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Britanija
Lenktis daryti misi 

leidimų Lietuvai

i Sprogimas
* hnntim aive

Ra

Du Įgulos žmonės užmušti, keli 
kiti sužeisti

Cal., bal.
Lordas Birkenhead. aitrus so

vietų priešas, gundąs Vokie
tijų ir Lenkija bendran fron- 
tan prieš sovietų Rusiją

BERLYNAS, bal. 29. 
go Tribūne koresp.

Y # t
Schultz.l Nežiūrint

Richlield Oil
Richfield, 
Iron įmo- 

sprogimas,

29 
jos tankų garlaivy 
plaukusiame j Union 
nes, vakar jvyko 
kurio du laivo darbininkai bu
vo užmušti. Vienas užmuštų 
yra Frank Vega, antrasai dar 
nepažintas. Keli kiti įgulos 
žmonės buvo sužeisti. Sprogi
mas buvo , taip smarkus, kad 
visą apielinkę supurtė.

Šiurpintas piemenų 
radinys Meksikoje

Berlyną, lordas 
ant rytojaus

[C.hica- 
Sigrid 
britų 

tikrinimo, kad pastarasis kaln
iu* to nario, lordo Birkenheado, 
vizitas Berlynui buvęs grynai 
privatinio pobūdžio, dabar suži
nota, kad per tą vizitą jis dir
bo politikos darbą, vesdamas 
pert ra k ta ei jas 
su Lenkija.

Atsilankęs į
Birkenhead jau
priėmė maršalo Pilsudskio agen
tą Rodzienko, su kuriuo jis, 
sako, diskusavęs galimumą 
daryti koncesijų Lietuvai, kac 
butų galima paruosti kelias 
Lietuvos-Lenkijos blokui prieš 
sovietų Rusiją; diskusuota taip
jau Lenkijos planai sukurstyti 
antisovietiniam judėjimui Uk
rainoje.

Lordas Birkenhead mano, kad 
Ukraina galėtų būt padaryta 
aktingu agitacijos centru prieš 
sovietus ir patapti susirenka
muoju punktu visoms opozici
nėms grupėms. Lordas Birken
head abejoja, kad įlenki ja iš
mintingai darytų flirtuodama su 
Italija, tuo baugindama Vo
kietiją ir pykdydama Franciją.

Kalbėdamas su Stresemannu 
lordas Birkenhead Rusijos ne
prisiminė, užtat pasikalbėji
muose su von Knehlmanu, bu
vusiu Vokietijojs užsienio mi
nisteriu, Rusija buvo vyriausia 
jo kalbos tema. Tuose pasikal
bėjimuose lordas Birkenhead nė 
neslėpė savo aitrios neapykan
tos sovietų valdžiai; jis trokš
te trokštąs, kad ji hutų sunai
kinta, liet pabrėžė, kad tai ne
busią galima padaryti, kol Vo
kietija pasiliksianti draugin
guose santykiuose su Maskva.

Jis pareiškė didelio nusivyli
mo, kad Vokietijos ir Ameri
kos kapitalas imąs kooperuot: 
Rusijos pramonėms išplėsti, nes 
tuo sovietų valdžia busianti tik

Du oškaganiai užtiko kalne olų. 
kurioj gyveno šimtas numi
rėlių

CHIIH’AHUA, Meksika, bal.
29. Netoli nuo San Juan Ne- 
^omuceno du oškas ganę pie
mens, ieškodami laukinių bičių 
medaus, užtiko kalne olą, į ku
rią įėję jie labai išsigando: 
oloj buvo pilna numirėlių. Kai 
kurie numirėliai buvo atsišlie- 
:ę į olos sienas, kiti sukniubę 
sėdėjo, dar kiti gulėjo ant že
mės.

Pabėgę nuo tos baisios re
gyklos, piemens davė žinoti vy
riausybei, kuri tuojau organi- 
7avo kuopą žmonių dalykui iš
tirti.

Atvykę j vietą, tyrinėtojai iš 
Mėsų rado daugiau kaip šimtą 
jau mumijomis pavirtusių vy
rų, moterų ir vaikų kūnų. Visų 
ų, dagi moterų ir vaikų, ran

kos buvo šniūrais suraišiotos 
lų veidų sutraukti, iškraipyti 
muskulai rodė, kad jie mirė 
baisiuose kentėjimuose. šalia 
kūnų rado kai kurių daiktų, 
panašių į |K'ilius 
vius.

Vienas mumija 
minai išsilaikęs,
įaimtas iš olos ir pargalientas 

miestelį pas deputatą Juaną 
Jiavez’ą. Krašto 
sakė atsiųsti jį

ir karo k i r-

pavirtęs, bet
kūnas buvo

Balandžio 30 1928Chicago,f »

[Atlantic and Pacific PhotoI

Ste. Agnės ežeras netoli nuo Murray Bay, Ųuehec’e, Kanadoje. Ste. Agnės buvo centras 
aeroplanų, bandžiusių teikti pagalbos Atlanto vandenyną perskridusio ir Grcenly saloj nusilei- 
džiusio monoplano “Bremen” įgulai.

visų

Sacco
dija

V anzetti trag< 
Vokiečiu scenoj

GOTIIA, Vokietija, bal. 29. 
— Gothos valstybės teatras da
bar stato scenoje tragediją, pa
vardytą “Sacco ir Vanzetti”. 
Tą trijų aktų tragediją yra ką 
tik parašęs Willem Reupke.

New Yorkas sveikina 
Atlanto skridikus

Kap. Koehle, von Huenefeld 
maj. Fitzmaurice grįžo 
Wahsingtf)no traukiniu

ir
iš

Vokietijos reakcinin 
kų bruzdėjimo at
garsiai Klaipėdoj

Didžiulis 
lutėje, 
cijai.

dešiniųjų mitingas ši-
Ruošiamasi demonstra-

Sovietijos fabrikų 
darbininkai nenori 
lenktis Amanullah’i
Putilovo sovieto pirmininkas 

nušvilptas dėl pasiūlymo, kad 
darbininkai paaukotų Afga
nų valdovui traktorių

'Angliakasių streikas 
žudybė^jšteisintas Illinois valstijos ka- 

MiAMi, uia, bai. 29 - p>i-' syHogg pabaigtas 
siekusiųjų posedimnkų teismas J r
išteisino policijos viršininką 
l'A'slic Quiggą ir tris kitus po
licininkus, kurie buvb suimti ir 
atiduoti į teismo rankas kalti
nami dėl užmušimo kalinio 11. 
Kier’o. Mat Kier buvo negras.

Unijos vadas sako, kad beveik 
visos kasyklos yra padariu
sios sutartis operuoti unijos 
algų sąlygomis.

Nedarydamas jokių formalių 
pasiūlymų, lordas Birkenhead 
davęs suprasti, kad Anglijos 
valdžia sutiktų remti radika- 
lišką Dawes’o plano modifika
vimą, kuriuo Vokietijos meti
niai reparacijų sumokėjimai 
butų stipriai sumažinti ir nu
statyta bendra suma, kuri Vo
kietijos perdaug neapsunkintų, 
jei tik vokiečiai atsimestų nuo 
Maskvos ir prisidėtų prie ben
dros Europos valstybių ekono
mines ir politinės blokados 
j>rieš Rusiją, Anprlijiii ir Fran- 
cijai vadovaujant.

Lordas Birkenhead ragino 
vokiečius juo greičiau nusitarti, 
kadangi jam atrodą, jogei se
kąs Jungtinių Valstybių kon
gresas pripažinsią* Busiją, o 
tada sutartinės pastangos prieš 
sovietiją busią jau nebegalimos.

Kol kas nematyt, kad Vokie
tija butų linkus tų Anglijos 
gundymų klausyti.

vyriausybė 
į Meksikos 

Miestą, kur mokslininkai ban
dys atspėti laiką, kada tie žmo
nės gyveno ir kas buvo jų bai- 
ios mirties kaltininkai.

Kai kas spėja, kad jie savo 
• yvame kape buvo uždaryti dar 
spanų užkariautojų laikais.

BYGA, Latvija, bal. 29. — 
Maskvos spaudos pranešimais 
larbininkų mitinguose, kurie 

buvo sušaukti fabrikuose paši
urti dėl iškilmingo priėmimo 
\fganistano valdovo, emiro A- 
nanullah, kai jis darys vizitus 
Maskvos ir Lenignrado pramo
nės centrams, netikėtai pasireiš
kę stiprios opozicijos.

Sovietų spauda kaltina dėl to 
Trockio šalininkus, kurie norį 
diskredituoti valdžia.

Darbininkai, kurie tuose mi
tinguose siūlė rezoliucijas ig
noruoti Afganistano 
buvo tuojau paleisti 
neribotam laikui, o 
(politinės policijos)
kuri visur lydės emirą, 
žymiai sustiprinta ypač, kai jis 
larys vizitus fabrikams.

Leningrade, Putilovo fabriko 
larbininkų mitinge, fabriko so
vieto pirmininkas buvo nušvil
ptas nuo estrados dėl to, kad 
jis pasiūlė, idant darbininkai 
paaukotų savo algos dalį nupir
kti emirui, kaip dovaną, vieną 
to fabriko gaminamų trakto
rių.

Vėjo sniego audros 
rytų valstijose

Pakraščiuose daug laivų 
kentėjo; dešimt žmonių 
gėrė; pūgos Pennsylvanijoj

nu 
pri

valdovų, 
iš darbo

sargyba, 
bus

Paryžius bijo komu 
nistų neramumų

Vyriausybė ruošiasi patrempti 
demonstracijas mieste Gegu
žės 1 dieną

NEW YORKAS, bal. 29.
Atlanto pajiniu, nuo New Yor- 
ko iki Meksikos įlankos, vakar 

’-itiute smarkios vėjo ir lietaus, 
kai kur dagi sniego, audros, pa
dariusios daug žalos. Per aud
ras nukentėjo keletas pakraš
čių laivų ir, kiek žinoma, de
šimt žmonių prigėrė. Ties Dc- 
’aiware Breakwater vienas sku
teris paskendo, bet įgulos žmo
nes pavyko išgelbėti. Oras stip
riai atšalo.

NEW YORKAS, bal. 29.
Atlanto skridikai kap. Koeble 
ir baronas von lluenefeld, vo
kiečiai, ir maj. Fitzmaurice, ai- 
'•'s, vakar iš Washingtono grį
žo vėl traukiniu į New Yorkų. 
Pennsylvania geležinkelio stoty 
pasitiko juos didelės žmonių 
minios, bet išvargę lakūnai bu
vo tiesiai iš stoties nugabenti 
į viešbutį. Oficialės drąsių la
kūnų priėmimo iškilmės prasi
deda šiandie ir tęsis iki penk
iadienio.

Praeita penktadienį lakūnai 
von liueneman, kap. Koehle ir 
maj. Fitzmaurice, atskridę For
do aeroplanu iš Kanados į Ncw 
Ycrka, iš čia tuojau buvo trau
kiniu išvykę į VVahsingtoną da
lyvauti laidotuvėse lakūno Floy- 
io Bennett’o, kurs mirė, ban- 
lydamas suteikti pagalbos At
lanto skridikams. Bet į laidotu
ves jie pavėlavo. Papuošę Ben- 
nett’.i kapą vainikais ir vėlia
vomis, vakar grįžo atgal į New 
Yorką.

Iš Klaipėdos Kauno “Lietu
vos žinioms’’ pranešama:

Kaip žinoma, artinantis Vo
kietijos parlamento rinkimams, 
subruzdo visa Vokietijos reak
cija, žinoma, norėdama laimėti 
rinkimus ir, da.sigriebus val
džios, siekti savo imperialisti
nių tikslų. Tuo reikalu buvo su
organizuota didžiausi mitingai, 
kuriuose dešinieji sugebėjo iš
šaukti mažiausiai politiniai su
sipratusius piliečių sluoksnius 

valstiečius, ūkininkus.
Vokietijos dešiniųjų bruzdė

jimas davė atgarsį ir Klaipėdos 
krašte.

Šilutėje Velykų laiku įvyko 
protesto susirinkimas Klaipė
dos krašto Landvvirtschafts par
tijos (stambiųjų žemvaldžių), 
dėl nevykusios politikos jų at
stovų Seimely. Susirinkimas bu
vo triukšmingas. Dalyvavo apie 
800 ūkininkų, kurie net grasė 
padarysią tokią demonstraciją, 
kai kad socialdemokratai darą, 
tik vietoje vėliavų nešią spatus 
ir arklus, jei jų reikalai nebus 
tinkamai ginami Seimely ir rei
kalavo perrinkti valdybą. Nesi
rado nė vieno ūkininko, kuris 
butų užgyręg jų atstovų Seime
ly bei valdybos vedamą politiką 
ir veikimą.

Areštai — Varniai

Pennsylvanijoj tkk prigiiu 
vo sniego, kad telegrafo ir te
lefono vielos nutraukytos, ir dėl 
to daugelis miestų tapo izoliuo
ti nuo susisiekimo. Kai kuriose 
vietose sniego priversta penkias 
pėdas gilumo.

Pietinėse Illinois valstijos da
lyse užėjusios stiprios šalnos 
daug žalos padare sodams.

_______________i —

Bulgarijos žemės 
drebėjimų aukos

Gyveno skuduruose, 
paliko daugiau kaip 

$220,000
dirbančių 

normaliais 
yra grįžę

angliakasių, 
kasyklose 
jau 40,000 
Su viena tik išimtimi,

Viso 103 žmonės užmušti, 
sužeisti 
griauta arba gadinta

32,100 namų
672 
su-

Iškrėstas, Socialdemo
kratų Centro Komiteto 

atstovas

PARYŽIUS, bal. 29. — Vi
daus reikalų ministerija laikė 
konferencija su civilinės polici
jos ir kariuomenes vyrinusybč- 

mis ir nutarė pavartoti visų 
iriemonių užbėgti už akių nera
mumams, kurie galėtų įvykti, 
■ei komunistai bandytų Gegužės 
Pirmą rengti mieste demonstra
cijas.

