšto”? Tam paukščiui, kuris 
jį padėjo turbūt reikia duot 
lest “oyster shells”). Iš leidėjo 
paaiškinimų nuomanu, kad jo 
norėta padaryt savo leidinį 
kuopigiausiu. ^Margučio” kai
na, iš tiesų, labai žema: tik 75 
centai metams.

O kai dėl turinio, tai jis — 
tikras juokų maišas. Juokingi 
ne tik straipsniai, bet ir jų ant- 
galivai. Redakcinis straipsnis 
tenai vadinasi “redaktoriau^* iš- 
sižiojimas”. Paskui eina “pa
žabotas žodis”, toliau — “ra- 
diogavija”, “juokologija”, “dai- 
nobalsija”, “kritikomanija” ir 
t. t.

Lenkijos diktatorius nori susiaurinti seimo galią ir 
sustiprinti vykdomąją valdžią. Kai seimas jo valiai pa
sipriešina, tai jisai seimą uždaro.

Komunistai prieš šitokią Pilsudskio politiką kelia 
dideli triukšmą, bet savo darbais jie tikrumoje eina prie 
to paties tikslo. Pereitą šeštadienį jie, pav. atsinešė į 
seimą muzikalius instrumentus ir ėmė daryti obstruk
ciją: vienas putė fleitą, antras pritarė jam klaksonu, o 
kiti trys komunistai uždainavo. Seimo pirmininkas, so
cialistas Dašinskis, turėjo tą muzikališką kompaniją pa
šalinti iš posėdžių salės.

Darydami “kačių koncertą” seime, komunistai dis
kredituoja jį, puldo jo vardą žmonių akyse, — kas gali 
būt naudinga tiktai diktatoriams, kuriems rupi seimą 
kaip galint labiaus pažeminti. Bet tie “raudonieji” bon- 
kagalviai, matyt, to nesupranta.

Seimas, susidedantis iš žmonių atstovų, jiems tai — 
“sorkės”, kaip*kitąsyk diena iš dienos vapaliodavo ir 
Brooklyno “Laisvė”. Bet kai ateina koks diktatorius, 
kuris seimą išvaiko ir ima be “sorkių” valdyt kraštą, 
šaudydamas pirmiausia pačius komunistus, tai jie rėkia, 
kaip už liežuvių pakarti: “Gelbėkit nuo kruvinos dikta
tūros!”

Ko gi nori tie nelaimingi žmogeliai? Kam jie vaidi
na diktatūros birbynių rolę?

MOTERŲ BALSAVIMO TEISĖ ANGLIJOJE

“Margučio” juokai nepikti ir 
nekalti (išimant gal viihią, ku
ris nevisai tinka gavėnios lai
kui). Jie pašiepia asmens silp
numus, bet ne visuomenines 
ydas, todėl reikia manyti, kad 
jokios partijos žmogus nesijaus 
jais užgautas. Savo keliu ši 
stoka socialio turinio “Margu
čio” humore yra bene silpniau
sia jo pusė, - su kuo Vana
gaitis, žinoma, nesutiks, nes jo 
obalsis yra: “tegul kvatoja didi, 
maži, jauni, seni, užaugę ir ma
žyčiai”. Jisai nori, kad žmo
nės kvatotų, nes “juokas — 
sveikata”, o iš ko kvatoti — 
jam vistiek.

Mums rodosi, kad daugeliui 
žmonių toks linksmas (ir dagi 
“sveikatą užlaikantis”!) laik
raštėlis patiks. Ir butų gerai, 
kad jisai patiktų, nes pas mus 
jau per daug mėgstama vaik
ščioti surauktomis kaktomis, 
lyg mes būtume kokie filozofai 
arba amžinai su kuo nors su
sipykę! Reikia daugiau juok
tis, ir iš visų padėjėjų šitam 
“rimtam užsiėmime” geriausias 
dabar yra Vanagaičio “Margu
tis”.

Prisiųstame jo rankraštyje 
tarp ko kita skaitome:

“1901 m. įstojęs į lenkų 
Socialdemokratyczna Partija, 
Krulewst\va Polskego i Lit- 
wy (Lenkijos ir Lietuvos So
cialdemokratų Partija) po 
pseudonimu: Juzei Bialcus; 
ir 1905 m. vesdamas agitaci
ją tarp Rusijos kariuomenės, 
už ką ir palikau ištremtas į 
Sibirą, Eniseiskaja oblast; ir 
1906 m., pabėgęs iš ten, at
važiavau į Suv. Valstijas ir 
pristojau prie Lietuvių So
cialistų Sąjungos po pseudo
nimu: Juozapas Lukoševi
čius; ir Pittsburgh’o apielin- 
kėje, su F. Bagočium, Marija 
Olita ir Verbliugevičium, ve
dom agitaciją už L.S.S.

“Kilus dideliam istoriniam 
streikui McKeess Rocks, Pa., 
1909 m., kurį vedė Pasaulio 
Pramonės Darbininkų unija 
(I. W. W.), už vadovavimą 
to streiko buvau pastatytas 
per Pressed Steel Car Co. 
ant “black list” (kenksmin
gu kompanijoms darbininku) 
ir priverstas buvau permai
nyti preudonimą ant Joseph 
Schmidt.

“1910 m., kada kilo Meksi
kos revoliucija prieš Profirio 
Diazo, nuvažiavęs į vakari
nes valstijas organizavau 
Liuosnorių Legionus tarp I. 
W. W. unijos narių po pseu
donimu Joseph Pedro ii su
organizavęs 80 draugų iš 
miestų Minneapolis ir Duluth, 
Minn., nuvažiavau į Meksiką, 
kur ix> padovyste garsaus 
Amerikos rašytojo, Jack 
London, kovojom už Meksikos 
žmonių laisvę. Bet po nužu
dymo Francisko Maderos per 
Meksikos reakcionierius, su
grįžau j Suvienytas Valstijas, 
kur ir buvau žinomas kaipo 
Šmitas iki 1917 m., o pas
kiausiu laiku esu žinomas 
kaipo Amerikos Darbininkų 
Apšvietos Draugijos atstovas 
J. Mickevičius.”

Tas paliudija jų silpnumą, kad 
jie rimtų argumentų pastatyt 
neturi.

Šiandie gi prasikeikę bolše
vikai slapstosi po “progresyvių 
ir “pažangių” vardais, (nes ko- 
munistų-bolševikų vardas žemai 
nusmukęs) ir tokiu bildu mano 
rasti neišmanėlių ir juos pasi
gauti ant savo meškerės. Bet 
šiandie visi jau pradeda su
prasti, kad nė jokios diktatūros 
šalininkas negali būti progresy- 
vis-pažangus žmogus.

Taigi, bolševikai yra diktatū
ros (ir dar kruvinos) gabinto- 
jai, tad aiškus dalykas, kad jie 
yra pažangos-progreso priešai.

—Kalvis.

f---- -- ---------------------------

Skaitytojų Balsai
[l/ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]*

Pastabos apie šnipus NORI SVEIKATOS?
šnipo Frainos išperos cen

tristiniai komunistai ant tiek 
nuprogresavo, kad vienam “Lai
svės” redaktorių atvirai užme
tama, jog jis eina savo tavorš- 
čiaus šni|)o Frainos pareigas, 
raiškia pats tarnauja šnipu. 
Man neapeina, kuris “Laisvės” 
redaktorių tai daro ir išdavi- 
nėja kitiems šnipams ADP. nu
tarimus, bei jos narius. Bet aš 
tiek žinau, kad centristiniai ko
munistai yra pagimdyti vald
žios šnipų Frainos, Murovų ir 
kitų, tad kodėl ir mūsiškiai 
“laisviečiai” ir “vilniečiai” ne
gali turėti šnipų savo tarpe?

JUOKIS!
Vienas garsus daktaras pa

sakė: “Juokis ilgai ir širdin
gai, jei nori būt sveikas!” 
Faktas yra, kad juokiantis 
akstinami organai krutinės ir 
pilvo. Bet pilvas turi būt ge
rame stovyje. Tam tikslui 
Trinerio Kartusis Vynas yra 
geriausias vaistas. Pilvą palai
ko švarų, paakstina apetitą, 
pašalina sukietėjimą ir nevirš
kinimą. Rašyk Jos. Triner Co., 
1333 So. Ashland Avė., Chica
go, 111. ir gausi sempelį dykai. 
Įdėk 10c. pašto lėšomis pa
dengti.

NEMOKAMO SEMPEL1O

Pastabos
Reikia tikėtis, kad šiais SLA. 

Piki. Tarybos rinkimais dides
nis SLA. skaitlius narių daly
vaus balsavimuose, negu praei
tyje, nes bolševikai šiauriau
siais šmeižimais ir narių kurs
tymais prieš dabartinius orga
nizacijos viršininkus, nori įsi
skverbti į SLA. centrą, tai su
prantamas dalykas, kad SLA. 
nariai tai matydami, pasistengs, 
kad šmeižikai nepasiektų savo 
tikslo.

Britanijos atstovų butas priėmė antru skaitymu 
valdžios įneštą bilių, kuriuo suteikiama balsavimo teisė 
moterims nuo 21 metų amžiaus. Iki šiol Anglijoje mo
ters galėjo balsuot, tiktai sulaukusios 30 metų amžiaus. 
Keikia manyt, kad bilius bus priimtas ir trečiuoju skai
tymu, kadangi jam pritaria visos partijos, tik priešinasi 
sauja kraštutinių konservatorių.

Kai jisai taps įstatymu, tai balsuotojų skaičius Ang
lijoje padidės 5,391,000. Iki šiol tenai turėjo balsavimo 
teisę 9,000,000 moterų ir 12,250,000 vyrų. Priėmus kal
bamąjį bilių, moterų balsuotojų bus 2,000,000 daugiau, 
negu balsuotojų vyrų.

Suprantama, kad ta reforma reiškia stambų žinks- 
nį priekyn demokratijos keliu. Nors daugelis žmonių 
buvo įsivaizdavę, kad demokratija esanti “subankruta
vusi”, bet ji, kaip matome, dar vis progresuoja. Pažy
mėtina yra tai, kad už demokratines reformas šiandie 
stoja net atžagareiviai. Iš to anaiptol negalima daryti 
išvadą, kad tos reformos pasidariusios “priešingos pro
gresui”, o tiktai — kad atžagareiviai nebeturi vilties 
jas sutrukdyti. Matydami, kad demokratija nesulaiko
mai žengia priekyn, jie patys stoja j jos rėmėjų eiles. 
Tai yra gudrumas.

Anglijos konservatoriai, įnešdami sumanymą pra
plėsti moterų balsavimo teisę, pralenkė net liberalus ir 
darbiečius, ir dabar pasiims sau už tai kreditą. Kodėl, 
sakysime, negalėjo tą reformą pravest Lloyd George’as 
arba MacDonaldas? Pražiopsojo! .

Tečiaus manoma, kad dauguma moterų, kurioms

Taigi mes jam linkime ge
riausio pasisekimo. Jei kuris 
nesate skaičiuje tų 50,000 žmo
nių, kurie gavo po “Margutį”, 
tai kreipkitės šiuo adresu: 3241 
S. llalsted St., Chicago, III.

“BALSAS” ARGENTINOJE.

Juo didesnį bolševikai daro 
puolimą, tuo labiaus reikia nuo 
jų gintis. O geriausias nuo jų 
apsigynimas, tai SLA. nariams 
dalyvauti balsavimuose, ir ati
duoti savo balsą už žmones, ku
rie iki šiol stovėjo organizaci
jos sargyboje.

Pietų Amerikos lietuvių drau
gija “Lietuva” leidžia Argenti
nos mieste Buenos Aires savai
tinį laikraštį ‘“Balsas”. Jo lei
dėjai, matyt, neturtingi, bet 
laikraštis vedamas rimtai. Ap
link jį spiečiasi žmonės, kurie 
priešingi taip jUodairtjam, kaip 
ir raudonam jam fašizmui.

Labai malonu matyt, kad svei
kai protaujantys lietuviai Ar
gentinoje pasirūpino įsigyt sa
vo spaudos organą.

“BUVAUNAS”ŽMOGUS

Nesenai spaudoje piktai susi
baręs su “laisviniais” kom-biz- 
nieriais “apšvietietis” J. Micke- 
vičius-Smitas paskelbė savo bio
grafiją, kurios nuorašą jisai 
prisiuntė ir mums. Pasirodo, jo 
esama buvauno žmogaus ir 
atžvilgiu vietų, kurias jam te
ko pamatyti, ir atžvilgiu darbų, 
kuliuos jisai dirbo.

Aiškus dalykas, kodėl bolše
vikai taip šmeižia ir puola SLA. 
Pild. Tarybą ir organo “Tėvy
nės” redaktorių. O tai todėl, 
kad šitie žmonės, SLA. narių 
pastatyti organizacijos prieša
kyje, iki šiol dabojo, ir neleido 
bolševikams jos išnaudoti jų 
politikai. Tad suprantama jiems 
(bolševikams) darosi labai pik
ta. Ir kaip gi nebus!

Ir jeigu bolševikams pasisek
tų įeiti su savo kromeliu į SLA., 
ir pasikinkyti į savo vežimą 
SLA. organą “Tėvynę”, tada tai 
jie iš džiaugsmo šoktų “čiži
ką”...

Kadangi bolševikai geresnių,, 
argumentų neturi prieš SLA. 
viršininkus, tai jie vis tą pačią 
malimalienę kartoja apie “skal
dymą” kuopų. šita jų mali- 
malienė jau senai prirodyta, 
kad ne pypkes tabako negerta.

Amerikos Lietuvių 
Moksleivija

Ar ji pavieni, ar susibarusi 
į lietuvių būrelius, nieku ne
pasižymi, kas ją keltų kiek 
aukščiau už “prašmatnius” as
menis, kurie bile šaly greit 
“pripranta” ir tuom didžiuoja
si. “Naujienose” Visliomis ga
na tiksliai, tik trumpai pate- 
mijo Amerikos lietuvių moks
leivių pobūdį.

Savo rašiny Visuomis paste
bėjo vien pačią buitį, paviršinę 
moksleivių išžiūrą, ne girda
mas, ne peikdamas. Tečiau kaip 
kas iš to prisiskalde pusę špal- 
tos “demokratijos” ginimo žo
džių, ir tai esama moksleivio. 
Tečiau Visuomis, kaip ateivis, 
galėjo keleriopai daugiau apie 
lietuvius moksleivius pasakyt, 
ypač iš tos pusės, kurios ir jie 
laikosi (nes negali atsipalai- 
dot), t. y. “Lithuanian Stu
dentas” kampo. Nes toji pusė 
aiški ne vien atėjimui, o ir pa
gyvenusiam amerikiečiui.

Kaip kas savo (mokinių) pu
sę gindamas pasigiria, kad jie 
anglų kalboj turį “Student’s 
Corner,” kas girdi Visuomiui 
neprieinama (drąsus pasigiri- 
mas!), kitaip jis pamatytų, 
kad mokiniai apie Lietuvą la
bai daug rašą. Arba, kad lietu
viai moksleiviai skelbiasi lietu- 
tuvių laikraščiuose, vadinama 
“faktu”, kad jie jau lietuviai. 
Bet “faktas” yra, kad lietuvių 
laikraščiuose skelbiasi ir desėt- 
kai bankų ir kitokių firmų, te
čiaus jos nelietuviškos, o vien 
verslo išskaitimu tai daroma, 
kad lietuviai jas remtų.