Paryžiaus garnizonas bus su
stiprintas naujais kavalerijos 
ir infanterijos regimentais.

Generolas Saraut išleido įspė
jimą, kad kiekvienas svetimša
lis, kuris bus pastebėtas daly
vaujant bet kuriose demonstra
cijose gegužės 1 dieną, busiąs 
areštuotas ir ištremtas iš

OS.

KAUNAS, bal. 12. — Bėglį- 
žtant drg. Galiniu! iš Latvijos 
socialdemokratų 
žiavimo, Šiaulių 
iškrėstas. Nieko 

[Drg. Galinis
Socialdemokratų
tro Komiteto narys.]

partijos suva- 
stoty jis buvo 
nepaimta.
yra Lietuvos 
Partijos Cen-

žemės drebėjimai
Žinių agentūrų pranešimais 

vakar jvyko žemės drebėjijmų 
Romoj ir apygardoj; Kaire, E- 
ųipte; Oaxaca provincijoje, 
Meksikoj, ir pietinėse Peruvi- 
jos dalyse.

— šių mitų kovo 20 d. Taujė
nus ir jo apylinkes apėmė lyg 
kokia užkrečiama li^a. — areš- 
tavimo manija. Minimų dieną 
r vėliau surinkta 15-ka Taujė

nų apylinkės gyventojų ir pa
talpinta Ukmergės arešto na
muose. Po ilgo tardymo, bene 
kovo 29 dieną, iš arešto namų 
paleista 13 žmonių, o kįti du, 
Kazys Čeponis ir Jonas Marti- 
nonis, buvo pasmerkti visam 
karo būklės laikui į Varnius. 
Pasmerktieji K. Čeponis ir Jo
nas Martinonis etapu kovo 30 
dienų išgabenti į Varnius.

Sprogimo 3 darbininkai 
užmušti; 2 mirtinai 

sužeisti
MUSKOGEE, Okla., bal. 29. 

— Pure Oil kompanijos įmonėj 
vakar įvyko sprogimas, kurio 
trys darbininkai buvo užmušti, 
o keli kiti sužeisti. Du sužeistų

jų veikiausiai nebeišliks gyvi.

Japonijos seimo sesijos 
atidėtos

TOKIO, Japonija, bal. 29. — 
Japonijos seime vakar per deba
tus jvyko trukšmingų scenų, ir 
opozicijai pasiūlius nepasitikė
jimo vidaus reikalų ministeriu 
Suzuki rezoliucijų, seimo posė
dis buvo uždarytas ir sesijos 
atidėtos trims dienoms.

ORH
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu ir mažumą 
vėsiau; stiprokas mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros 
tarp 53° ir 69° F.

šiandie saulė teka 5:48, lei
džiasi 7:46. Mėnuo leidžiasi 
3:22 ryto.

buvo
r

SPRINGFIELD, III., bal. 29. 
— Illinois United Mine Work- 
^rs unijos pirmininkas Harry 
Fishwick sako, kad šioje vals- 
‘ijoje anglies kasyklų streikas 
esąs baigtas. Pasak jo, beveik 
visos kompanijos yra pasirašiu
sios su unija atskiras sutartis 
operuoti kasyklas einant Jack- 
šonvillės algų kontraktu, ir 
dauguma kasyklų jau dirba. Iš 
57,(MM) 
Ulinois 
’aikais, 
dirbti.
visos didžiulės kompanijos Illi
nois valstijoj sutiko vėl pradė
ti kasyklas operuoti.

Dviem trečdaliam Illinois an
gliakasių jau pradėjus dirbti, o 
per ateinančią savaitę ėmus 
daugeliui kitų kasyklų operuo
ti unijojs algos sąlygomis, ko
munistų “save-the-union” ele
mentų bandymas reikalą su
trukdyti savo paskelbtu “visuo
tinu streiku” ir kasyklų pikie- 
tavimu visai susmuko. Kai 
kaip Old West kasyklose, 
munistų pikietininkai gavo 
unijistų į kailį.

SOFIJA, Bulgarija, bal. 29. 
— Paskiausiomis oficialiomis 
žiniomis per pastarus žemės 
irebėjimus pietinėse Bulgarijos 
dalyse 103 žmonės buvo užmuš
ti ir 072 sužeisti. 275,000 gy
ventojų liko be pastogės. Viso 
buvo 13,800 namų sugriauta 
ir 18,300 kitų taip gadinti, kad 
gyventi nebetinka, ligi bus at
remontuoti.

kur,

nuo
Lenkai bandę skristi 

per Atlantą

Amerika siūlo Lietuvai 
arbitražo sutarti

KAUNAS, bal. 11. — Jungti
nių Amerikos Valstybių užsie
nių reikalų ministeris Kellojr- 
gas įteikė laikinai einančiam 
Vašingtone Lietuvos atstovo 
pareigas notą, kuria siūloma 
Lietuvos vyriausybei sudaryti 
su Jungtinėmis Amerikos Vals
tybėmis arbitražo sutartį Ame
rikos Prancūzijos sutarties pa
vyzdžiu.

Lietuvos vyriausybės atsa
kymas į šj pasiūlymą bus duo
tas gavus Kaune pilną notos 
tekstą.

Kauno katorgos kalėji
me 50 socialdemokratų

KAUNAS, bal. 12. Kauno 
Sunk. Darbų Kalėjime yra apie 
50 socialdemokratų. Partijos
Centro Komitetas kas savaitę 
jiems siunčia maisto. Velykų 
Šventėms Partijos Kauno kuopė 
parinko iš vietinių draugų pro
duktais velykinių dovanų ir 
nusiuntė į kalėjimų.

Išskridę iš I^e Bourget 
priversti nusileisti už 
mylių nuo Paryžiaus

buvo
100

PARYŽIUS, Francija, l>al. 29. 
— Lenkų aviatoriai, maj. Lud- 
vikaj, Idzikovslcis ir maj. K.n- 
zimieras Kubala, vakar rytą 
pakilo iš Lv Bourget aviacijos 
’auko skristi, kaip spėjama, per 
Atlanto vandenyną, bet netoli 
tenuskrido: jie buvo priversti 
nusileisti ties ABeville, apie 100 sveikatos, 
mylių į žiemius nuo Paryžiaus,' _______ 
nes sugedo mašina. .

PHILADELPIIIA, Pa., bal. 
29. — Gyvas būdamas Paul 
Schelley, 79 metų amžiaus, dė
vėjo .skurliais, virvėmis ir vie
lomis suraišiotais “batais” bp 
kojinių. Gyveno vienų vienas 
aplužusioj purvinoj lindynėj. 
Apylinkės žmonės, kas ji paži
no, vadindavo jį “the rniser” 
(šykštuoliu).

Nuo balandžio 1 dienos nie
kas jo nebematė, ir nors nie
kas jo nepasigedo, vis dėl to 
kaimynai pranešė policijai. Kai 
toji atvyko į “šykštuolio” na
mus, rado senį sėdintį kėdėj, 
negyvą.

Aprudijusioj nedegamo} šė
poj “maiserio” kambary poli
cija rado $20,000 pinigais ir 
$200,(MM) bonais ir kitais verty
bės popieriais, be to virtuvėj 
rado už kabančių ant sienų se
nų kalendorių prismaigyta dar 
$500 popierinių pinigų.

Farmerys pasikorė
PETERSBUIRG, Ind,, l>al. 29. 

—Savo formoj netoli nuo Glen- 
dale rado daržinėj pasikorusį 
farmerj Amos Evansą. Manoma, 
kad jis nusižudė dėl pairusios

Prezidento rinkimai Ni- 
karaguoj atidėti

MANAGUA, Nikaragua, bal. 
29. — Prezidento rinkimai Ni
karagvoj tapo atidėti iš spalių 
mėnesio 7 dienos į lapkričio 4. i

Francuzai mėgsta teatrus
PARYŽIUS, bal, 29, — Vy- 

Gausybės skaitmenimis, iš 3 
milionų Paryžiaus gyventojų 
teatrus ir krutamuosius paveik-1 
sius kasdien lanko 800 tūkstan
čių žmonių.

KONTESTAS
Iki “Naujienų” kontes- 
to užbaigai liko tiktai 
keletas dienų — drau
gai ir pažinstami kon- 
testantų kviečiami teik
ti jiems paskutinę sa
vo paramą šiame “Nau
jienų” kon teste, idant 
jų darbo užbaiga butų 
pilnai sėkminga jiems 
patiems ir sykiu “Nau
jienoms.”
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NAUJIENOS, Chlcago, HL Pirmadienis, balan. 30, 1928

* Herminie, Pa.
Iš raudonojo kovos lauko

Balandžio 16 d., kaip jau ži
noma, “save the union” komite
tas paskelbė neuninių angliaka
sių streiką. Tas “save the 
union” komitetas ištikrųjų yra 
centristinių komunistų grupė, 
pasiryžusi užkariauti angliaka
sių U. M. W. of A. uniją, nu
versti nuo sosto unijos prezi
dentą J. L. Lewis, o patiems 
užsirioglinti ant angliakasių 
srando ir paskui angliakasius 
diktatoriškai valdyti, sulig Ru
sijos įsakymais. Reiškia, čia 
vien kelių liderių kova už val
dymą 700,000 požeminių algi- 
nių vergų.

Balandžio 16 d. pasirodė ir 
Dermine, Pa., plekatai, skel
biantys angliakasių streiką. Tie 
plakatai buvo išlipinti prie 
kiekvienos stubos, ant kiekvieno 
telegrafo stulpo ir ant visų 
tvarų. Bet angliakasiai neat
kreipė jokios atidos į tuos ko
munistų šukavimus ir visi nu
ėjo dirbti. Dirbo kasyklose net 
ir patys komunistų agentai.

“Save the union” lideriai ir 
simpatizatoriai, kurių čia yra 
apie du tuzinai, matydami vi
sišką savo “streiko” nepasiseki
mą, balandžio 18 d. sušaukė 
Dermine, Pa., mitingą, j kurį 
atvažiavo ir “save the union” 
organizatoriai. Į tą mitingą iš 
apie 1,000 dirbančių angliakasių 
atėjo tik kokis 100 ir tai dau
gelis atėjo tik taip sau, pažiū
rėti kas dėsis. Kalbėjo trys 
kalbėtojai - du anglų kalba, o 
vienas italų.

Kalbėtojai neturėjo jokio pro- 
gramo ir noro organizuoti ang
liakasius j kokią nors uniją, bet 
vien tiktai keikė U. M. W. of 
A. uniją ir Levvis mašiną, ir 
kartu garbino “save the union” 
nusistatymą ardyti angliakasių 
U. M. W. of A. uniją. Greitai 
tie kalbėtojai pasirodė tikrais 
vilkais avies kailyje, stengda-

1. W. W. unija yra daug sykių 
geležinkelių darbininkus ragi
nusi negabenti anglių laike an
gliakasių streikų, nevežti 
streiklaužių j streiko apimtas 
vietas ir negabenti jokių reik
menų streiklaužiams, bet gele
žinkeliečiai dar niekad nėra at
kreipę mažiausios atidos į tuos 
raginimus. O dabar komunis
tai bando provokatoriškai įkal
bėti tamsiems žmonėms, kad 
dabar geležinkeliečiai ims ir pa
dės angliakasiams streikuoti!

Taipjau kaslink komunistų 
prižadamos didelės pašelpos 
streikuojantiems iš pašalinių 
unijų ir organizacijų. Juk jau 
nuo senai komunistai visuose 
miestuose renka aukas strei
kuojantiems angliakasiams ir 
tam aukų rinkimui turi 
pristeigę visokiausių komitetų. 
Bet ar gavo angliakasiai kokią 
nors pašelpą iš tų komunistų 
fondų? Angliakasiai žadėtosios 
pašelpos negavo, nes visas au
kas suvalgė patys komunistai, 
jų lideriai, arba jos buvo sunau
dotos “save the union” provoka
cijoms. Tas pats atsitiks is da
bar: surinktas angliakasiams 
aukas suvalgys patys komunis
tai ir “save the union” provo
katoriai, o angliakasiai vieton 
žadamosios pašelpos, kaip ir 
praeity. ;;v.us vien komunistinę 
špygą.

Niekas komunistų neperse
kiojo dėl jų šaukimo angliaka
sių į streiką. Kompanijos ne- 
sišaukė jokios pagelbos nė iš 
valstijos, nė pavieto šerifo. Net 
patys boseliai ir komanijų šu
neliai dalyvavo komunistų su
šauktame susirinkime ir kėlė 
rankas už streiką. Tai išrodo 
įtartina, kad pačios kompanijos 
padeda “save the union” komi
tetui griauti angliakasių uniją 
ir šitokiomis provokacijomis ir 
“streikais” angliakasių vienybę. 
Juk kada U. M. W. of A. ang
liakasių uniją skelbė streikus, 
pav. 1910 m., 1917 m. ar 1922 
m., tai anglių kompanijos jau 
iškalno prisigabendavo ginkhio-

Vieni sakė, kad angliakasiai 
prievarta turėsią eiti streikuoti, 
n?s “save the union” šalininkai 
iš visų apielinkių suvažiuosią 
pikietuoti ir jėga priversiu ang
liakasius prisidėti prie streiko. 
0 Ocean Coal Co. prieš pat su-
sirinkimą telefonu pakvietė 
valstijos kazokus, kurių 12 tuoj 
pribuvo į Herminie. 'Pečiaus jie 
nepuolė komunistų mitingų, bet 
raiti jodinėjo miestelyje netik 
gatvėmis, bet ir šalygatviais ir 
kiekvieną varinėjo į stubą. Bu
vo juokinga, kad net ir kasyk
lų bosai ir viršininkai ir šiaip 
kompanijų šuneliai turėjo 
trauktis nuo kazokų, kurie juos'
suvarė į garažių. Tą dieną dėl 
neturinčių įtakos, bet jėga no
rinčių įsibriauti į angliakasių 
tarpif, komunistų daromų sumi
šimų apie penkiems žmonėms 
teko paragauti kazokų buožių.

Vėliau plačiau parašysiu apie 
“save the union” liderius ir ko
dėl centristai komunistai nori 
užkariauti angliakasių uniją.

—Pasaulio Vergas.

Ratine, Wis.
Balandžio 23 d. Stasys Čiup- 

linskas su Matilda Elgenas nu
važiavę į VVaukegan, 111., pri
ėmė pasižadėjimą prie liudytojo 
Jono Rankelės, kad gyvens 
drauge ir\ mylėsis. Jaunosios 
namuose birvoi linksnlios vestu
vės, į kurias prisirinko daug 
svečių ne tik lietuvių, bet ir 
amerikonų. Visi linksminos
prie lietuviškos muzikos, o jau
navedžiai svečius vaišino teik
dami skanius pietus ir vakarie
nę, Už tokį vaišingumą svečiai 
dėkojo ir siuntė geriausiu^ lin
kėjimus sveikiems, santaikoj ir 
laimingai ilgus n* tus gyventi.

Jo, j e, vestuvės Jai vestuvės, 
bet senbernių unija mažėja, štai
gildai eina, ktid ir daugiau žada 
apleisti mus, priimant stoną 
moterystės. LikuJeji savo rei
kalų neapleidžia, siuntinėju at
stovus į susiėjimus kur daug 
gr r:ių panelių h ponių dalyvi u- 
ja. Kartais išduoda neperge
riausius rapor.us turbut VJ:i 
.i a u (i.’e vo galy1 . - kad mo? i ė- 
lės vis apgali. Beje, andai buvo

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

' Babravičius, Pilka ir Šimkus, 
visi išvažiuoja j Lietuvą. Bet 
mes, chicagiečiai, nenusiminki
me, nes mums dar palieka p. 
Visliomis. Jis mokės patenkinti 

I mus su savo nauja religija.
—Pus tapė d is.

Trumpai Kalbant
Kunigai išmokino žmones gie-1 

dol “nuo pavietrės, bado, ug
nies ir karo išgelbėk mus, Vie
špatie!” O kai kapitalistai su
rengė karą, tai kunigai laimino 
kareivius ir šventino ginklus, 
kad pavyktų išžudyti juo dau
giau priešų.

O nuo bado, tai jeigu žmo
gus turi sutaupęs keletą deset- 

į kų dolerių ir, ant nelaimės, nu- 
! miršta nors kas is šeimynos, 
. tada kunigas atima tuos centus 
I už patarnavimą. Žmogui gi li- 
|kus be pinigų, žinoma, prisiei
na ir badas kęsti.

Kai dėl ugnies, tai kunigai 
taip pat liepdavo deginti ant 
laužų žmones. Ir kaip čia senai 
Meksikoj, kunigams vadovau
jant, uždegta traukinis ir su
deginta žmonių? dar paskui gie
da: “Nuo bado, karo ir ugnies 
išgelbėk mus, Viešpatie 1”

Tikintieji žmonės labai bijo 
“noglos” mirties. Mat, kai žmo
gus užmiega ir daugiau nepa
ini nda, lai reiškia “nogla” mir
tis. Jie nori, kad žmogus kelias 
savaites pasiraitytų kaip slie
kas prieš saulę, kol numirs, tai 
tuomet bus “all right.”

B B B

Visliomis atvežė chicagie- 
Čiams naują tikėjimą. Palauki
te. Jeigu Visuomis ilgiau pagy
vens Chicagoj su Mockum, tai 
ne tik kad parapijonų negaus, 
bet ir savo tikėjimo neteks, 
nes Mockūs moka “iškanivaly- 
ti”.

Kaip girdėt, tai p. Sirvydas 
pasitrauksiąs iš “Vienybės” ir 
užimsiąs profesoriaus vietą. Na, 
ir kodėl ne? Jeigu profesorius 
yra fašistas Voldemaras, tai 
kodėl negali būti p. Sirvydas? 
Paskui gali būti visa eilė kitų 
profesorių: Dr. Draugelis, p. 
Talys, p. Krukonis.

cagos universitete merginos 
studentės pasižymi tuo, kad jos 
mokinasi geriau, negu vaikinai.

Phonc Virgimu 2054

JOSEPH VILIMAS
/V a m u Stoty m o
KONTRAKTOR1US

4 558 S Wa«htcnav» Avė. Chicngo, III.

Marųuette Park
Ne taip senai čia tapo areš

tuotas būrys lietuvių vaikų, ku
rių seniausias, sakoma, esąs 
12 metų. Vaikai apvogė vieno 
vietos gyventojo namus. Jie 
vėliau buvo sugauti. Kai pada
ryta krata, tai užtikta daugiau 
vogtų dalykų ir net, sakoma, 
ginklų.

Vaikai tapo atiduoti vaikų 
teismui. Byla jau buvo iššaukta, 
bet atidėta iki 7 dienai gegužės.

Tėvai, žinoma, stengiasi gel
bėti savo vaikus. Bet jie butų 
šimtą kartų daugiau gero vai
kams padarę sudrausdami arba, 
jei reikia, ir nubausdami, negu 
dabar gelbėdami juos advokatų 
pagalba. —Nugirdęs.

Trys malevotojai, ant paka
bintų kopėčių pasistoję, malevo- 
jo bažnyčios trobesį ties devin
tu aukštu. Tai buvo trobos i s 30 
So. Wabash avė. Kopėčios pa- 
siliuosavo. Jos nukrito ant sto
go artimiausio trobesio šešių 
augštų. Vienas darbininkas, El- 
mer Westerland, 5149 Leland 
avė., užsimušė. Kitu du sunkiai 
sužeistu.

b b b
Illinois Assn. for Criminal 

Justice organizacijos viršinin
kai išleido pareiškimą, kuriame 
nurodoma, jogei tik 3 nuošim
čiai patraukiamų kriminaliu 
teisman kaltinamųjų esantys 
nubaudžiami už tuos nusikalti
mus, kuriais jie yra kaltinami, 
baugiau yra atsitikimų, kuo- 
uet jų bausmė esti labai švelni, 
J daugiausia paliuosuojam ne
nubaustų.

B B B
Tikimasi, kad vokiečiai ir 

airys orlaivininkai, perlėkusieji 
•eroplanu Atlantiką, pasieks 
Shicagą 12 d, gegužes savo ae
roplanu “Bremen”.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi devoną.

Tiek Northwestern, tiek Chi-’

for over ję years
25 ounces for 25c

ŪSE LESS 
than of higft 
priced brands

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

l
RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS

To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

» >1. r, Ą i-kuiuA... .-y

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą yęydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kit* 
negalėjo julnis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet, pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 101S. imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgagc Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

miesi melais prikalbinti darbi
ninkus prie streiko ir tuo pa
čius angliakasius išprovokuoti. 
Pav., jie ėmė tvirtinti, kad su 
“save the union” komitetu eina 
didžiuma angliakasių, taipjau ir 
geležinkelių darbininkai ir kad 
kaip greitai angliakasiai su
streikuos, tuoj {įoloži n kol i tj 
bininkai paliaus gabenti anglį is 
streiko apimtų kasyklų, nors 
jos’ii’ butų operuojamos nepri- 
sidėjusių prie streiko angliaka
sių. Be to užtikrino, kad strei- 
kieriai gaus gerą pašelpa nuo 
pašalinių unijų ir organizacijų.

Šitokios “save the union” ko
miteto liderių kalbos yra gry
niausias melas ir bandymas su
provokuoti darbininkus. Bet 
nestebėtina! Juk tie lideriai 
yra centristiniai komunistai, 
kurie jau devynius metus varo 
aidimo darbą tarp Amerikos 
amatinių unijų, I. W. W. ir 
šaip visuomenės švietimo ir po
litinių organizacijų. Tų cen
tristinių komunistų vyriausias 
tikslas yra pasitarnauti vien ka
pitalistams ir Wall gatvei, 
darbininkų organizacijas. Jiems 
pavyko suskaldyti LSS.. Socia
listų partiją, susilpninti nieku- 
ras unijas, o dabar bando ardy
ti ir angliakasių uniją ir melais 
išprovokuoti angliakasių streiką, 
kad paskui, streiką pralaimėjus, 
anglių baronai galėtų dar la
biau pavergti angliakasius.

Tie “save the union” provo
katoriai meluoja tvirtindami, 
kad geležinkelių darbini kai gel
bės angliakasiams. Nors kiek 
pažystantis unijas žmogus žino, 
kad geležinkelių darbininkai yra 
organizuoti į amatines unijas, 
kurių pus geležinkeliečius yra 
net 16. Praeitis rodo, kad 
kiek geležinkelių darbininkai 
turėjo streikų, tai niekad jie pa
tys neįstengė tarp savęs susi
taikinti ir streikus tinkamai 
vesti, taip kad atsitikdavo, jog 
vieni prieš lutus btreikluuziavu.

tų mušeikų-gunmenų ir iš pir
mos dienos paleisdavo darban 
tuos mušeikas ir valstijos ka
zokus. O dabar komunistai 
vaigšto ant komanijos žemės ir 
lipinėja skelbiančius streiką at
sišaukimus, ir kompanijos j tai 
nekreipia mažiausios domės.

'račiaus st.ii£rli£i]<asia.i tinkamai 
suprato “save the uion” komi
teto provokacijas ir jas įverti- 
no. VVestmorland paviete yra 
apie 30,000 angliakasių. Bet la
bai mažai atsirado tokių, kurie 
pritartų “save the union” vei
kimui. Todėl tik keliose vieto
se komunistams pasisekė iš
šaukti mažus sumišimus. Pav.,

‘X1 a t. j ienose” p. įnešta žinutė 
iš U’aukegano. k..r vedęs ž r.o- 
g i ‘, r.tnbernių darbą užėmę:. 
»indęs prie m .I, neles ir ko tai 
netekęs. Geno, kam lendu kur 
nereif ia. Rac:.no senbernių u .i- 
ja laukia apie ta i ykį platesn ų 
žinių ir kaip teismas išėjo.

-----S4en bernis..

■.^ikitnas neištikimo žmogaus
KA0 IR VISI SAKO JAM, KAO NĖRA 

SUKOSĖJIMO JŠRUKIUS IR VISĄ VEŽIMĄ 
OLD GOLD CIGARETĘ BET JIS NETIKI

TTAK4 •

TIKRAS SUNK
KAIP IR 
VISI 4 

SKELBIMAI i

BRIGGS
DASIŽINOJO, KAD YRA VAGONAS ANT 
SALINIU TREKiy 010 6010 CIGARETĘ 
IR nutarė pabandyti

JIS NUSIPIRKO TRIS skrynutes 
OLD Goto CIGARETĘ IR V,S 
NESUKOSĖJO

DABAR A5 PARODYSIU
VISIEMS 06 RŪKYTOJAMS
KAD JIE NEŽINO K/į <
KALBA. J

Rilton, Pa. po komunistų mitin
go, bal. 17 apie 100 angliakasių 
nėjo dirbti, bet apie 300 ang
liakasių, kaip paprasptai, nuėjo 
į darbą. Riltone angliakasiai 
didžiumoj gyvena kompanijos 
stubose, tad kompanija paskel-1 
bė. kad kurie nesugryš dirbti į; 
tris dienas, tie bus pašalinti iš 
stubų. Po poros dienų tad ir 
sustreikavusieji sugryžo į dar
bą, bent tie, kurie gyvena 
kompanijos stubose.

“Save the union” komiteto 
simpatizatoriai matydami visiš
ką savo “streiko” nepasisekimą, 
ėmė spiestis į būrius ir eiti iš 
vienos kasyklos j kitą pikietuo
ti tuos, kurie važiuoja į kasyk
las automobiliais. Ir balandžio 
17 už I mylių nuo Herminie, 
prie Yukon kasyklos ištiko 
muštynės tarp “savo the union” 
simpatizgtorių ir tos kasyklos 
darbininkų. Kažkas pašaukė 
valstijos kazokus, kurie apmu
šė kelis žmones buožėmis ir ke
lis desėtkus areštavo.

YSave t be union” lideriai pa
malę, kad Herminie angliakasiai 
nekreipia jokios atidos į komu
nistų šr.ukimąjį streiką, bal. 20 
d. vėl sušaukė masinį anglia
kasių susirinkimą, kuriame bu
vo tik vienas kalbėtojas.

žmones ėmė visaip kalbėti.

Nauji Rekordai 
Už Senus!

Nemeskit šalin savo senus 
fonografų rekordus. Dabar 
jie yra jums ko nors verti!

Tiktai atveskite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri- 
mokėjimo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordų. Šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senų rekordų.

Mes turime didžiausį pa
sirinkimą rekordų Ameriko
je: Victor, Columbia, OKeh, 
Brunswick, Vocalion, ir t.t.

Atveškite savo senus re
kordus šiandie. Bile vieną 
jums paranki krautuvė ma
loniai suteiks jums patarna
vimą. Veikit dabar!

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

PRAEINAN&O VAIKO PAPRAŠĖ, KAD 
JIS ATNEŠTU JAM DEGTUKU IR 
PASAKYTŲ JO PAČIAI, KAD JIS NEBUS

ENASnamie per kėlės d

VIDURNAKTYJ VI5 DAR JIS NESUKO
SĖJO NORS JAU IŠRŪKĖ IR
DVYLIKTĄ PAKEL].

i 11 ---------
SAULEI TEKANT NUSP^NOt. KAD

KA NORS LENGVESNIO
** UZSI5IIHREIKIA VEIKTI • - t .

IR NUĖJO JĖSKOTI ADATOS 
VIMUI KELNIŲ KISENIAUj.

TAS

BOS <
SMAGUMAS

Old Golc
The Smoother and Better Ciįarette 
not a cough in a carload

1ITH-
$ 19J7, F. ’ 60

Rac:.no


Pirmadienis, balan. 80, 1928 NAUJIENOS.ChicagoJ’į

Musų Kontestantų Stovis

setas

4.

LAIPSNIS IV
Balsų 15,000

parlor 
Kent Radio 
upright

LAIPSNIS V 
Balsų 8,000 
Dovanoms $250 
1.
2.
3.