Lietuviai moksleiviai, kaip 
jie uolus amerikonai ne ro
dytųsi ir kaip jie nė bandytų 
amerikonus moksfeivius sekt, 
kurie brangiuose viešbučiuose 
puotauja, jų nepavys ir liks 
vien lietuviais; nė gi ameriko
niškais žaislais (šokiais) auk
ščiau už lietuvius pasikels. Jie 
skelbiasi lietuvių laikraščiuose, 
kad vien iš lietuvių tegali laukt 
paramos: amerikonai (kitatau
čiai) jų nebos.

Kada tokie “aukštos aspira
cijos” mokiniai, baigia savo 
kursą atsisėda amatninko (pro
fesionalo) kėdėn, jie traukiasi 
į lietuvių tarpą, iš kurių ir sau 
duonelę pelno.

Pasakymas, kad man tinka 
tokie žaislai, aš moku, jie leng
vesni, mokiniui mažiausia de
ra. Tokius pasakymus girdim 
iš visų “prašmatniųjų”, kurie 
bile šaly apsigyvenę, užsimer
kę seka tos šalies papročius, 
madas ir žaislus; nors tokie 
niekad nepaveja ir neprilygsta 
vietiniam, kurių tėvų-tėvai toj 
šaly gimę, — mat save paslėpt 
sunkiausia ir negalima.

Ypač mokiniui neprideda 
džiaugtis, kad Lietuvoj ameri
koniški žaislai veisiasi. Nes to
li gražu retas tesutiks, jei jie 
ir prigytų Lietuvoj, kad todėl 
lietuviai juos pamėgo, kad jie 
gražesni, ar patogesni, tik grei
čiau todėl, kad Lietuva, nuo 
kryžiokijos užėmimo, protiškai 
nustelbta, per amžius vergavu
si, prarado nuovoką kas savo 
ir kas verčia brangini. Pertai

Nė “I^aisvė”, nė “Vilnis” ne
pajėgė atremti J. Mickevičiaus 
užmetimo, kad “Laisvės” pa
stogėje yra šnipų, kurių vie
nas 1919 m. išdavė vienų lie
tuvį komunistą iš Gary, Ind., 
kurį Jungt. Valstijų valdžia 
tuoj deportavo į Rusiją. J. Mic-i 
kevičius apie šnipus “Laisvės” 
pastogėje sužinojo net Rusijo
je būdamas. Reiškia, net Ru
sija žino apie tuos šnipus. Tur
but tai tiesa, nes ”Laisvė” ir 
“Vilnis” ikišiol neįstengė atrem
ti tų užmetimų.

KUPONAS
Vardas .............. >.....................

Gatvė .........................................
Miestas .............................. C-l

Kiek šnipų tarnauja komu
nistų ADP. partijoj, aš nežinau, 
bet esu tikras, kad ten yra ne
mažas jų skaičius. Juk ne vel
tui šnipų darbas primetamas 
yra net vyriausiems komisa
rams ir net atvirai kalbama, 
kad šnipai kontroliuoja visų! 
ADP. ir jos darbuotę.

Anų dienų gavau laiškų nuo 
savo seno draugo, karšto ko
munisto ir svarbaus veikėjo 
komunistų tarpe nuo pat LSS. 
skilimo. Tas komunistas kal
bėdamas apie politinį judėjimų 
šioje šalyje ir Rusijoje, nusi
skundžia ant centristinių ko
munistų, kad jų tarpe yra la
bai daug šnipų ir sako, kad 
kol darbininkai nepradės grū
sti tuos šnipus atgal į surpai- 
pes, tol nieko gero nebus.

Reikia neužmiršti, kad tas j 
asmuo labai daug žino apie ■ 
Rrooklyno štabų.

Man esant santaikoje su cen
tristais, o ir vėliau, išstojus iš 
komunistų partijos, teko nuo
latos girdėti apie tris įtaria
mus lietuvius šnipus, kurie 
buvo ADP. lietuvių sekcijos 
nariai ir kartu ėjo šnipų pa
reigas. Du įtariamųjų buvo Illi
nois valst., o trečias “Laisvės” 
pastogėje. Vienas jų karo me
tu išdavinėdavęs slakerius. Vie
ną dieną jis pasirodęs mieste
lio gatvėj su žvaigžde prie švar
ko atlapo. Tą. daugelis paste
bėjo ir net spaudoj tai iškėlė 
aikštėn. Kaltinamasis per “Lai
svę” teisinosi, kad jojo kaimi- 
nas priklausė šnipų organiza
cijai ir mergaitės parnešusios 
žvaigždę nuo kaimino, jam pri
segusios prie švarko. Vėliaus
ištikrųjų pasitikrinę, kad jis 
pats išdavinėjęs slakerius. Ir 
dabar jis yra ADP. narys, ger
biamas komunistų veikėjas, la
bai artimas “Vilniai” žmogus. 
Dabar jis esąs Chicagoje, tu- 
rys politinį džiabą, dirbąs už 
dolerį ir dėl buržuazinių par
tijų, bet kartu esąs ir Mask
vos davatka.

Nereikia peMaug stebėtis, 
kad jis dirba ir kapitalistams 
ir komunistams: abiejų tikslai 
supuola, o be to ADP. liderių 
idėja yra doleris ir kur jie ma
to dolerį, ten ir seka.

— Pasaulio Vergas.

reik apgailėt, o ne didžiuotis, 
kad Lietuvoj, svetimi žaislai 
yra mėgiami.

—Arimantas.
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Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Ilcating 
Kaipo lietuvi*, lietuviam* vieado* 

patarnauju kuogeriauiinl 
M. YUŠKA & CO.

4M< Bo. Pulta. St, Chlut^ m.
- — — — __l*

Tuoj nebeskauda
Į minutę skausmas dingsta tai greitumas 
I)r, SchoH'io Zino pads. Jie priežastį pra
šalina—spaudimą ir čcveryky trynimu. 
Nepavojingi opiausiai odai.
Ploni, sauganti, gydanti. Visose aptickose, 
autuvų ir dept krautuvėse.—JSc dėžė.

'DtScholYs 
Zino-paas

Uždėkite vieną—skausmo nėr*

NAMŲ
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St & Ashland Avė.

>■ ' ■■'■■■■

Woollens Dentistas
Prealilmtas The Hayea Deniai Ofisu

SKOLINAM 
PINIGUS

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga

VIENUODŲ KAINŲ 
SKYRIUS 

1800 S. Halsted St.
VISUOMET ŽEMOS KAINOS 

Todėl kad 
Didelė apštis supirkimo 
Didelis skaitlius lankytojų 
Cach pagrindų biznis 
Visuomet pigiomis rendomis ofisai.

Jųh gaiioite hlas ieiniiH kainas 
kiekvienitino ofise 

Darbas garantuojamas kiekviename ofise

Niivo Dantys .........................  *A
Perliniai Dantys _________________ $IO
20 Amžiaus Dantys __________________ *1A
Kolila Dantis ......... *20
Truform Dantys į
Truoe-blte Dantys _____________________ *2A
H. 8. Whlte Natūraliai______________9‘iti
Natūralūs Tink 1‘leltos ........  *3A
Fleitų pataisymas ..................   *1
Danty Judėjimu*, vienas dantis __*1
litrauklmui gyduolės ........................ *1
Ištraukimas danty gus su oxlgenu __ *3

Keletas dantų *1 kiekvienus 
Auksinės Crotvn, 22-karuto __ ____ ... *5
Brld*ework (ui dantį) ___________ *A
Sidabru pripildymus ........................ *1
Alloy pripildymus aukštos rųšies *2
Auksiniai Inluy ____ *2 iki *IO
Natūralūs spulvos crouns *A
l'oreellnlal jacket erowna .... *IA iki *90
X-Kay (kas 3 dantys) .>ti<

Teikiam visky geriausio kus lik 
yra dentisterijoj

. RAŠYTA GARANTIJA 
ATSILANKYKIT ŠIANDIE DEL

DYKAI APSKAITLIAVIMO

Atsiminkite: 23 Metu įstaiga
Tarpe Juckhon ir Vau Btireo

326 So. State St.
sale Rialto teatro

Pasižiūrėkite j musų langus
— 2 aukštas

Vakarui* iki 8. Ncdėlioinb iki piety

i——G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

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



Trečiadienis, baland. 4,1928 NAUJIENOS, Chicago, UI

fll A A ‘ dent Prince“; bus duoti kito-

CHICAGOS
ŽINIOS Chicagos sveikata

šaltoms audroms pasikei
čiant šiluma ir giedra, žiemos 
pūgoms vasaros lietums, pro
blema veiTtiliavimo namų ir 

ofisų, pasak Dr. Arnoldo Ke- 
gel, sveikatos komisionieriaus, 

( pasidaro opesnė pavasario mr- 
, tu, negu žiemos ar vasaros 
i laiku.

“Chicagos sveikata“, sveika
tos departamento savaitraštis, 

lis nupiginta kaina. Tam tiks- suteikia tokių patarimų apie 
į ventiliavimų namų ir ofisų:

L Visuomet turi būti jūsų 
namuose arba ofise nors vie
nas langas dalinai atidarytas.

2. ’ Kambario ar ofiso tempe
ratūra niekuomet neprivalo bū
ti šiltesne, kaip 70 laipsnių..

3. Oras ofise ar kambariuo
se niekuomet neprivalo būti 
leidžiamas pasidaryti sausas.

Saulės šviesa ir oras skai
tyt ųsi nepaprastos vertės luk- 
sais, jei juos reikėtų pirkti, sa- 

t(p ko Dr. Kegel; bet kadangi jais 
naudojamasi Ik’ menkiausio at
lyginimo, tai išrodo, kad čiuos 
dalykus vertinama šiandien 
tiek, kiek jie kainuoja, 
jums reikalinga tyro oro 
muose ir ofisuose, nelaukite 
lei oras kambaryje pasidarys 
nepakenčiamai karštas, kad 
įau tada atidarius visus lan
gus. Pasirūpinkite išanksto pa- 
mislyti, kokio ir kiek oro jums 
reikalinga ir ant tiek atidary
kite langus.

Velykų pasveikini 
mai telegrama

\Vcslern Union Telegrapb 
(’.i.mpany siuntinės telegrafu 
pasveikinimus su Velykomis j 
Didžiąją Britaniją, Irlandiją, 
Vokietijų ir kitas Europos ša

lui kompanija turi parūpinusi 
speciales Ųankas. Kaina šito
kioms telegramoms siuntinėti 
yra $1.25.

Ir asmenys, kurie mano sių
sti tokius pasveikinimus, turi

Union kompanijos ofisui, pa
sakyti kurj kompanijos siūlo
mų pasveikinimų norima tele
grafuoti, pažymėti to pasvei
kinimo numerį ir jau telegra
ma bus priimta tiesiai iš na
mų ir pasiųsta nurodytu 
resu.

Licitacija pašte
Pašto viršininkas, Arthur 

Lu<der, praneša, kad antradie
nyje ir trečiadienyje, balandžio 
19 ir 11 dienomis, Chicagos 
Paštas paleis išparduoti licita
cijos bodu Post Office Anne.x 
trobesyje, 726 \Vest Monroe 
stnet, daug maž 1(HM) dalykų 
neišdalinlų pašto siuntinių, ku
rie susidaro iš drabužių, deba
tų, Įvairių materijų, geležies ir 
plieno reikmenių, grosernėse 
parduodamų tavorų, vaistų, au
tomobilių dalių, tairų,* gružlių 
(jcAvelry),- knygų, radio dalių,

(

šie dalykai yra paskirstyti 
mažais rinkiniais (lots) ir bus 
rodomi įdomaujantiems pirma
dienyje, balandžio 9, 1928, su
minėtu aukščiau adresu, nuo 
9 valandos ryto iki 4 vai. įx> 
pietų. Katalogai, kuriuose ap
rašoma išstatyti pardavimui 
dalykai, galima gauti nurody
toje vietoje ir pažymėtu lai-

Licitacija tęsis nuo 9:30 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų balan
džio 10 dieną, ir nuo 9:30 vai. 
ryto balandžio 11 dienų iki vi
si dalykai bus parduoti. Visi 
rinkiniai (lots) bus parduoti 
tiems, kurie pasiūlys geriausių 
kainų. Perkantieji kalbamus da
lykus turės 
50 L pinigais 
tu čekiu, o 
vėliau kaip i
ko po licitacijos.

sumokėti tuojau
arba certifikuo-

ne i
lai-

likusia suma 
21 valandas

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

bal. 9 diena, eis paveikslas ‘The

kestra duos džiazo numerį 
“Tiek-Tock”.

McVickers teatre — prade
dant pirmadieniu, bal. 9 d., bus 
rodomas paveikslas “Legion of 
the (’ondemned”: paveikslas iš 
aviatorių žygių karo laiku.

Boosevelt teatre — prade: 
dant ateinančiu sekmadieniu, 
bus rodomas vėliausias llarold 
Lloydo paveikslas “The Spec- 
dy”; bus kitokie

Oriental teatre 
ir jo orkestras 
“Song Shoppe“, 
bus “Cohens 
Paris“.

Uptown teatre — pradedant 
9 balandžio, eis paveikslas “A 
Nigbt of Mistery“, kuriame 
svarbiausią rolę vaidins Adolphe 
Menjou; bus kitokie numeriai.

— prade
ki Kavale

numeriai.
Paul Ash 

iluos numerį 
o paveikslas

and Kellys i n

tik

na-

West Chicago Parkai
Velykinė kvietkų paroda Gar- 

field parko konservatorijoje 
prasidės penkiadienyje, balan
džio G dienų, ir tęsis 17 dienų. 
Konservatorija bus atidaryta 
nuo S valandos ryto iki 10 va
landos vakaro kasdien. Kviet
kų pažiūrėti visiems įžanga vel
tui. Specialūs šviesos bus įtai
sytos patogumui tų, kurie no
rės atlankyti konservatoriją va
karais.
- Parodoje bus 
ivairiu kvietkų. 
jos prižiūrėtojai 
tarnaus visiems, 
rėš gauti 
kvietkas.

lį uone 19,000 
Konservalori- 
maloniai 
kurie tik

informacijų

pa- 
no- 

apie

Dr. B. B. i)ui f, St. Luke Ii-

vakar padaryti (ir tur būt jau 
padarė) tokių operacijų: iškirs- 
sti dešiniojo šono kaulus, kad 
išgelbėjus Lavvrence 1 Jonavai) 
kairįjį plauti. Jei operacija pa
vyks, tai Donavan, tikimasi, iš
liks gyvas. Donavan gyvena 
738 W. Garfield blvd. 

* * ♦
Trys ginkluoti vyrai jsibrio- 

vė į Mutual Sausage kompani
jos dirbtuvę, 3217 W. 47th st., 
surišo penkis samdinius, numu
šė saugiosios šėpos užraktą ir 
pasiėmę $1000 dingo.v* *

Policija suėmė italą Loraizo 
.luliano, kuris esąs vienas but- 
legerių “karalių.“ Sakoma, kad 
valdžios agentai suradę įrody
mų, kurie prikabino Juliano 
prie nesenai ištikusios bombų 

teisėjo Svvanson ir 
Denecno namuose.

H< - ♦ M
p. Sofija Buck, 200 

Nortb Mason avė. Atsibodo sir
gti. Ji buvo 78 metų amžiaus.

senatoriaus

Grand Crossing

čia vvoodmilėje ir lumlnT- 
jarde pagerėjo darbai. Milėje 
darbininkai dirba visas dienas 
savaitėje. Dar keletą naujų ma
šinų sudėjo. Darbas sutaisytas, 
varomas sparčiai. Nors dirbtu
vė atrodo neperdidelė, bet kuo
met mašinos sutaisytos ir jų 
visokių yru, su jomis padaro 
milžiniškus ir sparčius darbus. 
Kontraktoriai telefonu paduoda 
užsakymus, kartais patys atva
žiuoja paduoti juos. Užsakymai 
pildomi stropiai paskirtam lai
kui.

Buvo pritrukę džiovintų len
tų, pradėjo vežti trokais iš ki
tur. Duris padirbtas parveža iš 
kitur. Jau j>cr keletą savaičių 
daug karų durių 
čia jas dirbtų, 
daug darbininkų,

Lumbąr jardan 
seni paleisti
keletą naujų priėmė. Dirba vi
sas dienas savaitėje, po dešimt 
valandų paroje. Daug karų su 
lentomis parveža kasdien. Pe
reitų savaitę per dvi dieni bu
vo prisnigta pusėtinai daug 
sniego. Bet kontraktoriai ne
perstojo davę užsakymus. Ke
letu vežimų vienų silsų prilo
davę išvežė. Draiveriai dejuoda
vo, kad sunkiais vežimais blo
game ore 
ant kelio, 
gal bos.

Kuomet 
sakymus,
ai' plyš, ji savo pildo. Todėl 
lankiai pasitaiko ant kelio ne
laimių. Daug kartų sulaužo tre
kus. šiemet turi nusisamdžiusi 
vienų žmogų, kuris taiso trekus. 
Pirmiaus to nebuvo, turėdavo 
vežti kitur. Mat, kompanija iš
galvojo, kad čia, vietoj piginus 
kainuoja sutaisymas trekų.

Pereitais metais, rudenį, kom
panija atidarė gasolino stotį. 
Per žiemų darė biznį su gasoli- 
nu. Dabar šalia gasolino stoties 
budavoja “landrę” automobi
liams plauti. Darbas varomas 
greitai, už kelių savaičių nori 
turėti pastatytų. —Darbininkas.

Du banditu apiplėšė 11. I 
Bartholomay, turtingo brok 
rio, namus. Paėmė pinigų, bri 
gių kailių sidabrinių indų, et 
Jie pasisamdė taksikehų. šof 
ris nuvežė, kur buvo paliept 
Paskui jau tapo įsakyti važiu 
ti vidurmiestin. Jis vėl vež 
Bet staiga lies Cra\vford av 
ir Madison jis sustojo prie p; 
policininko ir pareiškė, kad . 
pasažieriai jam nepatinkanty 
Policininkas atidarė duris. Vi 
nas pasažierių ištraukė reve 
verj. Tą policininkas perinu! 
ant žemės. Du detektivu pas 
skubino pagelbon. Valand 
praslinkus Bartholomay’ų št 
mos turtas buvo surasta. O j 
banditai 
dolerių.

išnešę buvo į 10,

parvežė; jei 
reikėtų labai 
kol padirbtų.
sugrįžo visi

darbininkai; dar

pasitaikydavo sustoti 
Priseidavo šaukti pa-

kompanija turi už- 
ji nepaiso, nors truks

American Express kompanija 
atidarė nauji,i liniją — oru ga
benti siuntinius tarp Chicagos 
ir Indianapolio ir Cincinnati.

Emerv
* ♦

Fonte, 21 metų, tu 
naujas kaip kasierius Benst 
and lli.son rūbų krautuvėje, n 
še bankan $1(MH). Ant kam} 
\Vasbinglon ir Clark gatvi 
kur šimtai žmonių praeina n 
pertrukstančia sriove, vaiki) 
sustabdė nepažįstamas žmogų 
Atiduok pinigus — pasakė n 
pažįstamasis. Buk atsargi 
Mano revolveris kišeniuje i 
kreiptas į tave. Fonte atida1 
pinigus.

* * ♦
Pagarsėjusio Joe Huszar pu 

ieško divorso. 
sėjo tuo, kad 
view policijos 
pasigailėjimo 
mobilistus.

O Huszar pagu 
būdamas Broa 
viršininku jis 
gaudydavo aut

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 

, I

lb prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Babies Love
Dei skilvio ir vidurių ■eaina- 
gumų ii priežasties dantų 
auginio, nieko nira geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mrs. WlHS£OW’S 
Syrup

HOWARD W

ELMORE
President, H. W. Elmore & Co

Norshore teatre 
dant 8 d. balandžio, 
ir jo džiazinis orkestras duos 
novelų “Jazz Bou<|uct”.

Senate ir Harding teatruo
se — pradedant bal. 9 pasiro
dys paveikslas “Bed Ha i r”, ku
riame svarbiausių rolę lošia 
Clara Bo\v; bus kitokie nume
riai. r • f

Tivoli teatre — pradedanti 
bal. 9, eis paveikslas “The Stu-

'įonite
For Cuts and Woundi

A p* i*a u goki t užuikrCtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įs įbrėžimą su iiuo ne
nuodijančiu antiseptika. 
Zenite užmuia bakterija*.
Ir išgydo.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Republikonų Kandidatas
ant

SANITARY DISTRICT
TRUSTEE

čias NUO APAČIOS 
ANT BALOTO

APLANKYKIT

Niagara Falls
IR

LIETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
Gegužio 29 d.

Iš new Yorko Klaipėdon 

Baltic America Line — “Lituania”

Smagiausia 
Patogiausia 
Kelionė 

Klaipėdon 

Be persėdimo

KVIEČIAME LIETUVIUS IŠ VISUR!
Cleveland, Ohio 

Detroit, Mich. 

Grand Rapids, Mich.

East St. Louis, III.

Springfield, III.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

Westville, III.

Omaha, Nebraska
i

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

PUIKIAIS NICKEL PLATE ROAD VAGONAIS/

Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerą ir Poco- 
no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolį ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui j New Yorką. 

: • ■ ■ ■ ■ ; ,

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuojaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.



NAUJIENOS, Clilcago, m. Trečiadienis, baland. 4,1928

Tarp Chicagos
Lietuvių |

Roseland tu. Rašykite: 1739 So. Halsted 
st.. Chicago, III., “Naujienos”.

Marųuette Park

IV- 
už-

Marųuette Park

rasy- 
dien- 

rse, kad spulka var- 
Savings, Building 

Association’*, turin- 
59th St., pa- 
biznio vedė-

diiektoriais, sugebėju-

Keletą kartų buvo jau 
"ta gerbiamo “Naujienų" 
raščio skil 
du “Dolh 
and Ix>an
ti ofisą 2436 W. 
sižymėjo rimtais 
jais 
siais užinteresuoti netik darbo
žmones, bet ir įžymius biznie
rius, kurie skaitlingai rašosi 
prie kalbamos spulkos tikslu 
taupinti atliekamus centus, gan-j 
ti geresnius procentus, ir tuo 
pačiu kartu valdžios apsaugą.

Taipgi laikas nuo laiko telpa 
“Naujienose“ pavyzdingi apra
šymai apie spulkos veikimą ir 
nuveiktus darbus. Ir gal būt vie 
nas geriausiai pavykusių apra
šymų tilpo “N-se” šių metų 55 
nr., nes ne tik “N-nų“ skaityto
jai atkreipė atydą, bet ir spul
kos vardu “Lniversal Building 
and Loan Association” “Narį”, 
taip užinteresavo kalbamas ap- 

kad “Narys“ nieko ne
persispausdino “Nau- 
73 numeryje, tą ap- 

apart savo

laukęs,
j ienose’
rašymėlj ištisai,
spulkos vąrdo pridėjimo.

Mus labai džiugina tol

mojimas musų rašytais pavyz
dingais aprašymais ir Įvertini
mas jų. lodei mes esame dė
kingi už apkainavimą musų vei
kimo naudingo darlx>.

l ik turime pastebėti “l n i-

kitą kartą jis patėmys musų 
arba kitų asmenų aprašymėlius 
ir panorės perspausdinti juo* 
laikraščiuose savo naudai, tai 
butų gerai, jei prisilaikytų 
plunksnabraižų elgesio ir pažy
mėtų iš kur originališkas a pra
šymėlis paimtas.

Jau sulaukėme pavasarį, 
ti dienų gražių ir šiltų, 
dar pasitaiko ii* biaurių. 
reitą savaitę dvi dieni buvo 
dėję pusėtinai sniego. Ga
kariai nevaikščiojo paskiria lai
ku. Darbininkai pavėhiddavo 
nuvažiuoti darban.

Pereitą sekmadienį buvo ver
bos. Dar prietaringi žmonės pil
do senovišką paprotį. Iš baž
nyčios eidami namo nešasi ver
bas rankose arba šiaip apsikai
šę. Pamatai iš tolo ateinant 
žmogų ir supranti, kokios rū
šies žmogus ateina. Nors ir aš 
buvau išėjęs iš namų tuo pa
čiu laiku, kai parapijonai iš
ėjo, ir tuo pačiu laiku sugrį
žau, bet neparsinešiau jokios 

| verbos. Namiškiai teiraujasi, 
kamantinėja mane it mažą kū
dikį, kur padėjau verbą. Aš 
jiems atsakiau, kad nebuvau 
bažnyčioje ir nebeinu jau dau
gelį melų. Jie man atkirto, kad 
tu gyvulys. Aš jiems atsakiau, 
kad aš fizišku savo sudėjimu! 
esu toks pat gamtos gyvulys, 
kaip ir jie, tik protiniai sky
riuos nuo jų gyvuliškumo. Daug 
nesiginčijome, nes suprato, kad 
negalės manęs Įveikti.

. Nors Boselande yra dar už
silikusių senų katalikų, kurie 
pildo tuos pačius senoviškus 
papročius, bet nebėra tokių 
fanatikų katalikų, kurie savo 
burdingierius mestų laukan iš 
burdų. Gal todėl lo) nedaro, 
kad kitokios aplinkybės, negu 
buvo keli metai atgal. Išmetus 
burdingierj, kitą sunku butų 
jauti jo vieton. Pasikeitus ap- 
’inkybėmis, pasikeitė ir supra
timas pas tikinčiuosius žmo
nes. Dabar patys tikintieji žmo
nės mato, kad laisvieji nebuvo 
ir nėra tokie taisys žmonės, kaip 
jiems buvo įkalbėję kunigėliai 
per pamokslus arba per išpa-

Ilgainiui išmoks protau-

Lietuviai gyvai' susidomėjo rin
kimais

Galvosūkis
Nežinau nė kaip nė iš kur 

atsirado pas mane galvosūkis, 
ir štai koks: pradėjau galvot 
kas aš turiu būti. Tiesa, aš 
žinau, kad esu žmogus, maž 
daug panašus j kilus, bet vis 

tik nežinau, kokiu aš turiu bū
ti. Maniau būti kataliku, l>et 
nenoriu kunigą iš
ti, nes, nuėjęs, pradėsiu 
pasakot visokius “kruked” 
nius, tai ir jį gali pagauti 
ras griebtis tokių biznių,
niau tapti fašistu — bet ir tai 
niekai: kelkis apie pirmą 
landą nakties ir eik versti d< 
mokratišką valdžią arba 
nors degutu iškabas 
'lai jau man netinka, 
aš galėčiau išsimiegoti 
tų, o paskui nuėjus 
valdžią,
eiti namo 
tų kas kita. Bet taip, mat, 
galima.

Maniau tapti socialistu, 
ten pinigų nėra, kad butų
Įima pasinaudot savo labui.

kelio išves
iu m 
biz
no 

Ma-

va-

kur

()t, kad 
iki pie
nu verst i 

užsirūkyti cigaretą ir
švilpaujant, tai

ėjo, ir i 
žau, bet

tinti.
ti ir parapijonai.
ginu
kad daugiau aiškintų tikėjimiš-

nekurstyhi pa- 
kitaip mąstan-

reikalauti nuo kunigėlių,

kus dalykus, o 
rapijonus prieš 
Sius žmones.

— žmogus.

Kas myli juoką ir 
dainą?

!>u- 
ne-

bet 
ga-

Pagalios sumaniau būti ko
munistu. Tik dar reikės gerai 
apgalvoti. Ten pinigų yra pa
kankamai. Išgirdai, kad kur 
nors yra streikus, tuojaus sku
binkis rinkti aukų; išgirdai, 
kad ką nors areštavo, tuojaus 
rink aukas; o jei ne — tai po
litiškų kalinių “naudai”. Šiam 
pastarąjam tikslui rinkti gali
ma visuomet ir nėra uždrau
sta.

Tokiu budu prisišlieti prie 
komunistų tai man tiktų, nes 
ten tai tikrai aukso mainos. 
Bet tie socialistai man vis ant 
kelio stovi, nes jie visuomet 
išsižioję ir šaukia: “Ei! aukas 
vagia!“ O aš to ir bijau.

Tai dabar nė nežinau ką rei
kės daryti. Lodei ir galvoju 
kuo aš turiu buti.

— Pustapėdis.

Šiandie Marquette Parko lie
tuviai turės susirinkimą skiepe 
namo 6559 So. Maplewood Avė. 
apkalbėjimui vietos reikalų. Tų 
reikalų yra pusėtinai daug, ir 
dabar manoma yra geriausias 
laikas kalbėti.
Artinantis rinkimams eina di

delis bruzdėjimas: visiems yra 
žingeidi! matyti gerą tvarką 
mieste, kauntėje ir savoj apie- 
linkėj, už (ai ir bruzdama. La
kai daug šiuo laiku darbuojasi 
p. Clias. A. Bičiūnas. — Rep.

North Side
Ona Vilienė sunkiai serga

Praeitą savaitę Ona Vilienė 
sunkiai 
uždegi-

(1616 N. Irving avė.) 
susirgo aklosios žarnos 
nni. Daktaras ją išvežė j Au- 
gustaną ligoninę, kame praeitą 

10 vai. ryto jai 
operacija ant

sestaciien; nuo 
tapo padaryta 
apendicito.

Ona Vilienė 
jau senai 
sako,
todėl reikia 
pasveiks.

savo 
skundėsi, 

kad operacija 
tikėtis,

nesveikata 
Daktarai 
pavykus, 

kad jinai
Jinai dabar randasi 
ligoninėj, 409 Gar- 

field avė., Room 216. —Koresp.

Visi šiandie i SLA. 36 
kp. susirinkimą

Mitingas Įvyksta šį vakarą 
Lietuvių Auditorijoj. Bus rinki
mai i SLA. Pildomąją Tarybą.

lai paskutinis kvietimas į šį 
svarbų susirinkimą. Kadangi šį 
vakarą bus rinkimai į Pildomą
ją Tarybą, tai kiekvienas kuo
pos narys turi būtinai atsilan- i 
kyt ir savo paduodamu balsu 
apsaugot organizacijos ateitį.