DR.
A. MONTVIDAS,

1 f>79 Mihvaukeo A v., LAIPSNIS II

ALEKSANDRA 
AMBRAZEVh IA 

3210 S. Halsted St. 
Chicago, UI. 
Turi balsų 

9203

TIIOMAS 
115 W. Main St

Westville, 111.

Turi balsų 
8009

Dovanos $500
Gulbrasen Pianas
Parlor Setas
Laivakortė j Lie

tuvą, ir atgal

Chicago, III. Balsu 40,000

Dovanoms $1,600«
ALBINAS 

RUDINSKAS, 
3404 S. Union Av., 

Chicago, III. 
Turi balsų 

42,149

Šiandien “Naujienų” 
Kontesto Užbaiga

užbaiga 
balandžio .30 d., 10 vai. 
visi kontestantai įdirbtų 

nialo-
virš nu-

‘‘Nau j i (‘n u ” ko n testo
šiandien, 
vak., — 
savo biznį šiąme kontesto, 
įlėkite priduoti nevėliau
žymėto laiko. Galutinas balsų pa
skelbimas, kaip kontestantai stovi 
sulig pasiektų laipsnių, bus seka
mą panedėlyj, 
d. Taipgi sykiu bus paskelbta, ku

rie kontestantai kokias dovanas 
ima. “Naujienų” skaitytojai, žin- 
geidaujanti šio kontesto eisme 
malonėkite* tėmyti apie užbaigą šio 
kontesto sekamo panedėlio “Nau
jienose.”

Julius Mickevičius 
nu” Kontesto Vedėjas

Hupmobile Gegužės-May 7
5.

automobilius

Turi balsų
22090

Jaųuard 
Atwater 
Bemard 
pianas
Deimantinis žiedas 
moteriškas 
Deimantinis žiedas 
vyriškas

K. G. URNEŽIS, 
1328 Harrison St. 

Gary, Ind. 
Turi balsų 

9301

3. ANNA

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

Masterpiece
2. Vyriškas deimantinis 

žiedas 
Laikrodėlis Elgin 
“Crushion” 
Brunsvvick phono- 
gratas 
Dudor komodė 
Moteriškas deimanti- 1 
nis žiedas

4.

b
6.

JOSEPH 
MITCHELL, 

907 S. Jackson St 
• Waukegan, III. 

Turi balsų

PETRAS 
VAITEKŪNAS, 

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

6620

JUOZAS 
OV ĖRAITIS, 

4689 Brandon Avė., 
Detroit, Mich. 

Turi balsų

PAUL 
ATKOČIŪNAS, 

1634 So. 48th Ct. 
Cicero, III. 
Turi balsų

it
JUOZAS KEMĖŠIS, 
3252 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Turi balsų 

5557

LAIPSNIS VII

1 • V
dėlis

I 2. Vyriškas
3 ..........
4

Balsų 1,100
Dovanoms $25:

Moteriškas laikro-

r■

6.

i laikrodėlis 
VyriSkas žiedas 
Moteriškas žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

MISS SOPIU E 
KOLAS 

715 Parrish A ve 
Indiana Harbor, 

1 nd. 
Turi halsų 

3578

^5^ 4^
.M I KILAITIS

3133 \V. 61 PI. 
Chicago, III.
Turi balsų

JOHN MARTIN,
4604—7th Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi balsų

MIKE STEPONAS s 
4356 So. Mozart 

Chicago, III.
Turi balsų

W' '

LAIPSNIS VII 
Balsų 1,100
Dovanoms $25:

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LAIPSNIS VII
Balsų 1,100
Dovanoms $25: 
1. Moteriškas laikro

dėlis
Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriškan žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

3

7.

LAIPSNIS VII

Balsų 1,100
Dovanoms $25:

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.

GRADUS

NON

MRS. ANNA 
KASPER, 

6812 — 25th Avė. 
Kenosha, Wis.

Turi balsų 
3470

VINCAS o 
SABALIAUSKAS 

2345 S. Leavitt St., 
Chicago, 111. 
Turi balsų 

4643

PRANAS 
LUKOŠEVIČIUS 

1436 So. 50th SI.
Cicero, UI. 

4589

K V

PRANAS K LIK NA, 
2554 Blue Island Av., 

Chicago, iii. 
Turi balsų 

4108

ANTANAS 
12020 S. Halsted

Chicago, III.
Turi balsų

4090

S. NAUDŽIUS, 
1220 Ilamilton Av., 
Grand Rapids, Mich.

Turi balsų 
4020

MRS 
DEKSHUS, 

1203 Milvvaukee A v., 
Racine, Wis.

Turi balsų v 
3834

M

POVILAS 
DAUBARAS, 

6500 Evans Avė., 
Chicago, III. 

Turi balsų 
2589

P. D. ANDREKUS, 
Pentvvater, Mich.

Turi balsų
24 10

MISS B.
VIL1MAIČIUTĖ 

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

2384

504 
W.

JURGIS 
SUGZDINIS, 
S. Binkley . 
Frankfort, 
Turi balsų 

2364

Av.
111.

MATULIENĖ
4853 Homerlee Avė.
East Chicago, Ind.

Turi balsų
2070

■*4/
. A. DELTUVA,
628 Island Avė., 

Rockford, III.
Turi balsų 

2066

&

JUOZAS

v-

BAKIENĖ
P. O. Box 572 

Benton, 1)1.
Turi balsų

1761

JUOZAS YANKUS 
535 N. Randolph 

Street 
Philadelphia, Pa.

Turi balsų 
1750

1744 N. Lincoln St. 
Chicago, III. 
Turi balsų

1681)

JONAS URBONAS, 
95 Boston St., 

Lavvrence, Mass. 
Turi balsų 

1654

BENEDIKTAS 
VAITEKŪNAS 

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

1580

JUOZAS 
UKTVERIS 

4901 W. 14th St., 
Cicero, III. 
Turi balsų 

1571

JONAS 
IVANAUSKAS, 

3959 Archer Avė 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1494

PETRAS PEIK A 
6119 So. Keneth 

Avė. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1190

J. N. ZIČKUS
539 Coli Avė.

E. St. Louis, III. 
Turi balsų 

1260

GEO. LUCAS 
3255 S. Halsted St.

Chicago, III.
Turi balsų 

1243

P. J.
JUZELIŪNAS 

3222 R Street 
So. Omaha, Nebr.

Turi balsų 
1203

FRANK PRUSIS',

3247 Beach Avė

Chicago, III.

VITAI TAS
GALSKIS

MATEUS LAŠAS

R. R. 1, Box 121

JOE SHIMKUS,
4236 S. Tai man A v., 

Chicago, III.
Turi balsų

1260

N. Harlem Av.
III.

. 2930
Elmvvood Park,

Turi balsų
1195

P. SAVICKAS,

114 Moultrie Avė.
SIMONAS Pittburgh, Pa.

CHEVINSKAS,

832 W. 33rd St

Chicago, III.

Turi balsų

1134

JUOZAS 
JANUŠONIS 

320 Plummer Avė. 
Hammond, Ind. 

Turi balsų 
492

J. TRIJONIS 
8732' Houston Avė.. 

So. Chicago, III.
Turi balsų 

432
ST. MASIULIS 

110 Virginia Avė. 
Harrisburg, UI.

Turi balsų 
412

A. PETERS, 
837 Princeton Rd. 
Royal Oak, Mich.

Turi balsų 
404

Turi balsų
1113

JOSEPH
GERYBA

Scottville, Mich.
Turi balsų

1103

MISS ANICY 
ZLIB1N 

10731 Forest Av 
Chicago, III.
Turi balsų 

400

AN1 ANAS 
VISBARAS 

6409 S. Kedzie Av., 
Chicago, III.
Turi balsų
. 1141 •

STANLEY 
SHERPITIS 

315 So. 51h St. 
St. Charles, 111.

Turi balsų 
1128

MRS. IZABELĖ 
SAKALAUSKIENĖ 

7004 S. Talman A v.
Chicago, III. 
Turi balsų 

1126

V
MISS JEANNETTE 

STANKUS 
324 So. 22 Avė. 

Bellvvood. III. 
Turi balsų* 

1112

RAULINAITIS
26 W. Broadvvay
fto. Boston, Mass.

Turi balsų
1112

ST. ŽUKAUSKAS 
42 Keith St., 

Lee Park 
Wilkes Barre, Pa. 

Turi balsų 
1109

KAZYS ČEPUKAS 
1534 N. Oakley 

Blvd. 
Chicago, III. 
Turi balsu 

1108

Turi balsų

1864

Michigan City,

Ind.

Turi balsų

1360

JONAS RIJIKO 
11055 S. Michigan 

Avė. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1108

VIKTORAS 
PREIKŠĄ 

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

1108

WM.
STAUPICKAS

931 Greenbush St.
Milvvaukee, Wis, 

Turi balsų 
1107

WILLIAM 
....... KOŠES ......  

515 Hurlburt St 
Peoria, III. 
Turi balsų 

1107

W. H. KELPS
2419 W. 69 St. 

Chicago, III.
Turi balsų

1107

VINCAS NAINIS 
340 E. 14 St., 

Chicago Heigts, III. 
Turi balsų 

1106

ANTANAS 
REKŠTIS, 

8226 So. Emerald 
Ąye., Chicago, 111. 

Turi balsų 
1104

JONAS 
NAUJOKAS, 

6435 Belfast Avė. 
Detroit, Mich. 

1103

STASYS 
SENKUS

21 Edvvards St., 
Waterbury, Conn. 

Turi balsų 
1102

ALBERT WOZBUT 
3548 Emerald Avė., 

Chicago, III 
Turi balsų 

401

.. J. POLOINER, .. 
1238 Allison Avė., 
VVashington, Pa.

Turi balsų 
401

V. P. BANIONIS, 
1017 E. 72 Place 

Cleveland, Ohio 
Turi balsų 

404

O

«

r
BASAITIS

s-
fe

■k

• -.f,

J. IZBICKAS
15640 Marshfield 

Avenue
Harvey, III.

835

DOMINIKAS 
RIAUK A 

1042 N. 7th St. 
Clinton, Ind. 

, Turi balsų 
402

CH.
806 E. Washington 

Street 
Springfield, III. 

Turi balsų 
403

AUGUST 
PETRE1KIS 

118 Midland Avė. 
Rockdale-Joliet, 111, 

Turi balsų 
450

MRS. CHAKO- 
LETTE ZANOSKY 

1419 So. 8th St., 
Minneapolis, Minn.

Turi balsų 
430

\?
PRANAS 

KANTENIS
3303 So. Lowe Avė.

Chicago, UI.
Turi balsi/

446
t

ANTHONY 
NAUJOKAITIS 

118 S. Hesperia St. 
Collinsville, III. 

Turi balsų 
409

JONAS 
RAŠČIUKAS 

4158 S. Campbell 
Avė. 

Chicago, III. 
Turi balsų 

407

B. AGLINSKAS 
7911 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Turi balsų 

400

... .._r>
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Metams ..............................
Pusei metų .......................
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Vienam mėnesiui _..........

Chicagoje per išnešiotojus:
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4.00
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.75

3c 
18c 
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Valstijose, ne Chicago- 
je, paštu:
....... . ...... ................ $7.00 

3.50 
1.75
1.25 

.75

yra palyginti ne taip jau keblus dalykas. 0 ką mano 2 
milionai Lietuvos žmonių, tai galima į tai nuspiauti, kol 
diktatoriai neduoda tiems žmonėms nei išsižioti, nei pa
sikrutinti !

Štai delko taip greitai Varšava išgavo iš Kauno tą, 
ko ji pirma negalėjo išgauti per metų metus, štai delko 
Lietuvos padėtis ginčuose dėl Vilniaus niekuomet nebu
vo taip silpna, kaip šiandie.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Metanis .......... .
Pusei metų ........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]:

Metams ............ —......  $8.00
Pusei metų ..................  4.00
Trims mėnesiams __ ____- 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
, i,-—u n— ■■■, i. i i

Skaitytoj ų Balsai

“LA1MĖJIMŲ” KELIU

Lietuvos valdžios spauda ir valdžios vienminčių 
organai užsieniuose daug prišnekėjo publikai apie Voi- 
demaro “laimėjimą” Tautų Sąjungos gruodžio mėnesio 
sesijoje. Jie nesiliauja sekt! tą pasaką ir dabar, surasda
mi vis naujų ir naujų Voldemaro “pergalės” įrodymų.

Brooklyno “Vienybė”, pav. sako, kad Lietuvos 
premjeras “nugrojo Lenkus” Tautų Sąjungos kovo mė
nesio posėdžiuose, nes Varšava negalėjusi jį patraukti 
atsakomybėn už nepildymą pasižadėjimų, duotų gruo
džio mėnesyje. Ji negavusi progos jį apskųsti, kadangi 
jisai pasiūlęs derybas Karaliaučiuje kovo 30 dieną ir 
tuo budu išmušęs Zaleskiui visus argumentus.

O iš to, kad smetonininkų diplomatas nuolatos vis 
“laimi”, išeina, kad jam reikią pavesti ir toliaus eiti sa
vo pasirinktu keliu — iki galo. Šiandie Kauno valdžia 
yra nusistačiusi vesti tiesiogines derybas su lenkais, ne
žiūrint to, kad Vilniaus grąžinimo klausimas iš tų dery
bų yra visai išimtas. Taigi, sako tautininkų advokatai, 
tegu ji ir veda tas derybas! Kas tam keliui priešingas, 
tas nėra Lietuvos draugas.

Pažiūrėsime, ko verta šita tautininkų propaganda.
Sakysime, Voldemaro politikos linija bus pravestai 

iki galo. Tas galas gali būt tiktai — susitarimas su len-. 
kais. Gerai, bus susitarta — tai kas gi tuomet bus lai
mėjęs, Lietuva ar Lenkija? Aišku, kad Lenkija, nes 
Vilnius bus pasilikęs jos rankose ir ji bus privertusi 
Lietuvą atidaryti savo sienas lenkų prekėms, savo gele
žinkelius Lenkijos keliauninkams, savo uostus Lenkijos 
laivams.

Kokią priemonę tuomet Lietuva dar turės spirti) 
lenkus, kad jie skaitytus! su Lietuvos nusistatymu Vil
niaus klausime? Jokios. Jeigu dabar, kada eina derybos 
dėl užmezgimo santykių su Lietuva, kurie lenkams yra 
labai svarbus daugeliu atžvilgių, V ilniaus klausimas vi
sai nejudinamas, tai paskui, po santykių užmezgimo, 
lenkams nebus nė mažiausio reikalo leistis į diskusijas 
tuo klausimu.

Taigi negali būt jokios abejonės, kad tas kelias, ku
riuo eina Voldemaras, veda tik prie lenkų laimėjimo. 
Lietuva, šituo keliu eidama, laimėti negali nieko. Susi
tarti su lenkais, paliekant lenkų rankose Vilnių, Lietu
va butų galėjusi bile valandą per visus šiuos septynerius 
su viršum metus, nuo pat Želigovskio žygio. Ir jeigu 
Lietuva butų parodžiusi norą susitarti su lenkais, tai ji 
butų lengvai galėjusi gauti da ir stambių kompensacijų 
iš lenkų. Bet tame tai ir dalykas, kad ji nesutiko tartis 
su lenkais už jokius pinigus!

Tautininkai tad vadina “laimėjimais” tuos Volde
maro žinksnius, kurie veda prie įvykinimo to, ką Lietu
va per septynis metus atmesdavo su panieka!

Voldemaras “nugrojo” lenkus, išvengdamas pa
smerkimo Genevoje kovo mėnesyje. Bet ką Geneva ga
lėjo pasakyti Lietuvos valdžiai toje savo sesijoje? Ji 
galėjo tiktai liepti Voldemarui pildyti tuos prižadus, ku-

syje, t. y. pradėt derybas su Lenkija ir eiti prie susita
rimo. Kad išvengti šito smūgio, smetonininkų diploma
tas pats pasiūlė lenkams derybas. Tai tau ir “nugrojo”! 
Šis Voldemaro “ky t rūmas” primena tą pasmerktą pa
korimui prasikaltėlį, kuris “apgavo” budelį, pats pasi
kardamas kalėjimo kameroje.

Kiekvienas bešališkas žmogus, kuris atidžiai seka 
dabartinės Lietuvos valdžios politiką santykiuose su 
lenkais, turi pripažinti, kad ji arba yra iš anksto nusi
stačiusi parduoti Vilnių lenkams — arba atsidūrė tokio
je desperatiškoje padėtyje, kad nebežino ką daryti.

Tikra tiesa, kad grumtis su lenkais Lietuvai yra be 
galo sunku. Ši kova visą laiką buvo labai sunki ir pavo
jinga Lietuvai. Bet šiandie ji yra sunkesnė, negu kada 
nors. Kodėl? Del tos paprastos priežasties, kad nuo da
lyvavimo šitoje kovoje yra atstumta Lietuvos liaudis.

Seimo Lietuvoje nebėra, kur žmonių išrinktieji at
stovai galėtų parodyti visam pasauliui, jogei ne tik sau- 
jalė Kauno politikierių, bet visa tauta reikalauja Vil
niaus grąžinimo. Žmonės negali pareikšti savo balsą nė 
per spaudą arba viešus susirinkimus. Prie šitokių ap
linkybių lenkų diplomatų uždaviniai darosi labai lengvi: 
jiems tenka tiktai vienomis ar kitomis priemonėmis 
priversti Lietuvos valdžią, kad ii nusileistų. Padaryt gi 
spaudimą į tuziną ministerių ar šiaip “aukštų7 ponų

TAUTINĖS MAŽUMOS
LENKIJOJE

[f/J išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]'

Valdiškos skaitlinės apie Len
kijos seimo rinkimus rodo, kad 
iš 15 milionų Lenkijos piliečių, 
turinčių teisę balsuot, rinkimuo
se dalyvavo dauginus kaip 11 
milionų. Valdžios blokas (i ku
ri įeina visokių srovių mišinys) 
surinko 2,399,000 balsų. Antro
je vietoje stovi Lenkijos Socia
listų Partija (P. P. S.), kuri ga
vo apie 1,500,000 balsų. Tolinus 
eina tautinių mažumų 
1,400,000 balsy.

Už visus tautinių 
. I kandidatus paduota 

šimčių balsų, t. y. 
kaip trečdalis.

Bet reikia prie to 
minti, kad kai kuriose vietose 
tautinės mažumos nedalyvavo 

[rinkimuose. Vilniaus krašte, 
pav. lietuviai boikotavo rinki
mus. Ukrainiečiai ir baltgudžiai 
buvo taip valdžios terorizuoja
mi įvairiose apskrityse, kad ne
galėjo ]>asinaudoti balsavimo 
teise. Jeigu tautinės mažumos 
butų galėjusios laisvai dalyvau
ti rinkimuose, tai balsai paduo
ti už jų kandidatus, butų gal 
sudarę kokius 40 nuošimčių vi
sų balsų.

Taigi pasirodo, kad Lenkijoje 
netoli puse gyventojų susideda 
iš netenku.

blokas su

mažumų
34,1 nuo- 
daugiaus

dar atsi-

MUSSOLINI — TERORO 
RĖMĖJAS

net ginamas, 
autorius buvo 
mokytojas —

Sąryšyje su nesenai įvykusiu 
Milane pasikėsinimu ant kara
liaus Viktoro Emanuelio III gy
vybės, Europos spauda rašo 
apie pirmiaus darytus teroro 
aktus prieš Italijos valstybės 
galvą. Spauda prisimena, kad 
dabartinis Italijos karalius jau 
antru kartu išsigelbėjo nuo mir
ties, o jo tėvas Umberto yra žu
vęs nuo teroristo rankos.

Viktoro Emanuelio tėvas bu
vo nužudytas 1900 metais. Tuo
met vienam šiaurinės Italijos 
kairiųjų radikalų laikraštyje ši
tas karaliaus nugalabijimas bu
vo teisinamas ir 
Ir to straipsnio 
vienas jaunas
Benito Mussolini. (Del to Mus- 
solini’ui teko dumti į užsienį ir 
apsigyventi Šveicarijoje).

Pirmas pasikėsinimas prieš 
dabartinį karalių įvyko 1911 m. 
kovo menesyje. Viktorą Ema
nuelę bandė nužudyt yienas 
anarchistas, mūrininko gizelis. 
Bet karalius išsigelbėjo, o anar
chistas tapo suimtas. Kai kurie 
Italijos socialistų dešiniojo 
sparno vadai, pav. Bissolati ir 
Bonami, pasiuntė karaliui te
legramas, sveikindami jį su lai
mingu gyvybės išsigelbėjimu. 
Tuometinis Italijos kairiųjų 
socialistų vadas pareikalavo, 
kad sveikintojai butų išmesti 
iš partijos. Jisai pareiškė, kad 
dėl pasikėsinimų prieš kara
liaus gyvybę nesą jokio reikalo 
karščiuotis, nes tokie atsitiki
mai tai paprastas dalykas, su
rištas su karaliaus amatu — ■ 
lygiai taip, kaip pavojus nukris
ti nuo kopėčių yra neišvengia
mas dalykas mūrininko amate.

Šis kairiasparnių vadas kovo
jo prieš Bissolati, Bonomi ir jų 
vienminčius tol, kol jie buvo se
kančiam partijos suvažiavime 
pašalinti iš partijos. Tas kara
lių žudymą teisinęs radikalas 
vadinosi Benito Mussolini.

Dideli skausmai išgydomi lik 
dideliais darbais. —Ožeškiene.

Pirmas Dienraštis x 
“Naujienos”

didelio ne
materialūs ža-

esu patyręs
nes skaitau

Laisvei” ir 
komunistų 

“Keleiviui”, 
Rimbui” ir

Šiandie jau netenka ginčytis 
apie tai, kad spauda — knygos 
ir laikraščiai — yra žmonijos 
dyvasinis maistas, be kurio 
žmonija dabar negalėtų gyven
ti.

Bet iš kitos pusės, ne kiek
viena knyga ir laikraštis yra 
dvasinis maistas. Yra daug kny
gų ir laikraščių, kurie jokios 
vertės neturi ir tik dar labiau 
aptamsina ir suklaidina žmo
nes. Tokios knygos ir laikraš
čiai paverčia žmones į raudonus 
ar juodus fanatikus, padaro 
juos ligoniais ir kartais tiems 
žmonėms suteikia 
smagumo ir net 
los.

Visą tai gerai 
ant savo kailio,
visokius laikraščius ir knygas 
nuo pat savo jaunystės. Vė
liaus gi esu rasinėjęs visokių 
partijų ir pakraipų laikraš
čiams. Esu lašinėjęs centristi
nių komunistų 
“Vilniai”, kairiųjų 
organui “Aidui”, 
juokų žurnalui
dienraščiui “Naujienoms”, ku
rioms ir po šiai dienai bendra
darbiauju. Skaitydamas ir jiems 
bendradarbiaudamas gerai 
tyriau, kurie tų laikraščių 
dvasinis maistas, o kurie 
tik dvasiniai nuodai.

Todėl šiandie ir noriu tarti 
žodį lietuvių visuomenei, kad 
'musų pirmas lietuvių dienraštis 
Amerikoje, “Naujienos”, yra 
dvasinis maistas ir todėl “Nau
jienos” turėtų rastis kiekvieno 
lietuvio grintelėj. “Naujienos” 
yra daug pasitarnavusios vi
siems žmonėms — profesiona
lams, biznieriams ir proleta- 
ranis-darbininkams, talpinda
mos per šešias dienas j savaitę 
visokių mokslinių straipsnių ir 
šiaip gerų faštų, taipjau diena 
iš dienos talpindamos daugybę 
žinių iš musų tėvynės Lietuvos 
ir iš viso pasaulio. Jos daug 
rašo ir apie Amerikos lietuvių 
gyvenimą, draugijų veikimą ir 
šiai]) apie visokius įvykius. Jos 
duoda daug žinių ir iš darbinin
kų kovos lauko. “Naujienos” 
jau nuo pasaulinio karo pra
džios duoda daug teisingų ir 
įspėjančių žinių apie politinį 
judėjimą visose šalyse. Jos jau 
keletą metų algai pasakė tiesą 
apie Rusijos bolševikų raudo
nąjį rojų, nurodydamos, kad 
Rusijoje nėra komunizmo ir 
kad negalima įvykinti ten so
cializmo, kur nėra augštai iš
vystytos pramonės. “Naujie
nos” teisingai įspėjo žmones, 
kad Rusijos komunistų partija 
skils ir kad Rusijos raudonie
ji vienas kitą žudys ir j kalėji
mus sodins, kad Trockis, Zinov- 
jevas ir visa eilė kitų buvusių 
žymiausių komunistų vadovų 
bus ištremti ar į kalėjimus su
grusti. Ir kas tikėjo 
noms,” tas neprarado 
kiai uždirbtų centų, 
mas j Rusiją ieškoti 
jaus” darbininkams.

“Naujienos” tiesą rašė ir 
apie Kinijos naminį karą ir ai
škiau jį nušvietė ir apibudino, 
negu kuris kitas lietuvių laik
raštis. Jos dar keliais mėne
siais pirmiau permatė skilimą 
komunistų ir liaudies partijos, 
kuriai vadovavo gen. Kaišekas. 
Tuo tarpu gi komunistų “Lais
vė” ir “Vilnis” visai ką kitą

Dosnumas gimdo prielankumą, rašė apie Kiniją, tikrino, kad pūti bažnyčioje,

pa
yra

“Naujie- 
savo sun- 
važiuoda- 
ten “ro-

(Vaclfla and Atlantic Photo]

Thomas W. Miller, laike karo 
buvęs konfiskuoto svetimšalių 
(vokiečių) turto globėjas, bal. 
23 d. išvyko į Atlanta kalėjimą 
atsėdėti 18 mėnesių už prigavi
mą valdžios. Teismas jį rado 
kaltu už sugrąžinimą, gavus ky
šį, $7,000,000 vertės turto. Kar
tu su juo liko nuteistas buvęs 
generalinis prokuroras Dau- 
gherty, bet ilgainiui jį išteisin
ta. Du kiti nuteistieji — repub- 
likonų vadas John T. King ir jo 
pagelbininkas Jesse Smith, -- 
pirmasis mirė, o antrasis nusi
žudė. . •

gen. Kaišekas ir kiti neskilsią ir 
vesią kovą prieš šiaurinės Ki
nijos militaristus. Vėliaus pa
sirodė, kad “Naujienos” tiesą 
rašė: gen. Kaišekas netik atsi
metė nuo komunistų, bet dar 
daugeli komunistų išžudė. Čia 
“Laisvė” ir “Vilnis” vėl savotiš
ką veidmainingą giesmę užtrau-

Kas skaitė “Laisvę” ir 
nį” ir tikėjo jų melams 
Rusijos raudonąjį rojų, tų 
gelis šiandie pirštus kramtosi. 
Bedirbdami dirbtuvėse ar ka
syklose jie vieną kitą centą 
susidėjo ir įtikėję “Laisvei” ir 
“Vilniai”, išvažiavo į Rusiją, 
kur pasak komunistų, yra tik
riausias raudonasis rojus, kur 
patys darbininkai viską valdą. 
Nors “Naujienos” tiesą rašė, 
įspėdamos, kad ten nė krislelio 
to tariamojo rojaus nėra, bet 
“Laisvė” su “Vilnim” tik keikė 
“Naujienas”, kam jos gadina 
biznį Chicagos ir Brooklyno ko
misarams, kurie minta darbi
ninkų sunkiai uždirbtais cen
tais, patys kaip įmanydami 
vengdami dirbtuvės darbo. Tie, 
kurie paklausė “Laisvės” ir 
“Vilnies”, ir išvažiavo Rusijon, 
šiandie sau pirštus kramtosi. 
Keliems pavyko pasprukti iš 
Rusijos ir sugryšti į Ameriką, 
keliems pasisekė pasprukti į 
Lietuvą, bet kiti dar ir dabar 
tebekenčia didžiausį vargą kur- 
nors Rusijoje. Yra ir tokių, ku
rie pabėgo į Kiniją, gelbėdamie
si nuo Rusijos raudonojo ro
jaus. Pasiklauskite A. Kup- 
reišio, Žvingilo ar A. Karaliaus, 
jie buvo tame “rojuje” ir iš jo 
sugryžo, ir jie pasakys, kas 
tiesą rašė apie Rusiją — “Nau
jienos”, ar "Laisvė” fu “Vil
nim.”