Jei nebūtų reikalo, mes ne- 
lašytumėm panašių atsišauki
mų. Reikalas yra tas, kad SLA. 
ribose sumobilizuotos paskuti
nės raudonųjų pajėgos atkak
liai šturmuoti organizacijos pa
matus ir musų Amerikos lietu
vių dešimtmečių darbą paleisti 
keturiems vėjams.

dalindamiesi balsavimo mes 
pagelbėsim tiems elementams į- 
steigt jų diktatūrą.

Kam tuomet bus smagu pri- 

sipažinti, jog priklausom tai į-j 
staigai, kurią valdo ištikimi 
vien tik Maskvai elementai? Ir 
kas tuomet galės 
kad 
liais 
giją
komunistai.

Tai nėra 
bet rinitas 
stovėtu meni 
boj.

šį vakarą 
atsakomybė.

Nerasi žmogaus kuris nemy
lėtų juoką ir dainą. Ateikite 
pas mus i “Naujienas”, mes 
jums suteiksime juoko tiek, 
kad jus kvatosite susirietę. VI
SU mėgiamas juokdarys: komp. 
ir artistas A. Vanagaitis leid
žia juoko ir dainų mėnesinį 
laikraštį, vardu “Margutis”. 
Nusipirkite, arba prenumeratą 
užsirašykite tuojau. Kaina 75c 
metams. Atskiras leidinys — 
10 centų. Atskirais leidiniais 
neapsimoka pirkti. Metams už
sirašius, atseis tik 6 centai. 
Kiekvienam numeryje bus dai
nos su gaidoms (notoms) cho
rui ir dviem balsams arba 
solo.

Turime “Vanago Plunksną” 
ir “Vanago Snapą”. Tos kny
gutės pilnos gražių, juokingų 
ir kitokių dainelių. Tinka link
smintis piknikuose, surprise 
partėse ir šiaip suėjimuose. Abi gauti “Naujienose 
knygutes nusiųsime už 60 cen-*30 centu.

užtikrinti, 
r SLA. nenueis tais ke- 
ką ir daugelis kitų drau- 
kurias buvo pasigrobę

tuščias gąsdinimas, 
perspėjimas, kad 

savo teisių sargy-

mus laukia svarbi I

—Vienas narių.

GAVOME iš Vilniaus nau
jai leidžiamą žurnalą — 
“Vilniaus šviesą”. Galima 

”. Kaina

Bridgeportas
Mirė J. Ažuko dėdė

Juozas Ažukas, 3303 Auburn 
Avė. gavo telegramą iš Wilkes 
Barre, Pa., kad ten pasimirė jo 
dėdė, Andrejus Ažukas, kuris 
buvo vienas iš pirm utinių lietu
vių ateivių j šią šalį. Andrejus 
buvo vyresnysis brolis Chica- 
goj gyvenusio Lauryno Ažuko, 
mirusio trejetas metų atgal. 
Adrojus buvo 77 metų. —Rep.

Petkus A
SimkaitS II
Smith .1
Šimkus S
Smith M
Szymaitis J
Tumavich A
Tirewich S
Wjenckus J
Wosilius J, 8
Žilinskaitė A
Žalis J. t i 1! £1 J

TRUMPAS PASIKAEBR.HMAS PROTINGŲ MOTINŲ
Ifi Wis<*onsin<> motina sako: “AA suradau motinas labai gerai susipaži

nusias su ‘dope’ gyduolėmis. Nedaugelis motinų šiandie perka prirengimus 
kuriose randasi “opiates” arba chloroformą, 'l ik pažvelgus j pakelį prieš 
perkant, jai viską pasako. Su Foley’s Honey and 'i’ar Compound tas vardas 
pasako tikrą istoriją. Jos greitai veikia nuo kosulio, slogų, krupo ir gerk
lės jritacljoc. Jos yra tikrai grynos ir verlos daug daugiau.”

SUSTABDO KOSULĮ GREITAI — IŠGYDO GREITAI
"Mane kankino labai didelis kosulys, bet nesuradau nei vienos kitos 

gyduolės kuri taip greit pagelbėtų kaip Foley’s Honey and Tar Compound.” 
Sako E. Boggerss, Poinona, Gal. Kosulys, gerkles jritavimas, bronchinis 
kosulys, ženklai “flu’’ beveik urnai sustabdomi. Jos turi gydančias jėgas 
iš gryno pine tar ir sykiu didelę gydančią jėgą iš šviežio ir gryno midaus 
su kitais gydančiais priianaišais. Geros dėl lų kurie kenčia nuo naktinių 
kosėjimų, lieikalaukit l,’<»ley’s Honey and i ar Compound.
L. P. Hannema, 10701 Wentworth Av., Reriable Drug Co., F. Martin, 2600 
W. 47 St., G. A. Malinsky, 1X01 S. Nacine Av., kampas IX St., Grand Works 
Drug Store, J. Malachovvskas, sav., 4X47 W. 14 St., Cicero.

Cicero
Repubiikonai rinkimus laimėjo 
Muštynių Ciceroj nebuvo—sako 

policija.

Vakar įvyko Ciceros miesto 
valdžios rinkimai. Rinkimuose 
dalyvavo dvi partijos: Republi- 
konai, kurie dabar yra valdžio
je ir Demokratai. Rinkimus lai
mėjo Repubiikonai.

Pusė po šešių vai. vakare iš 
Cicero policijos gauta raportas 
rodo sekamą skaitlių balsų pa
duota už vienos ir kitos parti
jų kandidatus:

Repubiikonai gavo 1 1,688.
Demokratai surinko 8,776.
Republikonų viršenybė 5,912.
Dabar išrinktoji valdžia tar

naus keturius metus. Ji suside
da iš sekamų žmonių:

J. Z. Klenha, prezidentas
J. J. Pelikan, miesto klerkas
T. J. Buckley, miesto klek to

rius.
H. Langner, supervizorius
F. Houcek, Assesorius
E. J. Dubsky, Trustce
Wm. N. Jannenga ir
F. Mudra, knygyno direkto

riai.
Rinkimais susidomėjimas, sa

ko, buvo didelis. Lietuvių šiais 
rinkimais, sako, dalyvavę dau
giau negu kada nors.

Cicero policija nugina žinias, 
kad Ciceroje jokių rimtų susi
rėmimų, laike rinkimų nebuvę. 
Paleistos anglų spaudoj žinios 
apie neva sužeidimus, sako, yra 
“blofas,” su tikslu parodyti, kad 
ciceriečiai yra dar blogesni už 
ebieagiečius. Ciceriečiai, sako, 
moka valdytis ir be muštynių.

— Reporteris.

Laiškai Naujienų 
Ofise

A Įėjimas V
Baltas C, 3
Bukas A. 2
Bružas I'
Bertulis \V
Čeponis J
Dapsis L
Daunoras M
Dambrauskaitė A
Jonaitis S
Greitjurgis V 3
Gasiwicke P
Gribauskas J
Jordan C
Kudzma W
Kernogis W
Kershulis J
Kernagis W
Katkauskis F
Kirstukas T
Kaitis P
Liutikas M
Nash B
Peikus J
Pučinskas
Pierus M
Puceta J

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriaus).;; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko

501 Aukselis Martins
503 Baltrukaitis Mike
506 Bojna Barbora 
508 Berzinis Antoų 
513 Brazauskas Jonas 
523 Dili nelis Julius 
521 Dyokui Juozapui (3) 
530 Gedviliene Lud.wika 
534 Gvvigilavicus Balys 
542 Jankiauskis Jozapas 
513 Jonkus Dominikas
547 Juška Peter
548 Jurgaitis St
550 Kaminskas F
551 Kereni Louis
561 Linhart John
562 Liužinas Kazimeras
564 Lūkės Zofia
565 Margeviczwoi Felicijai
567 Martusiene Juzefą
569 Matcevicie Antans
570 Mėlis Kari
571 Mekalauskas Stanislava y
579 Norkus Veroniko
580 Ogorrata Elzbieta
582 Paskauskas Hzidor
585 Petryla Frank
586 Pranczyk Elizbieta
594 Bozmbergir Motieis
601 Saweskis Ana
602 Saputis A
607 Spruko Brizits
608 Slanis V
610 Švedas Baltrameius
611 Sukowicz J
614 Timko Juras
620 Vanga Louise
622 Voitkus Anton
627 Widrevitz A
636 Zidovvich Frank
637 Žvirblis Juozupas

VANAGO
PLUNKSNA

Daili linksmų dainų

knygelė

Kiekvienas gali skaityti 
Kiekvienas gali suprasti 
Kiekvienas gali dainuoti!

Liko tik mažas skaitlius

Kaina su prisiuntimu

30 centų
Rašyk:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III.

VISIŠKAS IŠPARDAVIMAS
Mes išeinam iš biznio

Parduodam žeminus wholesale kainų vyrų ap- 
rėdalus.

Moterims ir vaikams visus parduodame žemiau
siomis kainomis.

Turiu parduoti į trumpą laiką. Galiu parduoti 
ir visą storą, jeigu rasis norinčių pirkti. Duosiu 
pigiausią rendą tam, kas norės pirkti.

M. J. MATULAUSKAS
3356 So. Halsted St.

PAVARGĘS ŠĮ PAVASARĮ?
Jus Negalit Jaustis Gerai Kuomet Inkstai 

Veikia Pamažu
PAVASARIS suranda jus sustyrusius, skaudamu — “visai nusidė

vėjusiu?” Jaučiatės nuvargusiu ir apsvaigusiu — kenčiate nuo 
nugaros, galvos skaudėjimo ir svaigulių? Ar Šlapinimos yra per- 
tankus, rudas ir deginantis kanale? _ i

Žinokite, kad tie ženklai yra dėl netinkamo inkstų veikimo. Ne
veiklus inkstai daleidžia pasilikti nuodams kraujuje ir suardo visą 
kimo sistemą.

Jei jūsų inkstai veikia pamažu, pa gelbėk i t jiems su DOAN’S 
PILLS. DOAN’S, yra stimuliant diuretic, padaugina inkstų syvus 
ir pagelbsti pražalinti nešvarumus. Vartotojai visur užgiria DOAN’S. 
Klauskit 'savo kaimyno.

“Vartokit Doan’s,” sako Illinois žmonės:

J. W. MIIIit. 71(1 Broathvay. 
Nterllng, III., sako: "Ai kentėjau 
nuo Inkstų nemulonuinų, turMa- i 
vau atsikelti naktimis dėl išsl- > 
Alapininm. Turėjau skausmus nu
garoje kuomet vaikindavau ir 
vom tik galėdavau atsitiesti. Pa
galiau aš vartojau Doan’s l’llls ir 
pirmutinis bakselis padarė munr 
skirtingu žmogumi. Nuolatinis var- 

: tojimas išgydė mane ir aš mulo- , 
olai tariu gerą žod) ui jas.**

Doan’s Pilis
Stimuliuoja Inkstų Syvus

Pas visus vertelgas 80c. bakuos. Fuster-MUburn Co., Mfg. Chemist, Buffalo, N. Y.

In Wlridi Pa is Subjected to Considerable Annoyance.THE JINGLE BELLES
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Trečiadienis, baland. 4, 192$ KAJJIE51B, CHO20, H

Tarp Chicagos
Lietuvių

Lietuva ne savuose 
rūbuose

Balandžio 1 d. St. Rita’s sve
tainėje, 62 nd & Washtenaw, tu
rėjau progos pamatyt p. Dir-

Roseland
Hoselande yra pusėtinai be

darbių, todėl nebegali pelningą 
biznį varyti orakuliški komu
nistai. Nes kožnas rūpinasi sa-

— vienakio rodomus paveikslus iš 
Keistutis Northsidė Lietuvos.

--------  Lietuvą apleidus jau apie 15
Trečiadienyje, balandžio H metų, gauni kokį tai keistą įs- 

dieną, Šv. Mykolo parapijos sve-pU(jį madydamas šiuos paveiks- 
tainėje, 1614 \\ abansia avė. jus.... Matai, regis. Lietuvą ko-
Vaičkaus teatras stato septintu tai keistą, kokiuo tai sveti- 
kartu "Keistutį . istoriškąmu ru^ų apsidengusią. Juk aš, 
penkių veiksmų tragediją. Ha- augdamas Lietuvoje, visuomet 
džia 8 vai. vakare. , mačiau Lietuvos žmones pa-

•-------------- prastus, liuosus, nepuošnius
PRANEŠIMAI drabužius dėvinčius. Vasaros

- metu pilni laukai būdavo bliz- 
NedSnis“ tTS & d”ART Šančiais dalgiais šienpiuvių, ai- 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių Kon-mijas dailių, sveikų, liuesai pa- 
certas, Lietuvių Auditorijoj. sirčdžiusių Lietuvos merginų,

Draugijų Šarvais, turės savo re-grėbliais Išdaužančių pakirstas 
w^h, ‘i^kvepinčias šieno pradalges. Vi- 

Todėl visi delegatai būtinai turit da-fllir, būdavo, kur pažvelgsi, VI- 
lyvauti dėlto, kad. bus svarstoma nanrncU visur matnrnhi palaikymas svetainės. Susirinkimas sl11 Pdpidsta, V1SU1 matui alU, 
įvyks *4 dieną, balandžio 1928 m.,nebent tik nuvargusioj krūtinėj 
7:30 V. V. J2"""8 Ha,,n"n*’' lietuvis bei lietuvaitį jaute slč- 

si.a. 139 ki>. susirinkimas įvyks 5 ginču) Rusijos caro letena.
d. balandžio, 7:30 vai. vakare, Stru
milos svetainėj. Visi nariai ir narės <(Jį Lietuva šiuose paveiksllIO- 
dalyvaukite susirinkime, nes šitas . \
susimikimas, bus svarbus balsavimas se tarsi sapne matosi. Z1UH ir 
Pildomosios I arybos ir rinkimas de-nenori, ir net abejonė 
legatu j busiamą SLA. Seimą. . ......

Sekr. j. Siancauskas. gimsta, ar tik ne apsirikimas?

vim tokiais laikais, o ne jais. 
Kuomet bedarbiai darbininkai 

I nebesiduoda išnaudoti orakuliš- 
kiems komunistams, pastarieji 

; juos pravardžiuoja per ežed- 
nievną. ftrmiaus pravardžiu

odavo juos Pusžemaitis, o da- 
■ bar Plungės Juozas.

Daug kartų ir man teko su
sitikti su jais, sakydavau jiems, 
kodėl jus pravardžiojate bedar
bius — argi jie yra jūsų am
žini vergai? Atsakydavo: jei
gu paleisime bedarbius darbi
ninkus liuosai, jie nueis pas 
priešus..

Tų orakuliškų komunistų 
protas, kaip laukinių žmonių. 
Jie mano šmeižtais palaikyti 

i darbininkus pas save. Dar su 
pasididžiavimu sakosi, nenorin
tys liuosai paleisti bedarbius. 
Juk čia gali kiekvienas protą 
turįs suprasti, kad bedarbiai 
ir taip yra suvaržyti nedarbo 
retežiais, šitie orakuliški komu
nistai įkirėjo roselandiečiams. 
Pastarieji nori nusikratyti juos

ir su Pusžemaičiu. Aš atsu
kinu, kad jis klysta, La Pus- 
žc.inaitis, kaip rašė ežedniev- 

i noje nesąmonės, taip ir tebe
rašo, — tik kitu slapyvardžiu. 
Jo nesąmonės, surašytos ežed
nievnoje, lengva atskirti.