Mes, Amerikos lietuviai, tu
rime keturius dienraščius. Du

“Vil- 
apie 
dau-

užsiimti. Tečiaus ypač Lietu
vos kunigai padėjo “šventus” 
įrankius, klebonijas ir bažny
čias paliko savo gaspadinių 
globoj, o patys išėjo į rinką po- 
litikieriauti. Vieni jų, kaip 
Krupavičius, barzdas užsiaugi
no, o kiti, kaip garsusis striel- 
čius, nuo silkių bačkų šaudo iš 
revolverių į minias žmonių. 
Kaip elgiasi kunigai Meksiko
je? Jie ten patapo banditų va
dais, užpuldinėja ramius tos 
šalies gyventojus, apiplėšinėja 
traukinius ir kada jiems pavyk
sta nugalėti, tai beginklius 
žmones uždaro traukiniuose, ku
riuos padega ir paskui iš džiau
gsmo, žiūrėdami į degančius 
žmones, šaukia: “Lai gyvuoja 
Kristus!” Bet apie tai 
“Draugas” nė žodžiu nepra
sitaria. Kaip komunistei sle
pia nuo skaitytojų tikrąją ]>a- 
detį Rusijoje ir todėl apie jų 
meluoja, skelbdami, kad ten 
yra rojus, taip “Draugas” sle
pia tikruosius kunigų darbus 
ir garbina Meksikos banditus ir 
kunigų juodą politiką. Todėl ir 
“Draugas” tik nuodija skaity
tojų protą ir jiems dvasinio 
maisto neduoda nė už tautišką 
litą.

Ketvirtas dienraštis yra 
“Naujienos”, kurios nieko ne
slepia ir visą tiesą rašo atvirai, 
ar tai apie Ruisją, ar tai apie 
Meksiką, ar tai apie kitas šalis, 
pagalios, ir apie pačią Lietuvą. 
Todėl jas ir jų redaktorių P. 
Grigaitį taip smarkiai ir puola 
kaip komunistai, taip ir kleri
kalai, kurie patys skelbdami 
melą, bijosi “Naujienų” skelbia
mos tiesos, ir pripratę visuo
met meluoti, nesidrovi meluoti 
ir apie “Naujienas”. Pav. ko
munistai skelbia, kad “Naujie
nos” nėra darbininkų laikraš
tis, nes leidžiamos privatinės 
bendrovės. Bet kai]) yra su 
“Vilnim” ir “Laisve”? Juk juos 
leidžia irgi bendrovės, paremtos 
šėrais, ir tose bendrovėse pri
klauso nemažai biznierių ir net 
keli rofesionalai. Ir kas turi 
daugiau serų, tie tas bendroves 
ir valdo.

Kanada ir Meksika pri
stato didžiausi dalj imi
gracijos j Suvienytas

Valstijas
Per septynius mėnesius, bai

giant sausio 31 d. 1928 m., Ka
nada ir Meksika pristatė did
žiausią dalį visos imigracijos į 
Suv. Valstijas. Iš 132,953 imi
grantų Kanada ir Meksika pri
statė 79,950, Europa 51,542 ir 
kitos šalys 1,461. Bet ir Ka
nados imigracija nupuolė 8 
nuošimtį sulyginus su pereitų 
metų tuo pačiu laiku.

Imigracija išl Europos irgi 
yra mažesnė. į Graikiją, Ita
liją, Portugaliją ir Ispaniją iš
vyko 4,510 daugiaus ateivių, 
negu iš tų šalių atvąžiavo.

Tuo pačiu laiku 11,493 at
eiviai sulaikyti ir negalėjo at
važiuoti į Suv. Valstijas. Dau
gumoj atsitikimų dėl neturėji
mo tinkamų imigracijos vizų. 
6,7^6 ateivių išdeportuota iš 
sdv. Valstijų.

(FLIS)

Moters geografija
Moteriškė nuo 17 ligi 20 me

tų — žiauri, kaip Azija, nuo 
20 ligi 30 m. — karšta, kaip 
Afrika, nuo 30 ligi 40 m. — at
vira, kaip Amerika, nuo 40 li
gi 50 m. — išvažinėta, kaip 
Europa ir nuo 50 m. — užmir
šta, kaip Australija.

/—'■■■■■■..................................
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. YUŠKA & CO.

4604 S'o. Paulina St., Chicago, III.
V J

STOFFEL’S, Ine.
616 State St. 616 State St.

Ratine, Wis.
Tel. J3353

Kaurai, karpetai, linoleum, Lan
gų Užlaidos, Draperies. Olseliu 
ir Retail. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už cash.

ko tik Rusijos pinigais ir ko
munistų agentų iškaulintais iš 
Amerikos lietuvių darbininkų 
centais. Todėl tie du dienraš
čiai tarnauja tiktai savo mai
tintojų, rusų bolševikų, intere
sams ir nė už sudilus} centą ne
duoda dvasinio maisto lietuvių 
visuomenei, 
pats buvau 
per keletą 
spaudai.

Yra dai
gas”, broliukų marionų or
ganas, kuris irgi neduoda jokio 
dvasinio maisto lietuviams, ypač 
darbininkams. “Draugas” poli
tikoje liek pat veidmainiauja, 
kaip ir komunistai. Mes gerai 
žinome, kad kunigai turėtų tu- 

o ne politika

Aš tą žinau, nes 
komunistų eilėse ir 
metų dirbau jų

dienraštis “Drau-

Komunistai be to skelbia, 
kad “Naujienos” nieko nera
šančios apie darbininkus. Tai 
irgi yra .komunistinis melas. 
Kaip jau sakiau, aš rašinėjau 
komunistų laikraščiams, po į- 
vairiais slapivardžiais, virš tris 
metus, paskui per du metus ra
šinėjau kairiųjų komunistų “Ai
dui” iš klesų kovos lauko ir jau 
netoli du metai kaip rašinėju 
“Naujienoms” irgi iš klesų ko
vos lauko. Ir turiu pasakyti, 
kad “Naujienos” visuomet pa
talpina teisingai, kaip parašyta, 
kuomet komunistai gi visuomet 
bandymo prisiųstas žinias 
tempti ant savo kurpalio, kaip 
jų politika diktuoja. Ir aš esu 
tikras, jei tik darbininkai para
šys iš streiko lauko, visuomet 
tas aprašymas mielai tilps 
“Naujienose”.

Skaitydamas ir sekdamas 
laikraščius nuo pat jaunystės, 
esu patyręs, kad “Naujienos” 
yra geriausias lietuvių laikraš
tis ir kiekvienas lietuvis, ar tai 
darbininkas, ar profesionalas, 
ar biznierius, turėtų tapti 
“Naujienų” skaitytoju, taip 
kad “Naujienos” išaugtų dar 
didesniu dienraščiu ir galėtų 
teikti dar daugiau žinių ir gerų 
straipsnių savo skaitytojams., 
“Naujienos” teisingiausia apra
šo visokius nuotikius, o tiesa ir 
yra dvasinis penas. Laikraštis 
gi, kuris teikia mums dvasinį 
peną, yra mums naudingas, to
dėl privalome jį patsy skaity
ti, ir platinti jį tarpe kitų. To- 
kis laikraštis ir yra '“Naujie
nos”. Todėl ir patys jas skai
tykime, ir visur jas platinkime.

—Pasaulio Vergas.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ
Matykit Mr. MACLK-A

PEOPLES BANK
47 St & Ashland Avė.

Į H . ..

KAURAI
IR

RAKANDAI
Išvalome ir “tumigated”. Kan
dis ir vabalus prašaliname. Vi
sas darbas garantuotas, 48 va
landų patarnavimas. Apskait- 
liavimą suteiksime dykai.

RUG and FURNITURE 
CLEĄNERS 

2308-10 W. Harrison St.
Tel. Seeley 8630-8631

CIO iniol<eti — kiti lengvais ii- * I U mokėjimais i 24 menesius 
Musų specifiškumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir rųšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porČius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
.skaitliavimų ant pareikalavimo- bo 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir j priemiesčius, l’risiųskito 
savo vardų, adresų jeigu norite in 
formacijų.
Vardus .................................................
Adresus ..................................................
Ūuality Construction Co.

North Shorc ofisas ir Vardai 
119 Chicago Avė.

Tel. Univt rjty 3950 arbu 
Rugers l’ark 8270

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

‘teprašo Lietuvos žmones r 
taip pataria Lietuvos banl®
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Tarp Chicagos 
LiotuviiĮ

Chicagos kriaučiai
jau savame name
Chicagos Amalgameitų kriau

čių unija jau i>ersikėlė j savo 
gražų trobesį, kuris tik ką pa- 
budavotas, ant Ashland Bvd. 
ir Vau Buren st. Taigi Amal
gameitų kriaučių unijai nel>e- 
rcikės mokėti randų už neli
kusius senus kambarius; ji gy
vens savuose švariuose kamba
riuose.

šis> moderniškai įrengtas t Po
liesis kiekvienam kriaučiui Clii- 
cagoje, kuris priklauso Amal
gameitų kriaučių unijai, kaina
vo šešis dolerius. Aš manau, 
kad tai yra pirmas darbininkų 
toks švarus moderniškas na
mas, kuriam darbininkai susi
renka savo reikalus aptarti.

Nors namas vidui dar ne vi
sai užbaigtas, liet viskas jau su 
gabenta ir unija savo pareigas 
eina kaip jau minėjau, 
name. Labai puikiai 
valdininkų ofisai; taip 
kad kriaučių samdiniai 
liūtiniai sėdi savo
kaip komunistų komisarai Mas-

savame

atrodo, 
ir įga- 

ofisuose.

PRANEŠIMU
KEPURINIS BALIUS 

SU PROGRAMŲ
rengia Lietuvių Moterų Draugija 
Apšvieta, Nedėlioj, Gegužės (May) 
6 d., 1928 m., Chicago Lietuvių Au
ditorijos, mažojoj svetainėj, 3133 S. 
Halsted St. Kiri turės gražesnę ke- 
pusę, ta aus dovaną. Įžanga 50c.

Kurios norit prisirašyt j virš mi
nėtą draugiją, meldžiam ateiti j va
karėlį ir prisirašyt; nuo 16 metų iki 
25 metų įstojimas Veltui, nuo 25 iki 
45 metų įstojimas $1.00.

Kviečia Komitetas.

Gegužės 1-mos Dienos Prakalbos. 
— Mildos svetainėje, 3140 So. Hal- 
Mted St. Pradžia 7:80 vai. vak. Kal
bės “Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis ir Dr. A. Montvidas. Pianu 
skambins p-lė Aldona Galskiutė. 
smuiką — Vytautas Galskis, taipgi 
bus ir kiti pamarginimai. Darbiniu- j 
kų šventės dienoje — < 
čiami visi lietuviai darbininkai kuo- 
skaitlingiausia dalyvauti. Nepamirš
kite, kad Gegužės Pirma Diena pri
puola Utarninke. Programas prasi
dės 7:30 vai. vakare, lauksime kiek
vieno iš Jus atvykstant j šitą dar
bininkų šventės apvaikščiojimą.

kviečia L. S. S. Komitetas

1. 17ČU Ullllll- i

esate kvie- 1

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj, susirinkimas įvyks Gegu- 
žio-May 1 d., Mark White Sųuare 
Park Assembly Hali ant 29th ir 
So. Halsted St., 8 vai. vak. Malo
nėkite visi buli laiku ir naujų na
rių astiveskite.

Valdyba

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
susirinkimą, antradienyj, Gegužio 1 
dieną, 7:30 i;<j»nvin
Auditorium 
Halsted St. 
lonėkite visi 
rime daugelį 
tarinio.

— K.

vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje, 3138 South 
Gerbiami draugai, ma- 
laiku pribūti, nes tu- 

svarbių reikalų dėl ap-

DtnuTeckis, Kast.

Roseland. — Gegužio 1 d., 8 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 Į 
S. Michigan Avė., įvyks Lietuvių 
Improvement and Benefit Kliubo su
sirinkimas. šiame susirinkime 
įvairių raportų, pranešimų ir 
svarstoma nauji reikalai, 
i iai būtinai atsilankykite 
laiku.

bus

/įsi nu
pusiu rtu

J, Tamašauskas, Rast.

ATYDA. Chicagos Lietuvių Savi
tarpinės Pašelpos Draugijos na
riams. Musų draugas Pranas Dau-j 
ginis mirė Balandžio 28 dieną, 7:30 
valandą vakare. Bus palaidotas 
Utarninke, Gegužio 1-mą dieną, 9 
vai. ryto. Kūnas pašarvotas, 2127 
Homer St. Meldžiu narius musų 
draugijos kuoskaitlingiausiai daly
vauti laidotuvėse.

— X. saikus, Sekr.

“Naktis Baltijos Pakrantėse”, 3’ 
aktų melodrama. Parišę ir stato, 
scenoje art. M. Dundulienė, gegužio 
2, 1928, C. S. P. S. svetainėje, 1126 
W. 18 St. Visos vietos rezervotos, 
todėl norinti gauti geresnes vietas 
malonėkite įsigyti tikietus iš anks
to:

Naujienų Redakcijoj
Universal State Bank, 3252 South 

Halsted St.
Aušros Knygyne, 3210 S. Halsted i 

Street.
J. J. Zolp, R. E. Office, 4559 So. 

Paulina St.
J. Pačkorius, 10049 Perry 

Itoseland, ir pas scenos Myl. 
lio narius. —M. Dundulienė.

Avė., 
llato-

Lietuvių Kriaučių lokalu 
valdybos nariai ir pildomąjį. . ........ tary-Į
bu, taipgi ir Joint Board delega
tai, būtinai susirinkit nevėliau kaip' 
6:80 vai. vakare, panedėlyj, bal. I 
30 į Naująjį Kriaučių namą, Ash
land ir Van Buren, j lietuvių kriau
čių lokalu kambarį No. 204.

— X. S.

kvos Kremliuje]. Be to, dar' Gegužės Pirmų Dienų visame 
šiame kriaučių name bus ir |>asaulyje darbininkai pareiškia 
šiaip įstaigų, kaip tai: sporto savo brolybę kitų kraštų darbi- 
kliubas, gimnastikos salė, niau- ninkama, padaro kaip ir melų 
dynė. Taipgi bus gražus didelis sąskaitą, pažiūrėti kas nuveikta, 
knygynas, kuriame bus ir lietu- kas laimėtu, kokie tunugiui up- 
vių moksliškų ir naudingų kny- laikyta, kų žada ateitis.

Bukite visi, kas galite, Mil- 
svetainėje rytoj!

— Darbininkas.

I 
dos

rengiama tam, kad pagelbėjus 
pradėti divorso bylų teismuose.

—Brightonparkietis.

Rytoj Pirmos Gegu 
žės Prakalbos

Amerikos lietuviai darbinin
kai apvaikšcioja Pirmos Gegu
žės Dienos šventę, didesniu 
mažesniu skaičium’, jau 
1897 metų.

ar
nuo

šie-Ji bus apvaikščiojama ir 
met, Mildos svetainėje, 3110 S. 
Halsted st. Kalbės “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis ir Dr. 
Montvidas. Pianų skambins p-lė 
Galskiutė, smuikuos Vytautas 
Galskis. Pradžia 7:30 v. v.

Bnghtoh Park

Brightonparkiečiai! žiūrėki
te, kad turėtumėt pakankamai 
pinigų namuose. Greitu laiku 
čia prasidės, jei ne prasidėjo, 
kolektos didelei * si urpraiz parei. 
Pinigai, kurie liks nuo paros, 
eis geram tikslui. Mat, ponia, 
kuriai bus rengiama purė, jau 
senai nepatenkinta savo vyru. 
Ji nori divorso, bet advokatams 
pinigų neturi. Taigi ši jmrė bus

Policininkas sugavo vieną 
dviejų banditų, kurie aleine 
iš Max Beat, tarnautojo Simp- 
son Bevans Electrotyping ('.o. 
$1,000. Sugautasai banditas 
pasisakė esąs Francis 
Pas / rasta $1,000.

» » »

K a ne.

Artimoj ateity Chicagoj į- 
vyks negrų konvencija. Delega
tų laukiama iš Afrikos, Pietines 
Amerikos, Kanados ir iš visų 
kampų Jungtinių Valstybių.

j Šv. Kazimiero kapi-

pašarvotas, 
Marųuetle

Utarninke, 
vai. ryte, 

Vartų pa-

A. A. Motiejaus Pet- 
giminės, draugai ir pa- 
esate nuoširdžiai kvie-

VINCENTAS MICKUS•
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 28 dieną, 2 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 57 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr.. Sviekšnos parap., šal- 
tėnų kaimo. Amerikoj išgyve
nęs 28 metus. Paliko didelia
me nubudime 3 sūnūs: Jurgį, 
Momertą, Justiną; dukterį He
leną, žentą M. Kuksht ir bro
lį Juozapą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 140 Swan St.

Laidotuvės įvyks Gegužio 2 
dieną, 8 vai. ryte, iš namų j 
Švento Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš'ten bus nulydėtas ] Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Mickaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai. Duktė, Žentas, Brolis 
ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra

binius Eudeikis Yard>
1741.

PADĖKAVONE
. Emilija Vaitiekienė, 

kuri mirė balandžio 23 dienų, 
11 vai. vakare ir palaidota ta
po balandžio ’27, 1928, o dabar 
ilsisi šv. Kdzimiero kapinėse, 
amžinai nutilusi ir negalėda
ma atsidėhavot tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo ją į tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavąja- 
me musų dvasiškam tėvui, kun. 
pralotūi Krušui, kurs atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sie
lą; dčkavojame grabonui S. 
M. Skudui, 1911 Canalport Av. 
kurs savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo ją į amžinasti, o mums pa
lengvino perkęsti nubudimą ir 
rūpesčius, dčkavojame grabne- 
šiams; ir pagalios jiėkavoja- 
ine visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau mu
sų mylima motina sakome: il
sėkis šaltoj žemėje.

Nubudę,
Dukteris ir Žentas

MOTIEJUS PETKIEVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 28 dieną, 5:40 valan
dą ryte, 1928 m., sulaukęs 15 
metų amžiaus, gimęs balan
džio 26 dieną. 1913, Cherry, 
III. Paliko dideliame nubudi
me motiną Magdeleną, po tė
vais Juškaitę, tėvą Motiejų, se
serį Jievą. Kūnas 
randasi 2822 W. 
Road.

laidotuvės įvyks 
Gegužio 1 dieną, 8 
iš namų j Aušros 
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas 
nes.

Visi 
kieviez 
žįsta m i 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Sesuo, Brolis 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius J. Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

PRANAS DAUGINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

šeštadienyj, Balandžio 28 die
ną, 7:30 valandą vakare. Pa
liko dideliame nubudime mo
terį Marijoną, sūnų Edvardą, 
11 metų, dukterį Lenkadiją 8 
metų, brolį Juozapą ir seserį 
Julijoną Druktainienę ir švo- 
gerj Praną Druktainj, o Lie
tuvoj seserį Stanislavą Bum- 
blienę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 2127 Homer St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Gegužio 1 dieną, 9 valandą 
ryto.

Visi A. A. Prano Daugino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suleikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Simus, Duktė, 
Brolis, Sesuo, švogeris 
ir Giminės

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dcl visokių akių

John Smetana, O. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikinto 
akiniu

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėki! .mano iškabas

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

Phone Canal 0523

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O

BUŽIENĖONA

Lietuviai Daktarai Advokatai

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hcmlock 0066
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Kay Laboratorija 

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

CHICAGO

ADVOKATAS
11 S. Šalie St., Koom 2001

Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-0 
Vakarais 

8241 South Halsted St.
Tel. Yards 0062 

7—9 vai. vak. apart Pancdėlio ir 
Pėtnyčios

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
• Tel. Yards 0141

Galima ftiatyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

Persiskyrė
Vasario ,15 
pietų, 1928 
metų amžiaus, gimusi 
voj, Kelmės parapijoj, 
kaimo. Liko palaidota Vasa
rio 18 dieną, 1928 m., Kelmės 
parapijos kapinėse.

A. A. Ona Bužienč paliko 
dideliame nubudime Lietuvoj, 
sūnų .Juozą ir martę Stanis
lavą, dvi dukteris Jozefą, Ma
rijoną ir žentus, o Amerikoj 
sūnų Franciškų ir jo moterę, 
gyvenanti Scottville, Mieli, ir 
Elzbieta Bužaitė, po vyru 
Murma ir žentą Adomą, Chi-

Anta- 
Simo- 
daug

su šiuo pasauliu 
dieną, 3 vai. po 
m., sulaukusi 67 

Lietu
va rėš

cagoi. Taipgi du broliu 
ną Janusų Lietuvoj ir 
nų .lanušų Chicagoj ir 
giminių.

Nubuuę liekame,
Simus, Dukterys, Broliai 
ir Giminės
ELZBIETA MURMA,

. 3614 So. Union Avenue
Chicago, 111.

Graboriai

S. D. LACH AVICZ

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale* meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Koosevclt • 2515-2,516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 

; gimdymo. Už 
dykų pu t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose inoterimą 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
rylo iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
• 77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashlanęl Avė.
Phone Boukvard 7589

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ros. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartj

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Lietuvis Grabo r i u.s ir 
Balzamuotojas 

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Phone Boulevard
4619 South Ashland 

ir 805 Kast 47th
Phone Kenvvood 
Praktikuoja 20 metų

6487
Avenue 

Street 
1752

Lietuviai Daktarai

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

5107Tol. Kenwood 
Valandos 

nuo 9 iki 
nuo G iki 

apart šventadienio ir

11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

A. MONTVID, M. D
1579 Milwaukee Avenue, Room
Kampas North Avė. ir Robey

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8
Tel. Brunsvvick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

209 
St. 
vak.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U š E R K A
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu. laiku pagal

su
12

Ki-

Jvdnj?. pydysią’ j Jnhn Kuchinskas ir 
°Rįz° Tel: Dlexe7 am3 Balys F. Mastauskas

DR.A.A.R0TH Lietuviai Advokatai
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 2221 W. 22nd St.

< Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Rusas (gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną  _________

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų; 
senas žaizdas, ligas rectai

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

IciASSIFIED AUS
| V—

i

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
! knygvedystės, stenografijos, ir kitų 

_ ..........   . _____ mokslo šakų. Musų mokyklos nauja
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų sistema stebėtinai greitai užbaigia

ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me- 

1 tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsimo įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų,
7 iki 9 vak. Ned. nuo 10 iki 12 dieną ■

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas Į 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau-1 . 
sius metodus X-Ray ir kitokius clek- r
tros prietaisus. FEDERAL AUT'

8106

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

lies., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.
Res. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicago, III.

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

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

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Nuo
8:30

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8183
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
v. vak. Sekmadieniais nuo 10-12

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Wcstern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
a 1 a n d o s

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

v

tai- *■

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. 'Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halstcd St.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika-

TO ENGINEERING 
SCHOOL

2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
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. dieną

Phone Midway 2880

LIETUVIAI

4729

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Reaidence Tel. Fairfax 6353

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal •sutartj '

M.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS 

Dykai ogzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas 

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

Tel. Cicero 49

Advokatai

127 1111

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 
Telefonas Central Uit

Valandos: nuo 9 ryto iki T po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketve'rgą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Kandys išnaikinamos ir kandžių 
perai sunaikinami išmuštuose ra
kanduose. Tas yra daroma procesu 
užtvirtintu Jungtinių Valstijų Vald
žios.

Visas darbas garantuotas
Valome apmuštus rakandus s

Nueva Fumigating Company 
701 So. Cicero Avė.

Turėkit Gražią Pievą 
šįmet

Turėkit turtingą juodžemi 
Atsišaukit

II. MARTIN
Stewart. 9214 arba Begcnt 2392

Business Service
Biznio Patarnavimas

KARPENTEK1S — generalis kon
trakto rius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

UPHOLSTERING, nopieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge
riausi darbą. Atsišaukit pas mus ucl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St 
Tel. Briargate 6815

• . 1HES perkraustom pianus, namų ra- 
' kandus ir tt.Vežam ir toliau. Mes at- 

sišaukiam bilc kur, bile kada. Myers 
Moving and Long Distance Hauling. 
4153 Roosevelt Road. Lawn 0109.

(UvnLiuued oa page 8),
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Furnished Rooms Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

Business bervice 
Biznio Patarnaviman

!AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
BREWERS MATTRESS MES darome 2 morgičius ant

upholstering šapą. Mes matrosų South Improved Beal Estate. $500 
Paimam ir pristatom į iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

VVINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

ir 
specialistai, 
namus.

E. 43rd Street
Dresel 2287

REIKALINGAS kambarys bo val
gio Brighton Park arba Marųuette 
Manor apielinkėie. Geistina, kad bu
tų netoli gatvekarių linijos. Pagei
dauja, kad butų maudynė ir tele
fonas.

Telefonuokite
Blvd. 4717 Blvd. 10359

'PAISOME kaminus, 3 prakiurimu* 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

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

T. C. NAUGHTON, Plombine and 
Heating, iron ir tile drainage. Plum- 
bingo ir šildymo sistemos įvedamos.' 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St.
West 0017

Morgičiai pirmi ir antri 6 nuošimčiais padaromi i 24 
valandas.

Musų išlygos bus jums naudingo*. 
Kreipkitės pa* 

M. J. KIRAS, 
8335 So. Halsted St

PERKAME

Ltetuvos Paskolos Bonas
Mokame

For Rent
RENDON 4*5 kambarių fintai, 

galima padaryti j 9 kambarių fla- 
tą, yra gasas, elektra, vanos, ge
ra transportacija, rendos $22 ir $24. 
1332 So. Rockwell St., netoli Ogden 
Avenue.

KITUS Į

3 METUS
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės

Musicai Instrumente
Muslko* Instrumentai

PARDUOSIU savo grojiklj pia
ną, išrodo ir groja kaip naujas, už 
$95, $40 cash, kitus į 3 menesius, 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

FUrniture & Fixtures
______Rakandai-įtnisai

MES mokame brangiai už jūsų se
nus rakandus, pečius, kaurus ir t .t. tauracija ir soda fontanas;

BROwN FURN. CO. . biznis, priešais karų barnės. 
1741 W. Madison SI. Seeley 56331 duodu, nes einu kitan biznin.
________________________________ _ 2559 W. Pershing Road

PARDAVIMUI gerai {rengta res- 
geras 
Pa r-

PARDAVIMUI pigini 6 knmba-1 v .
rių slubos rakandai. Norinčiam iš-:. 1 ARDAVIMUI moterų papuošalų 
rendavosiu fintą, nes aš išvažiuoju Jr novolty šapą. Arba priimčiau 
j Lietuvą. Galima matyti vakarais Partnre/JI / 1 ar*
nuo 7 valandos, išskiriant ketvergą i’or’ 6018 W. 16th St., Cicero, 
ir subatą; nedėlioj visą dieną. 

3425 So. Leavitt Street 
1-mos lubos •

500 ANT DOLERIO
Wal. valg. kamb. sętai, mohair 

sekly, setai, 9xll Wilton kaurai, 
daug kilų bargenu. GOODMAN 
FURNITURE CO., 521 W. 63rd St. 
Phone Normai 4745.

j PARSIDUODA saliunas su 4 
gyvenimo kambariais. Renda 
Priežastis — tunu du bizniu, 
pirtis ir svetainė.