— Roselandietis.

Lietuviai Daktarai

Lietuvės Akušėrės

1. VIDIKAS4IILEVICH

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 782D 

Res^ 6641 South Albany Avenae 
Tel. Proapect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedilioj 10-12 d.

aT montvid, m. d.’ 
1579 Milwaukee Avenae, Room 209 

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

• Tel, Branswick 4983 
Namų telefonas Brunsirick 0597 
Ultrariolitini iviasa ir diathennia

Įvairus Gydytojai
DR. M. J. S1IERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loumis Street 
Kampas J8th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

Miscellaneous

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

AKUSERKA
3101 South Halsted Street

Kampas 31-mos gatvžs 
Phone Victory 1115 

Baigusi akute- __ r __ 
rijos koleg i j ą; 
ilgai praktika
vusi Pensylva- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąiinin- 
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
priei gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luos* moterims 
ir margi n o m s. 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Res. 6660 South Artesian Avenua 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHlRUltGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaao. IU

Telephone Hemlock 0060
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DUNTISTA9 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTI8TAS 
4645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekoe 
CHICAGO. ILL

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Bo skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

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

Ofisas 
4729 South Ashland Avenue, 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:. 

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

Phone Midway 2880

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Rcnduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washington ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ T1KIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDy 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul, Minn.

-----------  Iš paprastų Lietuvos žmonių
Cicero Lietuvių Pagerinimo I’oliti- maįaį visur tik kareivių uni- 

kos K h ubo pyks bertaimms susinn- , “ ,
kimus šiandie W. Lukšto svetainė i, 1 OHUas, barzdotus valdininkus, 
1500 S. 49 Avė., Cicero, III. i :30 vai. į pūtusius, bei gal y Iš S kuni- 
vak. Gerbiami kliubiečiai malonėki-* 1 ’ . >•
te visi dalyvauti šiame susirinkime, gų SU valdininkais besiblClltllUO- 
o bus daug svarbių dalykų svarsto- :an^ju Q Lietuvos kaimo Žino
ma. Atsiveskit ir kaimynus. « ...

Raštininkas. Helių su jų tyra teisinga dva- 
------ šia, kurie nuo senai Lietuvos 

N<k r“U AOran^v“emVdX»mš bočių tradicijas saugojo, tų 
ir draugėms, kad Velykų dieną ne- kaip ir nesimato. Tarsi visi Lie- 
ivyks susirinkimas, yra atidėtas 15 žmonės kareiviais, valdi- 
dienai balandžio, 1928 m. .... .

Pirmininkas Jonas Mutuz įlinkais ir didžiūnais tapo. Ir
Seku torius Joe. Dabulskis. ggjjgyg tari saU : Raįp keista ta

Vaidylų Brolija renkasi rytuose dabarties Lietuva! ! Tik nuo se- 
saulei nusileidus 5 d. balandžio, ket- na i apdainuotas Nemunas gal 
virtadienyj, paprastoje ',eį°j5‘; mažai pasikeitęs. Nemunas vis 

-----------  dar slepia daug gražios įkvėp-
20to Wardo Lietuvių Politikos ii 

Pašelpos Kliubo susirinkimas atsibui 
giandie, 7:30 vai. vak., J- Suvieke svetainėj, 19| gatvės kampas ir Unior 
Avė. Visi nariai bukite laiku, nes tu
rime daug apkalbėti kaslink atei
nančių praimery ir naujų narių at
siveskite. Valdyba.

ties savo pakrančių draugams

ir jų šlamštus. Amžini liežu
viais rrrevoliucionieriai supra
to, Jcad jeigu jų marga minia 
pasitrauks nuo jų, lai jiems 

.pasidarys riestai.
1 'Tad šitie liežuvninkai persi
krikštijo: dabar jie garsinasi 
“progresyviais”. Mat, kaip gud
riai dar nori prisitaikyti prie 
vargšų darbininkų ir iš jų au
kų daryti sau pragyvenimą. 
Kiekvienas darbininkas turėtų 
atsiminti iš jų praeities, kad 

[jie buvo apgaudinėtojai ir tu
rkiais pasiliks.

Kitas orakuliškos komunistų 
gengės asmuo sako: mes gen

Akių Gydytojai

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 Iki 11 v. ryto 
nuo 0 iki 9 vai vak

Susivienijimas Lietuvių Ameriko. 
335 kuopos mėnesinis susirinkimai 
įvyks seredoj, 7:30 vai. vak., balan
džio 1 d., 1928 m., Mark White S<| 
Park svetainėj, prie W. 30 St. ii 
So. Halsted St. Visi nariai malonė
kit susirinkti ant paskirto laiko, net 
yra daug reikalų ant apsvarstymo.

Valdyba.

innno veidas, nors ir paveiksle, 
atsispindėdamas auksiniu saulės 
spinduliu arba sidabrinė menu
lio šviesa, duoda daug daugiau 
smagumo ir įkvėpties, negu tie
r«sipuošę visokie Lietuvos po- tas pats pypkius rašo nesąmo-
nai.

‘name kasdien ežednievną. Sa-
1 ko : tu u t«i iiioiii, j > rtid <■-.) u s
eiti ežetluiievnai, koks tai pyi>- 
kius rašydavo vietiniame sky
riuje nesąmones kasdien. Bet 
mes kovojome, kol j j prašali- 

I nome. Aš jam atsakiau: ar ne

Vilniaus Vadavimo Komiteto Vai 
dybos extra susirinkimas įvyks ket 
verge, balandžio 5 d., 8 v. v. p. Ku 
lio aptiekoj, Bridgeporte. Valdybos 
nariai prašomi atsilankyti.

Sekretorius.

Baigdamas noriu pasakyti, 
kad p. Dirvianskio rodomi iš 
Lietuvos paveikslai ne geriausį 
man įspūdį suteikė. Perdaug 
uniformų, perdaug vienų prieš 
kitus tupčiojimų.

nes ežednievnoje kasdien ant 
pirmo puslapio, prisidengęs sla
pyvardžiu “Valonis”. Jis atsa
ke man: gal būt, kad ir tas 
pats. Dabar, sako, apsidirbome

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKISPagalinus reikia apgailėti p 
Smetoną, kad nabagas, bevaži 
nedarnas po Lietuvą, galėjo pei-j patarnavlm**, 
sivalgyt duonos su druska, nes . laidotuvėM ir kokiame 
visur jį su duona ir druska pa
sitiko. Ir neabejoju, kad kuomet 
grįžo iš vizito, tai ilgą laiką nei 
pažiūrėt į duoną ir druską ne- 

...... .  __ _ norėjo, čia tiek išlepinta ska- 
buvimą bausmė pagal narių nutari- nįaįs valgiais aukštenybė, O čia 
mą............................................... -*■*-

18 apielinkės. SLA. 129 k p. susi
rinkimas įvyks balandžio 5 d., 1928 
m., J. Savicko svet., 1900 S. Union 
Avė., 7:30 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti šiame susirinki
me, nes bus balsavimai Centro Pil
domosios Tarybos. Taipgi bus ren
kami delegatai į ateinantį seimą. 
Visi nariai privalote dalyvauti, nes 
vra svarbus susirinkimas. Už nepri-

Prot. rašt. K. Batutis.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto, laikys savo 
mėnesinį susirinkimą, trečiadieny], 
balandžio 4 d., Chicagos Lietuviių, 
Auditorijoj, 8188 So. Hallsed St. 
Susirinkimas prasidės kaip 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkit susi
rinkti laiku, nes randasi svarbių da
lykų dėl aptarimo.

D. Gulbinas, rašt.

visur duoną ir druską kiša!
Trumpai tariant, p.’ Dirvians

kio paveikslai ‘atvaizduoja pa
radus, kunigus, karininkus, 
aukštas “fanaberijas” — tai ir 
visa, o labai mažai kultūrinės 
Lietuvos. —Novus Homo.

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks seredoj balandžio 4 d. 8 vai. 
vak. Lietuviu Auditorijoj. Bus renka
ma SLA. Pildomoji Taryba ir aptar
ti kiti svarbus klausimai.

Delei šių priežasčių visi kuopos 
nariai prašomi atsilankyt.

M. Vaidyla sekretorius.

PETRAS ViS’KONTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

balandžio 2 dieną, 2:30 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 54 
metų amžiaus, gimęs Kretin
gos apskričio, Darbėnų parapi
jos, Vaineikių kaimo. Amerikoj 
išgyveno 23 metus. Paliko di
deliame nubudime moterį Ma
rijoną, sūnų Petrą, seserį Pau
liną. Kūnas pašarvotas, randa
si pas graboriu Butkų, 710 W. 
18 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
balandžio i> dieną, 10:00 vai. 
ryto iš Butkaus koplyčios bus 
nulydėtas j 'Tautiškas kapines.

Visi A. A. P. Viskonto gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris ir Sūnūs.

trtiidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus aml Co., Tel. 
Canal 3161.

VIN( ENTAS SILLER
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

balandžio 3 dieną, 6:05 valan
dą ryte, 1928 m., sulaukęs 28 
metų amžiaus, gimęs Chicago, 
III. Paliko dideliame nubudi
me moterį Heleną, po tėvais 
Duškievič, dukterį Delorą 1 

• mėnesio amžiaus, motiną Ane
lę, 2 seseris, 'Teklę Uselienę, 
Oną Clarke, 2 švogerius, Kazi- 
mieri} ir Robertų, brolj Juli
joną ir gimines. Kūnas pašar
votas. randasi 3119 W. I;ersh- 
ing Road.

Laidotuvės įvyks pčtnvčioj, 
balandžio 6 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namų j Av. Agnieškos pa
rapijos bažnyčią, ant 39 ir So. 
Washtenaw Avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas^ j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Vincento Siller 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami <lu- 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Motina, Seserys, 
Brolis, švogeriai ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1711.

reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriu Ir 

Balzamuotojaa

2314 W 23rd PL 
Chilago, I1L

Patarnauja laido tu vi
ge kuopigiausiai. Rei* 
kale meldžiu atsmau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Rooseveit 2515 - 2516

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
ątis.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIŲ S: 

3238 S. Halsted St. 
Tol. Victory 4088

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U S E R K A

3252 South Halsted Street

Viriui Univeraal
Stato Bank .... 

Moterya ir mergi
noj kreipkitla au 

reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenee 

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

DR. A. J KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

Į______ Advokatai______
John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 rakate. 
Seredoj ir Potnyčioj nuc 9 iki 6. 
Nedelioj n-o 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3295

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai 

U2 $11.95 VYRŲ SIUTAI, OVER- 
KAUTAi IR VIRšKAUČIAI, 

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

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

404 S. Market St,

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 biskį 
imoketi, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
6201 West Grand Avė. 

Bershire 1821 
MR PARIS

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Td. Boulevard 8483 
Nuo 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. rak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevnrd 1939
DR. S. A. BRENZA

OTiajo Valandos*.
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki T

4608 South Ashland Avenuc
Netoli 46th St. Chicago, IU

LGK
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Uoulevard 131« 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas. 

Tel. Kedzie 7166 ’

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom maleva, popiera. stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČI0NIS, Sav.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halšted St.

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS ’ 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

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

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

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

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

NORTHMORE UPHOLSTERING
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Piatt Bidg., kamp. 18th St., 3 augštas 

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedelioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone CanąJ 0523

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE 
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 18. 
Ne lėlio  j nuo 2:39 iki 4:30 v. po pietą

TELEFONAS CANAL 0464

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600
i .

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

VRkRl'HlS
8241 South Halsted St. 

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

Pčtnyčios.

PLUMBEIUS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

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

MALEVOJU, popierueju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

MALEVOJU, popieruoju, craftex, 
tiffany darbas garantuotas. Darbas 
ir materiolas pigiai.

Tel. Ardmore 1073

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

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

Nedelioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2103 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2380 
Ofiso valandos !2 iki 4, 7 iki 9 

Nedilioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Te!. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti Slst Street

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

ICLASSIFIED AUS.
L________________ -J

CEMENTINIS DARBAS, murini- 
mas ir karpenteriavimas visokios rų- 
šies., bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. Teikiam apskaitliavimus. 
Aaron Miller, 2913 N. Sacramento 
Avė. Phone Irving 7909.

- Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenae

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą,
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 diėną

Res. Telephone Pluza 3200

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1925 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Nakti So. Shore 2238, Boulevard 6488

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KAL1SZ 

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

Seredcs vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutarti

Educational
Mokyklos

NEREIKIA PATYRIMO 
Reikia išsimokinimui ignition ir me
chaniško darbo prie visokių karų. 
Jei neturit darbo, tai galėsit dirbti 
kol išsimokinsit. Dienomis arba va
karais.

S1MPLEX AUTO SCHOOL 
201G-24 W. Vau Buren St.

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į 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 mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas. Mokytojas 
3106 Su. Halsted St., Chicago, 111.

MAUKS MOTOR SERVICE 
Abelnas pristatymas siuntiniu ir 
pilnų vežimų. Greitas patarnavimas 
bį /ur.

W. Adams St 
nroe 1946

TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER
625 W. 48th 1’1. Yards 1034

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatėm į 
namus.

644 E. 43 St 
Drexel 2287

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

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

Electro — Mekanikas ir 
Radio Ekspertas 

Suvedu šviesas ir elektros jiegą. 
Padarau naujus ir sutaisau 
senus Radio. Pigia kainu 

Darbą garantuoju 
V. K1 ŠONĄ S

6111 S. Albany Av. Tel. Prospect 10431

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Hoating, iron ir tile drainage. Plum- 
bingo ir šildymo sistemos įvedamos, 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St. 
West 0017

(Continued oa page 8)



Trečiadienis, baland. 4, 1921 HAVJDEJfflB, CHogo, ffl.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Keistutis Northsidė.

Treciadicnyje, balandžio 11
dieną, Šv. Mykolo parapijos s\e-pU(jį madydamas šiuos paveiks* 
tainėje, 1611 \\abansia avė. ]U}J.... Matai, regis, Lietuvą ko-
\ aičkaus teatras stalo septintu keistą, kokiuo tai sveti-
kartu “Keistutį”

tižia S vai. vakare.

istoiiškąmu apsidengusią. Juk aš, 
įgediją. Ha- aUgdamas Lietuvoje, visuomet 

. mačiau Lietuvos žmones pa-

PRANEŠIMAI
Atsiminkit Balandžio 22 d., 

Nedėldienis. Tą dieną bus 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių 
certas, Lietuvių Auditorijoj.

Draugijų Sąryšis, turės savo re-grėbliais Išdaužančių pakirstas 
guliari susirinkimą North Side Liuo-, z:..., nvnrininne v,įvbės svetainėj, 1822 Wabansiu Avė. KVepmcias šieno piadalges. Vl- 
Todel visi delegatai būtinai turit da-gur, būdavo, kur pažvelgsi, VI- 
lyvauti dėlto, kad. bus svarstoma vimir natinmlupalaikymas svetainės. Susirinkimassl11 papiasta, V1SUI natUiaiU, 
įvyks i dieną, balandžio 1928 m., nebent tik nuvargusioj krūtinėj

v‘ v‘ *ranaa Harmanas. ųe(uvjs beį lietuvaitė jautė slė-
SLA. 139 kp. susirinkimas įvyks 5 ginčių Rusijos caro letena.

<1. balandžio, 7:30 vai. vakare, Stru
milos svetainėj. Visi nariai ir nares Lietuva ŠiUOSe paiVeikslUO-
dalyvaukite susirinkime, nes šitas x
susirnikimas, bus svarbus balsavimas se tarsi sapne matosi, žiuri ir
Pildomosios Tarybos ir rinkimas de 
legatų j busią mą SLA. Seimą.

Sexr. J. Slancauskas.

Cicero Lietuvių Pagerinimo Politi
kos Kliubo įvyks bertaininis susirin
kimas šiandie W. Lukšto svetainei, 
1500 S. 49 Avė., Cicero, III. 7:30 vai. 
vak. Gerbiami kliubiečiai malonėki
te visi dalyvauti šiame susirinkime, 
o bus daug svarbių dalykų svarsto
ma. Atsiveskit ir kaimynus.

Raštininkas.

Draugystė Lietuvos Vėliava Am. 
No. 1. Aš pranešu visiems draugams 
ir draugėms, kad Velykų dieną ne
įvyks susirinkimas, yra atidėtas 15 
dienai balandžio, 1928 m.

Pirmininkas Jonas Mutuz 
Sekretorius Joe. Dabulskis.

Vaidylų Brolija renkasi rytuose 
saulei nusileidus 5 d. balandžio, ket
virtadieny j, paprastoje vietoje.

Krivių-Krivaitis.

201 o Murdo Lietuvių Politikos ii 
Pašelpos Kliubo susirinkimas atsibuj 
šiandie, 7:30 vai. vak., J. Savicke 
svetainėj, 19 gatvės kampas ir Unior 
Avė. Visi nariai bukite laiku, nes tu
rime daug apkalbėti kaslink atei
nančių praimery ir naujų narių at
siveskite. Valdyba.

Susivienijimas Lietuvių A menko; 
335 kuopos mėnesinis susirinkimai 
įvyks seredoj, 7:30 vai. vak., balan
džio 4 <1., 1928 m., Mark VVhjte S<| 
Park svetainėj, prie W. 30 St. ii 
So. Halsted St. Visi nariai malonė
kit susirinkti ant paskirto laiko, net 
yra daug reikalų ant apsvarstymo.

Valdyba.

Vilniaus Vadavimo Komiteto Vai 
dybos extra susirinkimas įvyks ket 
verge, balandžio 5 <1., 8 v. v. p. Ku 
lio aptiekoj, Bridgeporte. Valdybo: 
nariai prašomi atsilankyti.

Sekretorius.

18 apielinkės. SLA. 129 k p. susi
rinkimas įvyks balandžio 5 d., 1928 
m., J. Savicko svet., 1900 S. Union 
Avė., 7:30 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti šiame susirinki
me, nes bus balsavimai Centro Pil
domosios Tarybos. Taipgi bus ren
kami delegatai i ateinantį seimą. 
Visi nariai privalote dalyvauti, nes 
v ra svarbus susirinkimas. Už nepri- 
buviiną bausmė pagal narių nutari
mą. Prot. rašt. K. Batutis.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto, laikys savo 
mėnesinį susirinkimą, trečiadienyj, 
balandžio 4 <1., Chicagos Lietuvi ių, 
Auditorijoj, 3133 So. Haltsed St. 
Susirinkimas prasidės kaip 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkit susi
rinkti laiku, nes randasi svarbių da
lykų dcl aptarimo.

D. Gulbinas, rašt.

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks seredoj balandžio 4 d. 8 vai. 
vak. Lietuviu Auditorijoj. Bus renka
ma SLA. Pildomoji Taryba ir aptar
ti kiti svarbus klausimai.

Delei šių priežasčių visi kuopos 
nariai prašomi atsilankyt.

M. Vaidyla sekretorius.

PETRAS VI.SKONTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

balandžio 2 dieną, 2:30 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 54 
metų amžiaus, gimęs Kretin
gos apskričio, Darbėnų parapi
jos, Vaineikių kaimo. Amerikoj 
išgyveno 23 metus. Paliko di
deliame nuliūdime molerj Ma
rijoną, sūnų Petrų, seserį Pau
liną. Kūnas pašarvotas, randa- 

I si pas graborių Butkų, 710 VV.
18 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
balandžio 5 dieną, 10:00 vai. 
ryto iš Butkaus koplyčios bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. I’. Viskanto gimi
nės, <1 raugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris ir Simus.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Butkus und Co., Tel. 
Canal 3161.

Lietuva ne savuose 
rūbuose

Balandžio 1 d. St. Rita’s sve
tainėje, 62nd & Washtena\v, tu
rėjau progos pamatyt p. Dir- 
vianskio rodomus paveikslus iš 
Lietuvos.

Lietuvą apleidus jau apie 15 
metų, gauni kokį tai keistą įs- 

" prastus, liuesus, nepuošnius 
drabužius dėvinčius. Vasaros 
metu pilni laukai būdavo bliz- 

Art Šančiais dalgiais šienpiuvių, ar- 
Kon-mijas dailių, sveikų, liuesai pa

sirėdžiusių Lietuvos merginų,

tikėt nenori, ir net abejonė 
gimsta, ar tik ne apsirikimas? 
Iš paprastų Lietuvos žmonių 
matai visur tik kareivių uni
formas, barzdotus valdininkus, 
pasiputusius, bei galybes kuni
gų su valdininkais besibičiuiiuo- 
ančių. O Lietuvos kaimo žmo

nelių su jų tyra teisinga dva
sia, kurie nuo senai Lietuvos 
bočių tradicijas saugojo, tų 
kaip ir nesimato. Tarsi visi Lie
tuvos žmonės kareiviais, valdi
ninkais ir didžiūnais tapo. Ir 
gabaus tari sau: kaip keista ta 
dabarties Lietuva! Tik nuo se
nai apdainuotas Nemunas gal 
mažai pasikeitęs. Nemunas vis 
dar slepia daug gražios įkvėp- 
ties savo pakrančių draugams 
bei jautriasieliams poetams. Ne
muno veidas, nors ir paveiksle, 
atsispindėdamas auksiniu saulės 
spinduliu arba sidabrinė mėnu
lio šviesa, duoda daug daugiau 
smagumo ir įkvėpties, negu tie 
pasipuošę visokie Lietuvos po
nai.

Baigdamas noriu pasakyti, 
kad p. Dirvianskio rodomi iš 
Lietuvos paveikslai ne geriausį 
man įspūdį suteikė. Perdaug 
uniformų, perdaug vienų prieš 
kitus tupčiojimų.

Pagaliaus reikia apgailėti p. 
Smetoną, kad nabagas, bevaži
nėdamas po Lietuvą, galėjo per- 
sivalgyt duonos su druska, nes 
visur jį su duona ir druska pa
sitiko. Ir neabejoju, kad kuomet 
grįžo iš vizito, tai ilgą laiką nei 
pažiūrėt j duoną ir druską ne
norėjo. Čia tiek išlepinta ska
niais valgiais aukštenybė, o čia 
visur duoną ir druską kiša!

Trumpai tariant, p.’ Dirvians
kio paveikslai •atvaizduoja pa
radus, kunigus, karininkus, 
aukštas “fanaberijas” — tai ir 
visa, o labai mažai kultūrinės 
Lietuvos. —Novus Homo.

A & A
VINCENTAS SILLER

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
balandžio 3 dieną, 6:05 valan
dą ryte, 1928 m., sulaukęs 28 
metų amžiaus, gimęs Chicago, 
III. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Heleną, po tėvais 
Duškievič, dukterį Delorą 1 
mėnesio amžiaus, motiną Ane
lę, 2 seseris, Teklę Uselienę, 
Oną Clarkc, 2 švogerius, Kazi
mierą ir Robertą, brolį Juli
joną ir gimines. Kūnas pašar
vota.'-, randasi 3119 W. Persh- 
ing Road.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
balandžio 6 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namų j šv. Agnieškos pa
rapijos bažnyčią, ant 39 ir So. 
Washtenaw Avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtus j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Vincento Siller 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikli 
jum paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Motina, Seserys, 
Brolis, švogeriai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1711.

Roseland
Boselande yra pusėtinai be

darbių, todėl nebegali pelningą 
biznį varyti orakuliški komu
nistai. Nes kožnas rūpinasi sa
vim tokiais laikais, o ne jais. 
Kuomet bedarbiai darbininkai 
nebesiduoda išnaudoti orakuliš- 
kiems komunistams, pastarieji 

Įjuos pravardžiuoja |>er ežed- 
‘nievną. Griniaus pravardžiu
odavo juos Pusžemaitis, o da- 
• bar Plungės Juozas.
| Daug kartų ir man teko su- 
isitikti su jais, sakydavau jiems, 
kodėl jus pravardžiojate bedar- 

| bius — argi jie yra jūsų am
žini vergai? Atsakydavo: jei
gu paleisime bedarbius darbi
ninkus liuosai, jie nueis pas 
priešus..

Tų orakuliškų komunistų 
protas, kaip laukinių žmonių. 
Jie mano šmeižtais palaikyti 
darbininkus pas save. Dar su 
pasididžiavimu sakosi, nenorin
tys liuosai paleisti bedarbius.
Juk čia gali kiekvienas protą 
turįs suprasti, kad bedarbiai 
ir taip yra suvaržyti nedarbo 
retežiais. Šitie orakuliški komu
nistai jkirėjo roselandiečiams. 
Pastarieji nori nusikratyti juos 
ir jų šlamštus. Amžini liežu
viais rrrevoliucionieriai supra
to, >kad jeigu jų marga minia 
pasitrauks nuo jų, lai jiems 
pasidarys riestai.

1 Tad šitie liežuvninkai persi
krikštijo: dabar jie garsinasi 
“progresyviais”. Mat, kaip gud
riai dar nori prisitaikyti prie 
vargšų darbininkų ir iš jų au
kų daryti sau pragyvenimą. 
Kiekvienas darbininkas turėtų 
atsiminti iš jų praeities, kad 
jie buvo apgaudinėtojai ir to
kiais pasiliks.

Kitas orakuliškos komunistų 
gengės asmuo sako: mes geri
name kasdien ežednievną. Sa
ko: tu dar atsimeni, pradėjus 
eiti ežednievnai, koks tai pyp
kius rašydavo vietiniame sky
riuje nesąmonės kasdien. Bet 
mes kovojome, kol jį prašali
nome. Aš jam atsakiau: ar ne 
tas pats pypkius rašo nesąmo
nės ežednievnoje kasdien ant 
pirmo puslapio, prisidengęs sla
pyvardžiu “Valonis”. Jis atsa
kė man: gal būt, kad ir tas 
pats. Dabar, sako, apsidirbome

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musą patai n a v! mat, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eit) 
aanžininga* ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidą užlaikymui 
įkyria.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriu (r 

Balzamuotojaa
2314 W 33rd Pi. 

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

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CH1CAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 5 i a u negu kiti, to- 
el, kad priklausau 

prie grabų išdirby- 
•tės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIŲ S: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLA8 
AKUSERKA

3252 South Halsted Street

Viriui Unlversal
State Bank — 

Motery* ir mergi
noj kreipkitia au 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutart}.

ir su Pusžemaiėiu. Aš atsa
kiau, kad jis klysta, ba Pus- 
že.inaitis, kaip rašė ežedniev
noje nesąmonės, taip ir tebe
rašo, — tik kitu slapyvardžiu. 
Jo nesąmonės, surašytos ežed
nievnoje, lengva atskirti.

— Roselandietis.

Lietuves Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvis 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuie- 

vusl Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
priei gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar Ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipki tas, o ra 
šita pagelbą.
Valandos nuo S 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenee 

(r 805 East 47th Street
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Pastaba: Mano ofisus dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

25 METįĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akią

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki t mano iškabas

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

Phone CamU 0523

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
Phon* Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

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

TeL Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2103 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2380 į 
Ofiso valandos 12 iki 4, 7 iki 9

Nedalioj pagal sutarti

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenie 

Telefonas Boulevard 7820 
Re*., 6641 South Albany Avenie 

Tel. Prospect 1936 
Valandoi 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

A. MONTVID, M. D? 
1579 Milwaukee Avenie, Room 201 

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

• Tel. Branswlck 4983
Namą telefonas Brunswick 0597 
Ultra/iolėtini iviesa ir diatherinia

Re*. 6660 South Artesian A venų*
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P.,Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, 1U

Telephone Heinlock 0066 
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė. 
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:«0 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M 

CHICAGO

ice Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Arena.

Ant Zaleskio A p tiek o. 
CHICAGO. ILL

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South We*tern Avenae 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 va’, dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakar*

DR. mTrGĖbTs-
3421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:80 iki 9:80 v
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago. 111

Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hcmlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halšted St.

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietą, 

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

____ Įvairus Gydyto jai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W.BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1B. 
Nedėlioj nuo 2:39 iki 4:80 v. po pietą

TELEFONAS CANAL 0464

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tol. Drexel 9191

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted SŪ Chicago 
arti 31*t Street

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

- Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenee

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą,
7 iki 9 vak. Ncdėl. nuo 10 iki 12 diins

Re*. Telephone Pluza 8200

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* i) 
akušeri*.

Gydo staigias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

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

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

Naktį So. S bore 2238, Boulevard 6488

Phone Armitage 2822
DR. W- F. KALISZ 

1145 Milwu«kee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M

Seredcs vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6858

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

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

Ofisas
4729 South Ashland Avenie, 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:,

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

Phone Midway 2880

_____ Advokatai
John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti lieavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

.~"a. aTlakTs
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clarks St*.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

LG»
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 13lt

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A, A. DUS
ADVOKATAS

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

VakiirRis
8241 South Halsted St.

Tol. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Pancdilio ir 

Pžtnyčioa.

Educational
Mokyklos

NEREIKIA PATYRIMO
Reikia išsimokinimui ignition ir me
chaniško darbo prie visokių karų. 
Jei neturit darbo, tai galėsit dirbti 
kol išsimokinsit. Dienomis arba va
karais.

SIMPLEX AUTO SCHOOL 
201G-24 W. Van Buren St.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsi tos ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

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

Amerikos Lietuviu 
Mokykla 

J. P. (liekas, Mokytojas
8106 Su. Halsted St., Chicago, 111.

Miscellaneous
įvairus

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

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, VVashington ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ T1KIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
Bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul, Mina.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai 

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

.siūti ant orderio, sugrąžinti vertelgų 
<lel 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 

404 S. Markei St,

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. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR PARIS

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166 ’

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J S. RAMANČION1S, Sav. v

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

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

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

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

MALEVOJU, popieruoju, craftex, 
tiffany darbas garantuotas. Darbas 
ir materiolas pigiai.

Tol. Ardmore 1073

CEMENTINIS DARBAS, murini- 
mas ir karpenteriavimas visokios rų- 
šies., bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. Teikiam apskaitliavimus. 
Aaron Miller, 2913 N. Sacramento 
Avė. Phone Irving 7909.

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

819 W. Adams St 
Monroe 1946

TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER
625 W. 48th PI. Yards 1034

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

644 E. 43 St 
Drexel 2287

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

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

Electro — Mekanikas ir 
Radio Ekspertas 

Suvedu šviesas ir elektros jiegą. 
Padarau naujus ir sutaisau 
senus Radio. Pigia kaina 

Darbą garantuoju
V. KIŠONAS

6111 S. Albany Av. Tel. Prospect 10434

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Ileating, iron ir tile drainage. Plum- 
bingo ir šildymo sistemos įvedamos, 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St.
West 0017 

(Continued oa puge 8)
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Automobiles Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai Real Estate For Sale 

Nainai-žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLA nnnnj navininkam* nuo *100 
iki $600. Ih> užtraukimo monritMi) nrba ki- 

ip

Business Service
Biznio Patarnavimas

(Continued Irom page 7)
VENETIAN GARDEN1NG AND 

landseaping — Niek Pensola — eks- 
perlas trimuotojas medžių ir medu
kų, daržininkystė ir vejos sėjimas— 
specialybė; duodame juodžemio ir 
trąšos. Kam apleisti savo smagumą, 
kada jus galit išnaudoti žemę. Ap- 
kainavinias dykai.

šauk Belinont 4702

, _________ nuo
$500. I :: ‘

lokio užtikrinimo punKola pataiHyrnnmn. 
mokėjimui takui), nMHcanmnių arba kitokių 
Mkolų. " “ " ■Groiln imirelbn. Prieinamo* 

('ENTRAl. FINANCE CO. 
Room 611, 

City Stale Hank Hnlhhnn 
12N.13O No. WclM St.

G A RA NTU OTAS plumbingas, 
fitting ir suros, išmokėjimais, 
kiam apskaitliavimą.

FRED W. l.ARGE 
1013 N. California Avc.

llumboldt 7916

I

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $800 
Petrzilek Bros. & Co 

1617 West 47th St.

20% PIGIAU
ant visų instrumentų 

Garantuotas sutaupymas ant bresi- 
nių, pučiamų ir struninių instrumen
tų, vartotų ir nauju. Taipgi biskj 
primokėjus mes išmokinsime jus gro
ti bile kokiu instrumentu.

MR. MACK1E
3209 N. Ashland Avė., 3rd lubos 

Tel. Wellington 1146

„—. _— _. , „ V lt-
AlnAtaR 17.900 mylių. otiKimilla uibAlKlmaR, 
iimohaniAkni A-l, tfallt nupirkti už *H-J5, 
imnKėii $1OO.

AtRiAaiiiritn 
7020 S. HalRlod St.

IMiDGE 4 iiaHAžioriit Coupo už 
DE LUXE MOTORS 

(1937 So. HiiIhP'iI St. 
W<'Htworth 2222

*175

Financial
Finansai-Paskolos

SKOL1NAM pinigus už jūsų karą. 
Notas perfinansuojame. Išmokėjimai 
sumažinti. Važinėkit kol išmokėsite 
Garfield Motor Co. S. E. Cor. 55th 
and Wabash. 7715 S. Halsted St.

i Eng)ewood 0027-0028.

2-RUS MORGIČIUS 1
Padarome j porą dienų 

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

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

Patentų 
su 
ir

UŽ GERIAUSI cash pasiūlymą 
nupliksite mano grojiklj pianą, ne
turiu vietos naujame n Ame, turiu 
parduoti tuojau, parduosiu už $100 
— ’« cash, kitus j 60 dienų. Reikia 
pinigu persikraustymo išalidoms.

‘ GEORGE SCH1RER, 
6512 S. Halsted St.

GROJIKUS pianas A-l stovyje, 
turi puikinusį tontį, parduosiu už 
$75. Yra 70 roleriai, benčius ir ca- 
binot. Dalį pinigais, o kitus išmokė
jimais, 6512 S. Halsted St., 1 fl.

IMHHJE '27. Sedan ___ ________
illUCK ’!J7, Sotimi ........ ...................
OADDJ.AC V-(ll. 7 pOR. Sodan 
CADILLAC V-ill A paR. Coupe 
AUlil'ltN 0(91 Rport Sodan ......
NASH ’3K Sodan ..................... ..... .......
HDDSON '20 Conoh ........ ................................

Vinį karai garantuoti. Iltnokfljitnala 
25(10 So. Halsted St. 

' Atdara visada

94 2 A 
*050 
*900 
*(160 
*050 
*I»5O 
*305

NASH COACH 1920. 0 paaatterių, pllr 
irengtnR, piilkųR ballon t ajerai, labai Av 
rtiR. 00 dienų garnntuotna, $800.

FINANCE co.
7001 Stony iRland., Fairfąz 8080. 

atdara vakarais arba nedalioj

UKfiS
Lietuvių Kolonijoj turiu daugeli gra
žių ūkių pardavimui. Norinti pirkti ir 
gauti teisingą patarnavimą ntsišau- 
kit.

.1. A. ŽEMAITIS, Fountain, Mich.
_____ :__ ....... .

Resortas ir Farma

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

Personai

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai,

i wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
ilnu uisitikėjimu. Teisingas 
ireitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

28*0 W. Chicago Ava.
Dept. 7 

Chicago, 1U.

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

ATYDON LIETUVIŲ
Į Ar jums daro trubelio vidurinės 
, gos, jei taip, tai bandykit 
i B()XIE HERB TONIC
Gamtinės puikiausios gyduolės 
vidurinių ligų, jos turi savyje 
gryniausius žiedus. Parduodamos 
dovaujančiose vaistynė.se.

Arba
ROXY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

li-

nuo 
tik 
va-

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

SKOL1NAM PINIGUS
1 ir £ Morgičiams 

J. A. REDL1N,
5506 S. Albany Avė. Hemlock 0452

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandoa nuo 4 iki 8 k&a 

vakarai

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaiaai

VARGOMO kambario setas, $5, 
ledaunė, $3, lovos $2, seklyčios se
tai, $15 ir daugiau. Victrolos, bufe
tai, virtuves setai, pusryčiams setai, 
dreseriai, $5. Rašymui stalai, mažos 
Įtampos $2, pianai $25. Virtuvės ca- 
binet $8, gasiniai pečiukai, $6 ir dau
giau, supamos kėdės, ^$1 ir daugiau. 
Vaikams vežimukai, doufolds, congo- 
leum patiesalai, vanitys, gras patie
salai $2.

SCHWARTZ BRuS. 
640 East 61st St.

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambariu, verti $1000 ....................... $295
•I kambarių, verti $2000 ........ $475
$200 Mohair Ericzo noklyėioR eetae .... $88 
$450 Frieze eeklyėioR Reta-* .................. $i45
$150 rieAutinin valgomo kambario iM-taR $55 
$185 5 Arnotu wulnut mieurulmio Retaa $88

$10
• Coxwp)l Krėnlui, kaurai visokios hjMch. 
j 5 Arnotų piiRrydianiH HetnR ................ .......

COLLINS STORAGE 
5114 MadiRon St. 

Atdara vakarais iki 9. iunIAHoJ iki A

NASH ’26 sedan kainavo virš $1780 
kaina $700. Burke Motor Sales, 3512 
Arccher Avė.

NASH ’27, advanced, 4 durimis se
dan, kaip naujas, $900. Oldsmobile, 
1927, 4 durimis landau, $800. A. L. 
Argo. 6718 S. Westem Avė.

i

PUIKUS HAHGENAS. vėlimiHių 
kurui, vIcliittnėmH kubiomiu: 
VVHIPI’ET COACH 1927 ....... ......
CHHYMLEll t-OACH 1923 . .... 
r»ODGK COUPE 192(1 ...............
fHHVKOLET SEDAN 1924 
STI’DEBAKER 1924 Tmiritijr-LOchl (i

Viri kurni pataikyti ir ynrnntuoti 
7010 S. Kalnini St. 

Stmviirt 7OH7

m odeliu 
$305 
$3H5 
$345 
$1 1(1 
*105

McDERMOTT MOTOR SALES
Vieni 1A ChirnKOR Ri-nlnualu verteivų, turi 

50 naujų Ir vartotų karų. vinokii) iAdirbya- 
i'ių, $50 Aki $2000. Vinį karai garantuoti, 
cnM» arba lAmokAjimaiR.

7130 S. Halutnl St. Trlanule 0330

Iš Sandėlio Išpardavimas
! Mohair I’arlor acta* ................. ..
I $300 l’urior nrliiH .. .............

$4UO Frieze Farlor H«>taH ......

PAJIEŠKAU darbo už pirmaran- ( 
kį duonos kepėją. Esu patyręs sa- j 
v o darbe. 

Atsišaukit

Situation Wanted
Darbo Ieško

G. T.
Aušros Knygynas 

3210 So. Halsted St.
Victory 1266

$49.00 
.*05.00 
*K5.00
$35.00 
$55.00

$30.00 
$45.00
$15.00 
$22.00 
$37.00 
$15.00
co.

MES nftmokftaime caRh ui Juru automo
bilių, viliokių iAdIrbyRėių ir modelių. Mes 
mokėsime dauginu negu Bluo liook verte. 

ATLAS MOTORS Ine.
0030 Cottago Grovo Avė.

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetą valandų ke
lionės nuo Chicagos; resortaa 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 j 
metus. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
rių kitokių vaisinių medžių, jau
no alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su 
resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

Galima pirkti farmą atskirai 
arba farmą ir resortą sykiu. 
Bendra vertybė $125,82T.OO, 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičiu.

Geriausia pirkinys! 
sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turės 
mai darbo ir įplaukų,
tės greitai. Naujienos, klauskit 
J. Šmotelis.

Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

i

Help Wanted—Malė
________ Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaučius prie se- 
! nų ir naujų drabužių, pajęeidaujamių 
kad mokėtų prosyti ant Hoffman 
mašinos. 4146 Archer Avė. Lafayette 

i 0057. i

i Valdomo kamb. m-taii ......................... ..
. *100 Valromo kambario wtaa .........
! 9x12 VVilton kaurai .................................

*(10 Wiiton 9x12 ......................................
I *95 Wliton 9x12 ......................................
| $60 Coxweii krėslai ............................
j AVAILABLE STORAGE

7728-82 Stony Island Avė.
Atdara iki 10 liaa vak.. ncd. iki (J v. v

Business Chances

EXTRA specialis bargenas. Savi
ninkas priverstas parduoti bučernę 
ir grosernę, dėl mirties šeimynoj. Par
duosiu pigiau negu kainavo fikčeriai. 
Geras biznis ir geroj vietoj. Yra gy
venimui kambariai iš užpakalio. At
sišaukit tuojau. 8043 S. Racine Avė. 
Stewart 1422.

Iš SANDĖLIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už pusę kainos. 4 
kambariams net už $80. Jūsų kreai-
tas geras. Išmokėjimais. Atdara 
karais. Mes dastatom bile kur.

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

va-

REIKALINGA 2 darbininkai dirbti 
' ant farmos. Vienas vedęs su šeimy- 
’ na, o kitas nevedęs — turintis pa
tyrimo dirbti ant ūkės. A. Vaitkus. Į

Be Komiso ir Išlaidų t? ii * iiMes paskoliname jums $100, $200 K(>Pubhc 4421._________
arba $300, imame legalį nuošim- I 
tį. Pinigus gausite i 12 valandų. [ REIKI 
Industrial Loan Service ^";eu"į

TURIU parduoti soft drinks, 
ice crcam ir saldainių krautuvę, 
netoli Sv. Kazimiero kapinių, 
gerus cash biznią, didelis barge- 
nas. šaukit

Tel. Beverly 4082

EINA LAUK Iš BIZNIO
ToUfnnstA Išparduodame iš 4 aukšto naujus 

d I rakandus. Walnut miegruimio se-

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

REIKIA salesmenų pardavinėti 
is j nesvaiginamų gėrimų 

parlorus. Atsišaukit, 3227 South 
Halsted St.

tai $49, parloro setai $35, valgomo 
kambario setai $22.50. Taipgi kau
rai. linoleum, gasiniai ]>ečiai ir t. t.

ALBERTSON—SIIEinVOOD CO.
k 1031-33 W. Madisos St. Monroe 0788

SALIUNAS pardavimui labai pi
giai, visi {taisymai; biznis išdirbtas 
per ilgus metus; priežastj patirsit 
ant vietos. 733 W. 18 St.

KEPTUVE duonos pardavimui lay 
bai pigiai, nes turiu tuojau apleisti 
miestą. 850 W. 18th St. Roosevelt 
2961.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO bizniavas namas su 

bizniu, mainysiu ant privačio namo.
IŠSIMAINO puiki rezidencija, mai

nysiu ant didesnio namo.
IŠSIMAINO kampinis bizniavas 

namas, 3 Storai ir 3 flatai, mainysiu 
ant bizniavų lotų.

PARSIDUODA arba išsimaino 6 
flatų muro namas po 4 kambarius, 
parduosiu už $12.&00 arba mainysiu 
unt bunjfaloNv, arba bizniavų. lotų.

IŠSIMAINO bizniavas namas, sto
ras ir 2 flataf ir 2 kąru garadžius, 
mainysiu' ant bizniavų lotų.

ŠTAI proga farmeriatns, turiu pui- 
kę farmą 39 akerių, parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant namo nepaisant 
apielinkės, arba ant loto.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Morgičiai pirmi ir antri
Reikia gero shearmeno prie No. 2 

x Iron A Metai Co., 4000

6 nuošimčiais padaromi i 24 
valandas.

Musų išlygos bus jums naudingos. 
Kreipkitės pas 

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

REIKIA patyrusio vaikino j malt 
ir hop krautuvę. Turi turėt paliuily- 
mą ir $100 bond. 3227 S. Halsted St.

Storage Išpardavimas
Jūsų proga nualnirkti aiigAtos rųAien 

niAius. karintus labai pigia kaina. 
4 kambarių fuinlftai taip pigiai kaip 
Grynas mahogany parlorio st*tas $50. 
' Moliair parlorio setui.
ValakiAko rir-Auėio medžiu valgomojo 
bario setai, miegkambario setai. 
\Vilsoii karpetiu. visokio didžio. 
t'oxwell keiles, stalui, lempos ir t. t.

1 ‘A It A M Oi' NT STOK A G K 
'301 Gr«enwoo<l Avo.

ųftiea for-

ęiKb

katu

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, pirmos klesos, su namu arba be 
namo, ilgas lysas 6 kambarių flatai, 
2 karų garažas, 2450 W. 59 St., Tel. 
Hemlock 1245.

REIKALINGAS senyvas darbinin
kas už porterį. Duosiu kambarį ir 

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 valgį. Turi būt teisingas ir norintis 
už 2^4 nuošimčio ir lengvais išmokė- dirbti. Darbas nuolat. 1458 W. 15 St. 

vai. j--------------------- ---------------------------—

FORNI0IAI 7 kamb., >fr<-itnin pardavimui 
tik *350. Kalima n-iiduoti buto. Karu Šildo- 
maa. ktirAina vanduo. *50. PuAauk Went 1220

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, biznis išdirbtas per 18 metų. 
Noriu parduoti greit ir todėl leisiu 
pigiai. 642 W. 18th St.

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 Lake. 
Kas norite tokj namą mainyti.

Pašaukit
lafayette 5107

į ima i s. Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St 

Tel. Armitage 1199

REIKALINGI 2 popieruotojai ir 2 
penteriai. Turi būt unijistai. Atsi
šaukit nuo 5 iki 7 vakare. A. K. Va- 
lukas, 3939 W. 65 Pi. Tel. Republic 
4139.

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS 

Turime užtektinai pinigų, 
kainos, lengvi išmokėjimai.

Nauji arba Vartoti Rakandai
Storag.vjc, pigini greitam lApardavimui var

ložio Hutai, valgomi netm. tniegkainbario no
tai. taipgi dideliH paslrinkitnaa visokių ra
kandų ir vartotų karuotų, vinokio didžio, 

CH1-OAK PARK STORAGE 
3531 N. Clark St.

VVarner Storage. 324(1 N. Halated 
Atdara vakarais ir Nedaliomis iki 5

st.
v. vai.

Pigios 
Taipgi 

$100 iki $300 už 2& nuošimčių, be 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St 
Phone Brunswick 8968

REIKALINGAS patyręs bučeris.
634 W. 35 St.

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND & 
MORTGAGE CO.

184 N. La Šalie St., 
Room 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

UŽ ALGĄ.
Reikia atsakančiai atrodančių vyrų, 
apie 25 metų amžiaus, j didelę įstai
gą, kurie gali kalbėti angliškai. Už 
tą darbą mokame $50 j savaitę.

MR. KERANSKI 
Room 1514

134 N. LaSalle St.

MES mokame brangiai už jūsų se
nus rakandus, pečius, kaurus ir t .t.

BR0WN FURN. CO.
1741 W. Madison St. Seeley 5633

SALIUNAS parsiduoda labai 
pigiai visi įtaisymai, biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Renda 
pigi, mainysiu ant loto arba 
automobiliaus.

3852 So. Halsted Str.
Phone Yards 6751

PARDAVIMUI 2 augštų frame, 4 
pagyvenimai po 3 kambarius, pečium 
šildomas, yra gasas, elektra, 1719 
Ruble St. Kaina $3600. Informacijų 
klauskite Naujienose, Box 1055.

. Už BARGENAS. Jauna pora parduo
da gražų riešutinio medžio miegrui
mio ir valgomo kambario setą, sekly
čios setą ir t. t. 6749 S. Peoria St. 
Tel. Normai 7521.

EXSTRA bargenas biznieriams. 
Pardavimui grosernė su mūriniu na
mu ant kampo, 2 flatai po 5 kam
barius, štoras, gražiausioj apielinkėi 
Chicago Lawn ir geriausia vieta dėl 
biznio ir gyvenimo. Arti biznio nėra 
ir nebus. Savininkas. J. Zabelo, 
3459 W. 65 St. Chicago Lawn. Tel. 
Republic 8528. Agentų nereikia.

MES darome 2 niorgičius ant 
South Improved Real Estate. $500 
iki $5000.

WINT0N AND NARTEN 
0829 S. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA linksmo budo . mo
teris prie namu darbo; kad mokėtu 
valgyt virti ir ligonį prižiūrėti. 4146 
Archer Avė. Tel. Lafayette 0057.

Sewing Machine
_,Sjoyam<w Mašinoii________

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

PARDAVIMUI labai pigiai groser- 
nė, ice cream ir delicatesen. Išdirbta 
per ilgus metus. Geras biznis. Prie
žastj pardavimo patirsit ant vietos. 
6635 So. Seeley Avė.

MES darome 1, 2 ir 3 niorgičius. 
Eightecnth Bond & Mortgage Co.

1618 W. 18th St.
I. F. l)ankowski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

DABAR TURIME DAUG 
GERU DARBŲ

Patyrusių lovų taisytojų, $60 iki $65 
į mėnesi. Pastry virėjų, $21 j sav. 
Indų plovėjų, $17 j sav. Veiterkų, 
$15-$18 j sav. Virėjų, $25-$30 j sav. 
Prie sandvičių merginų, $15 j sav. 
Prie namų darbo, $15 j sav.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY,

4193 S. Halsted St 2 fl. kamp. 42 St.

______ Automobiles_______
SPĖČIAU AI! SPECIALIAI

Buick Std. Sedan ....................... $850
Buick Coupe ..... ......................... $675
Nash Coach ............................... $675
Buick 27, Coupe ....................... $1250
Buick Coach .............................. $650
Mes garantuojam, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne
dėlioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

PARDAVIMUI pigiai karčiama, 
visa arba pusė; priežastis, vienas 
negaliu apsidirbti. Biznis išdirbtas. 
33 E. 108 St.

Didelė Naujiena
Ant kampo Cicero Avė. ir 20tos 

gatvės Ciceros mieste yra budavoja- 
mas didelis ir labai gražus garadiius 
turintis tris biznius vienoj vietoj; 
Gasolino stotis, ant kampo, didelis 
salesruimis ir daug vietos dėl taisi- 
mo automobilių. Nepraleiskit pro
gos nusipirkti iš pirmų rankų pakol 
kaina tebera neiškelta. Kreipkitės 
pas mano agentą. Priimsiu mainais, 
lotus arba pigesnį budinką.

Stanko & Company 
5097 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036
P. S. Prieteliškas patarimas lietu

viams nuo John P. Stanko. Išticsy 
nesigailėsite kas nusipirks šitą ga- 
radžių, nes yra permatoma labai ge
ras biznis, o kur biznis tenai ir pi
nigai. Agentai yra kviečiami koope
ruoti.

JOHN P. STANKO.

Lietuvos Paskolos Bonas
Furnished Rooms

Mokame
RENDON šviesus, apšildytas, mo

demiškas kambarys, pigiai. 6111 So. 
Albany Avė. Tel. Prospect 10434.

PARDAVIMUI bučernS, saldainių 
ir minkštų gėrimų krautuvė. Gera 
vieta prie mokyklos. Mainysiu ant 
loto. 3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI pirmos klosos res- 
taurantas. Priežastis pardavimo — 
liga. 734 W. 35 St.

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

For Reni

BUICKS 1928 NEW
20% iki 80% sutaupysit

Taipgi 100 daugiau geroa vertAa Chryale. 
rtų, Nash, Dodgea, Hudsonų, Oaklands. Rcoa, 
Chevroleta, Cadillaca ir tt. Visi karai ga
rantuoti. ItmokAjitnala. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, IU.

EX,TRA BARGENAS
3 ir 4 rūmų flatai, karštu vande

niu apšilodmi. Namas janitoriaus 
prižiūrimas, labai gražioj vietoj tar
pe Jackson ir Washington parkų. 
Renda $37.50, $47.50 mėnesiui. Sau
kite vakare po 7 arba nedėlioj:

Fairfax 2475

M & K Motor Sales
enrearoa senatui tt ataakan&aual vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechanlftkatne 
•lovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mee turime karų kurta tinka viso
kiom* reikalam!. Caeb, itmokAJimala, mai
nai!.

0811-13 Bo. HaJatad flt,

Farms For Sale
Ulciai Pardavimui

160 AKRŲ ūkę parduosiu arba 
mainysiu į nam^ 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 
Camey, Mich.

MŪRINIS namas 2 Storai, 4 fla
tai ir 10 karų garadžius ant Halsted 
St. Renda $455 į mėnesį. Turi būti 
parduotas ar išmainytas į trumpą 
laiką. \

2 flatų mūrinė bungalovv ir gara
džius, priešai lietuvišką bažnyčią 
Marąuette Park. Turi būti greitai 
parduotas iš priežasties išvažiavimo 
) farmas.

IVa akerių vištų farma Chicagoj, 6 
kambarių bungalow su beizmantu, di
delė barnė, garaadžius, vištininkas, 
didelis sodnas, arti prie parko. Mai
nysiu ant namo.

80 akerių farma, 62 mylios nuo 
Chicagos, geri namai, žemė lygi ir 
juoda, mašinos ir gyvuliai. Mainysiu 
ant namo South Sidėie,

Hot dogs sandvich snop pardavimui 
arba mainymui, turi būt parduotas 
šią savaitę. Nepraleiskit šią progą, 
nes čia yra dideli bargenai.

FARM AGENCY 
5203 So. Halsted St.

Tel. Yards 6657, Boulevard 7009

Real Estate For Sale 
Namai-Žemi Pardavimui

PARDAVIMUI St. Charles, III., « n. uri
gražias 6 kambarių l)ungalow, yru a RtRrilTlElS BUDllKai! 
sun parlor, įrengtas so visais ino- Ar žinai, kąd su pirkimu, mainy- 
derniškais parankumais, karšiu mu ir pardavimu turto, morgičiu rei- 
vandeniu šildomas, didelis ccmen- kalais, notariališku raštu padarytum, 
tinis skiepas, eobble akmenų kurni pinigų ir laivakorčių 
nas ir ugnavietė, puikus iš Jaugi VISADOS yra p 
reginys r'ox upės, nepaprastas pfr ties pas 
kinys už $7500, cash $3000. A. C Q T. TAPT ANT ĄU BADGEB, Tel. Harrison 6719. T Z1I51AIN GC

809 W. 35th St., Chicago
Boulvard 0611-6774

JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

j siuntimu — 
yra patartina kriep-

2 1-I.AlŲ -
5—ii- kambarių, pečium šildomas 

10626 Edbrooke Avė., 1 blokas 
rytus nuo Michigan Avė. Bargenas' 
turi būt parduotas tuojau. Beiki nAnruMAu • -xitik biskį jmokėti, kitus lengvais iš BARGENAS ir lengvos išly-
mokėjiinais į ;ros. Beveik nauja 6 kambarių

1 ^l^^E^Sti^St/°* 'bungalow ir dviejų karų gara- 
llyde Park 8512 žas, galima nupirkti lengvais

išmokėjimais arba už cash. 
rea ^un^al°w randasi Marąuette 

artu | Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del infonna- 
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

JEI norite greitų pasekmių, 
kito mums pardavimui savo 
estate. Perkame, parduodame 
priimame j mainus.

BURKE REAI.TY CO. 
8053 So. Halsted St.

Trianglc 2794

TURIU parduoti gražų 
kambarių murini bungalosv, 
reikia. 

AtKiAaukito Ainndle.
Saviniukas 

5742 So. VVhinple 
Republic 87U8

modorniAka f' 
$;<()<*<) <-nsl

St.

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun

galow,x kuriose dar niekas negyveno 
. Mes priversti juos tuoiau parduoti 
■ Reikia tiktai biskj jmokėti, o kitu;
labai mažais išmokėjimais. Sekam

Bungalows 
už 

Dyką
Nauji, mūriniai, modemiški bunga- 
low, $60 j mėnesį. Atsišaukit šian- 

I die.
SALYER

4358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

Koncesijoi 
Kraustykite;

namai yra pardavimui, 
iki gegužio 1 dienos, 
tuojau.

4
5
6
7

Jie ______ ,
vės, tik 3 blokai nuo Grand Avo.

$5300
$7300
$7500
$7950

kambarių namas 
kambariui namas 
kambarių namas 
kambarių namas 
randasi prie cementuotos gat j 

!S. Ilk 3 blokui nuu Grunu Avd. 
Taipgi mes pabudavosime ant jusi, Įmokėjus 
to bile kokios rųšies bungalovv ar- ba gerai

BARGENAS >— 2 flatų medinis 
namas, po 2-6 kambarius, vanos, pe
čiais šildomas, 2 karų garažas, ren- 
du $73 j mėn., $500 cash, kaina 
$4,700, savininkas.

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

Yards 0807

loto bile kokios rųšies bungalow 
ba 2 flatų namą, kokj norėsit.

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN 
2104 N. Harlem Avė. ■ plumbingas, 

' Kas kas rei
PARDAVIMUI 4 flatų namas priel 

į West Marųuette Rd.. kaina $17,500, 
tiktai $2000 cash reikia. Kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. Taip
gi krautuvė ir 2 flatai prie 63 St., 
netoli Kedzie.

WALTER
S. Western
W. 55th St.

6601
3236

J. PAUL, 
Republic 4170 
Hemlock 2389

Bungalow už 
$1000

_j ir po $75 į mėnesį. Skani
us gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant jūsų loto gražų, mo
dernišką namą. Visas namas bus iš 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelinį namą.

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

Carlson Construction 
Company

10888 S. Talman Avė.

4.?krXn^A.n«lėrn4i£Am«ims HALE AVĖ. 10S02-6 kamb.
bungalow, 4 karų mūrinis garažas, bungalow, garu šildomas, yra visi 
lotas 50x125, netoli «8 St. ir Kedzie 
Avė., kaina $29,000, cash $7850 
kitus morgičius.

HARRIS AND UNGER
3310 W. 63rd St.

Hemlock 6263

mūrinis 
yra visi

•/.inkelio Rub. linijos, $10,500, $1000 
įmokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa
budavosim ant jūsų loto bungalow ar
ba 2 flatų namą. Tik biskį jmokėti. 
R. H. Ballantine, Owner and Builder, 
Beverly 8552.

7012 ARTESIAN Avė. Puikus 2 fl. 
muro budinkas 2 metų senumo, 6-6 
kfimb., karšto vandens šiluma, per
dėm modemiškas; 2skarų muro gara
žas; lotas 30x125. Kama $18,500. Cach 

; reikia $6500, pirmo morgičio $8000. 
Į lakusius išmokėsit po $75 per mėne
sį ir procentus. Brokerio komisas. 
Matyk savininką: 6201 So. Robey St. 
10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

ŠAUNUS BARGENAI
PARDAVIMUI mūrinis namas 4 

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

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

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas po 4 ir 4 kambarius, intaisyta

PARDAVIMUI 3 aukštų mūriais 
namas, 1 krautuvė, 2 flatai, taipgi 2 
aukštų medinis užpakalyj, mūriniu 
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.

PARDAVIMUI — 12 arba 6 flatų 
namas arba mainysiu. Pamatykit 
juos šiandie, puikus bargenas.

D’ALESANDRE
8043% Armitage Avė.

Spauuding 4266

BUNGAL0W UŽ $1500
Mes turime keletą bungalow ku

rias turime parduoti tuoiau. 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- 

. Bun- 
59th PI. ir 

Utt W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

6214 So. St. Louis Avė.
Tel. Republic 7030

pagal vėliausios mados, Brightvn Uty U jums namą ant jūsų loto. 
Parke. 4416 S* Talmon Avė. ga|ws randasi 3732 W. 59th

MŪRINIS namas, bizniavai, yra 
štoras, 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.

Jeigu Tamstos nepasirinksite iš 
musų šilų 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
$1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš

tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį įmokėjfmo. 
Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

Negirdėtas mainas
Turiu 2 namus vienas dviejų flatų 

naujas muro namas po 5 kambarius 
Marųuette Park apielinkėi ir antras 
namas randas Lietuvių kolionijos šir
dyj ant Bridgeporto 4 pagyvenmų 
po 4 kambarius muro namas. ALu- 
du tuos namus nori mainyti ant v?e- 
no namo 4 flatų Marųuette apielin
kėi.

Kas turite atsišaukit po 6 valan
dai vakare.

6928 So. Rockvvell St.

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

MC DONNELL, 
Tel. Triangle 4014.

Parke mai
nam u arba

namas ant

2 po 6 Rrighton 
nysiu į grosernę su 
kendžių krautuvę.

4 ir 5 mūrinis
Town of Lake mainysiu į farmą

3 po 4 Kazimierinej apielin- 
kčj mainysiu j bungalow. Gali 
būt ir už miesto.

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

JOS. CIEPLY and CO.
Didžiausias Real Estate Ofisas 

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