3221 W. 38tb Street

pa- 
pigi. 
Yra

Sewing Machine
Siuvamo* Mašinon

Real Estate For Sale
N ii m a i - ž e m č J *» r d avi m ti i
‘DIDELIS BARGENAS

Bizniavus namas, 4 mėtų senas, 
/I krautuvė, 3 kambarių fialas už
pakalyj ir 6 kambarių flatas vir
šum. Namas randasi ant S. Ash
land Avė. Vieta tinkanti visokiam 
bizniui. Pardavimui rezidencijos lo
tai: vienas 30x125, kitas 45x125. 
Lotai randasi Mardueite Parke.

Tel. , Commodore 1079

2 AUKŠTŲ medinis namas ir lo
tas pardavimui, 730 W. 18 St., 2 
lubos. CHA S. MALLY, 1702 South 
Halsted St.--------r-

BUNGAL0W, 6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, vertas $10,500, 
parduosiu už $8500, tiktai $500 įmo-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui_____

SAVININKAS labai serga, turi 
parduoti tuojau. Tas ilgai nebus, 
f; 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 {mokėjimo. 
Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
51st SI. arba Tel. Hemlock 7178.

PARDAVIMUI ar mainui biznia
vau kampinis namas; įplaukų $75 
j menesį. Savininkas

568 W. 18th St.

namai, 
namus, 

pertaisom, įdedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasterioiam, {vedam 
plumbingą, visas darbas garantuo
tas, telefonuokit dėl dykai apskait
liavimo, Brunsvvick 4707.

AJAX CONSTRUCTION CO.

MŪRINIAI ir mediniai 
garažui, porcini, pakeliam asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

2206 Mihvaukee Avė.

GARANTUOTAS plumbingas, gas 
fitting ir suros, išmokėjimais, 
kiam apskait’iavimą.

FRED W. SORGE 
1013 N. California Avė. 

Humwl.it 7946

Tei-

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co. 

1617 Wcst 47th St.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bona & Mortgage Co.

1618 W. l«th St.
L F. Dankovvski, pres.
C. T. Dankovvski, ižd.

MES atliekame viską prie na-Į 
mij statymo. Taisome, perdir-1 
bame namus, bungalovvs, gara
žus, porčius. Atsišaukit pas mus $166 iki $500, be užtrauldmo morgL 
del dykai apskaitliavimo.
ANDF.RSON and LEFAVORTH

935 \V. Marųuelte Road
Tel. Wentworth 8548

PASKOLA namų savininkams nuo 

čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, t ’ "7 ’
assesmentų arba kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos.

apmokėjimui taksiu, 
i kitokiu skolų. Gref-

pagelba. Prieinamos sąlygos. 
CENTRAL F1NANCE GO.

Room 514, 
City State Bank Building 

128-130 N. Wells St.
♦

GROJIKLIS pianas A-l stovyje, 
turi puikiausi toną, parduosiu už 
$75. Yra 70 roleriai, benčius ir ca- 

| binet. Dalį pinigais, o kitus išmokė- 
I jimais, 6512 S. Halsted St.. 1 fl.

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

PARDAVIMUI saliuno ir restau- 
ranto fikčeriai. Mažai vartoti. Taip 

i saliuno fikčerius, kurie 
Parduosiu 

. I’riežastj pardavi- 
patirsite ant vietos.
Atsišaukit 

Yards 3408

' pat turiu 
nėra buvę visai vartoti, 
už pusę kainos, 
mo r-x -,i- —‘

6601
3236 w

WALTER J. PAUL
Western Republic
55th St. Hemlock

4170
2389

Furniture & Fixtures
Rakandai-]taisai

AUTOMATIŠKAI supama vygė, 
3 mėnesius vartota, $18.00 įmokė
ta; parduosiu visai pigiai. SIMONAS 
K1ELA, 4X4.3 W. 14 St., Cicero, 111.

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 mohair ir frieze sek. selų $63 i 
200 walnut miegi-uimio setų .... $49 I 
175 walnut valgomo kamb. setų $45 Į 
Florentiifc puikus pusryč. setas $15 
9x12 Wilton ir Axminster kaurai, 

$12 ir daugiau 
Dunn Bros. Fireproof Bldg.

6714 Cottage Grove Avė. • 
Atdara iki 10, nedėlioj iki 6 vakaro!

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.orio \vriTBOLi) ntrskky
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2»/3 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Personai
__________ Asmenų ležko

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

vrright*. Rašyk šiandie, 
reikalai* kreipkitės prie manę* 
pilnu užsitikėjimu. Teisinga* 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

28t0 W. Chicago Ava.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

■u 
ir|

Financial
Finansai-Paskolos

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 propoziciją^ 
arba $300, imame tegalį nuošim- I *rv J^al
tį. Pinigus gausite i 12 valandą.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

EQUITY J MAINUS
Jei jums yra pavojaus pražudyti; 

I eųuity lotų arba kitų real estatė,; 
matykit mus tuojau. Proga apver
sti savo įplaukas j spekuliatyųę' 
—.—Nereikia damokėti cash.

ne real estate mainai. EQUITY 
EXCHANGE, Central 3444, arba ad- 
resuokit Box 1060, Naujienos.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakarai

PARDAVIMUI pigiai 
tas, arti dirbtuvių, prie 

j gatvės; biznis išdirbtas, pi 
HUDSON ’27, Brougham ....... $595 pardavimo — turiu kitą biz
BUICK '27, Smlau — ----------------- 4KI60 į 11955 So Halsted St
oakland ’2H. 4 durlmln Hedan $(ii)6 uhdd no. naisieu m.
REO '2(i. 4 (lurimlH Heilnn ...........  $41)6 ' — ------------------- - --------- -------
CHRYSLER '2H. modcl 62 ...............  $506 I
NASH '27, ndvaiKi'il (I nedali ......  $050
HUDSON '20 Coach  $306 

vl«i karai garantuoti. lAmokAJlmata 
2600 So. HalRtrd St 

Atdara

Automobiles restauran- 
bizniavos 
priežastis 

!zn|.

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalovv, 
prie 5818 S. Troy St., kaina $9500, 
tiktai $1500 įmokėti, moderniškas, 
naujai dekoruotas, lotas 30x125, ga
ru šildomas, įmūrytas plumbingas, 
savininkus ant vietos nedėlioj arba 
šaukit

Virginia 1050

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

žus 5 kambarių bungalovv, tai bus 
puikus dėl jūsų namas. Savininkas 
nori apleisti miestą. Viskas yra 
įtaisyta vėliausios mados, parduo
siu pigiai pirmutiniam pirkėjui. 
Bungalovv randasi prie

5730 So. Whipple St. 
Rakiai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Tiktai Iki 
Mėnesio Užbaigos

DIDŽIAUSIS BARGENAS
CHICAGOJ

Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
beveikChrysler karai atpiginti 

per pusęBARGENAS už cash. Parduosim 
pigiai naujus ir biskį vartotus ra- i 
kandus. Gražus, rankomis karinio- I R -7 mn„ter f> coack 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotų wal. "cdan
valg. kambario setas, $59, 4 šmotų ; j?,27 h‘ 
wnlnut miegruimio setas, $67, kar- por(i >07 sedan’ 
petai, lempos, pusryčiams setai, , ,Q6
krėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda- Doci«e Sedan tiri Ilk un I L *ra kožną vakarą iki 10 vai. iNedė- 
lioi iki 5. Klauskit Irwing.
TUFT’S FIREPROOF STORAGE 

444 1 Madison St.

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražius rakandus, mohair 
seklyčios setas, 10 šmotų valgomo 
kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Galima parduoti dalimis. Keystone 
6738. 4337 N. Albany avė.

4 KAMBARIU neatsišaukusių ra
kandų .....................................  $75
KAMBARIU naujų sampelinių 
rakandų .............................. $175

! Atdarą vakarais. Parduosime da
limis. Mes dastatome į priemiesčius. 
Išmokėjimais.

‘ C STORAGE COMPANY 
2525 W. Madison St. 
Netoji Westem Avė.

4

'APLEIDŽIU miestų, turiu 
ra-

sodan
sedan

7715 So. Halsted St.

coach ■Pontiac ’28
Oakland Landeau Sedan ’27 ....
Nash ’26 coach ...........................
Essex ’26 coach ......................
Chevrolet ’26 4 door sedan ....
Buick ’25 Master Q touring ....

PA1EŠKAU savo sesutės Franu- 
sės Jurevičiūtės (Frances Revige). 
Gimus Edgar, Wis. Tik ką atvy
kau iš South Amerikos. Norėčiau 
labai su ja pasimatyti. Prašau at
siliepti.

FRANK JUREWICZ
2535 W. 45th St., Chicago, III.

. parduoti pigiai savo gražius 
kandus. Parduosiu dalimis.

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

PA IEŠKAU savo pusbrolių Jono 
ir Rapolo Tamošiūnų, paeina iš 
Kriklinų kaimo, Pumpėnų valsč., 

____________________________ .Panevėžio apskr. 10 metų atgahgy- 
ATYDA BUDAV OTOJAMS i vetl0 Brighton Parke, Chicago, III. 

Ar jus manote apie tsatymą arba!yra svarbus reikalas. Noriu buti- 
taisymą namo? Jei taip, tai susizi- nuj pasimatyti. Prašau atsišaukti 
nokit su mumis, mes atliekame vi- JUOZAS GRIAUZDA, 1739 South 
sokius pataisymus, įskaitant plum- Halsted St., c-o Naujienos, Chica- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj; m.
įmokėti, kitus į du metus išmokėji-1 
mais. Užganėdinimas garantuotas. 

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

Storage Išpardavimas
Jūsų proga nuaipiActi augAtoa rųftlca for* 

nlAitiH, karpetiH labai pigia kaina.
4 kambarių fui nikiui taip pltfiul kaip 
OrynaH nianokany parlorio setas $50.
'Mohair Iriee” parlorio netai.
ValakiAko rieAiu’-io medžio valgomojo 
bario actai, mietfkambario actai. 
VVilaun karpetai, viaokio didžio. 
Coxwell kedėit, atalai. lompoa ir t. t.

FARAMOUNT STORAGH 
73U1 Greenwood Avė.

kam-

NAUJI ir vartoti likę bankrutiju- 
sių rakandai ir kaurai. Tikras br.r- 
genas. Dastatymas veltui. Bald’s 
Furniture, 1142 W. Madison st.

PRUDENT1AI AUTO LOANS:

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA patyrusių moterų prie 
skudurų sortavimo. Atsišaukite 
PEOPIJRS IRON & METAL CO.

atdara vakarai. 803 E. ttlat St. kampa. 5835 S. Iromis SI., Wentworth 6754Cottage Grove Midway 4111

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

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

M R. KERANSKI 
Room 1514

134 N. I^Salle St

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti savo gražų 3 šmotų seklyčios 
setą, 8 šmotų valgomo kambario 
setą, 4 šmotų miegruimio setą, pa
statomas gražias lempas, 2 kaurus 
9 y 12. Parduosiu dalimis ir pigiai. 
Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti.

2902 W. North Avė., 
kampas Francisęo avė.

HELBERG Bros, turi pini iro pas
kolinti dėl 2 morgiČių ui 4% komiio. REIKIA angliškai kalbančių sales-
ES nlrml ZSifai lE R menM- Turi turėti paliudymą. Pa-

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

•deal”. Matykit R. H. BLAKESLY, 
Room 518, 110 So. Dearborn St., 
Tel. Central 3444.
----------------------------------- —

REIKALINGAS darbininkas pri
žiūrėjimui soft drink parlor.

1464 Indiana Avenue

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

REIKALINGAS šiaučius dirbti 
ant komišino arba rendavoti sau če- 
verykų taisymo dirbtuvę.

3100 W. lllth Street

REIKIA vyrų darbininkų j gele
žies atkarpų jardą. Atsišaukit tuo- 

i jau j darbą. RUBEN’S METAL and 
IRON WORKS, 1900 Carroll Avė.

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė,
Tel. Lafayette 6738-6716

REIKALINGA mergina arba mo- 
I teris be vaikų, prie namų darbo j 
(Willow Springs. Valgis, guolis ir 
‘$10.00 j savaitę. PEEP INN, Tel.

Willow Springs 15.

Nauji arba Vartoti Rakandai
Storogyjo. pigiai greitam išpardavimui par

lorio aetal, valgomi setai, nilegkambario se
tai, tai pi i didelis pasirinkimas visokių ra
kandų ir vartotų kernotų, visokio didžio.

CHl-OAK PARK STORAGE 
3631 N. Clark St.

Warner Storage. .3240 N. Halsted St. 
Atdara vakarais ir Nedaliomis iki 6 v. vai.

IŠ SANDĖLIO RAKANDAI 
• PARDAVIMUI 

$800 vertės mohair sek. setas 
$400 Imp. Lįn. Frieze pa r. setas 
$250, 3 šmotų miegruimio setas 
$400 vvalnut miegruimio setas 
$225, 7 šm. valg. kamb. setas 
$145 vvalnut valg. kamb. setas 
$85 9x12 Wilton kaurai ...........
$145 9x12 French Wiltons .... 
$75 Coxwell krėslai ..............
5 šmotų pusryčiams setas .......

Atdara vakarais ir nedėliomis 
AVAILABLE FIREPROOF 

AND STORAGE CO. 
7728-32 Stony Island Avė.

$63
$87
$55
$88
$55 
$45 
$21 
$47
$24 

$5

PARDAVIMUI ice cream 
parlor, kandžių, cigaretų ir ci
garų. Biznis per ilgus motus 
išdirbtas. Prie Mildos teatro.

‘ 3159 So. Kalstai St..
Victory 3313. .

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, karštu vandeniu šil
domas, didelis mūrinis garažas, au
tomatiškas gasu vandens šildytu
vas, stikliniai porčiai, pleisteriotas 
skiepas. Sr.vininkas 6125 S. Wash- 
tenavv Av^.. Prospect 7‘..2.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas; parduosiu pigiai, kas pirks 
greitai. Ir 6 kambarių bungalovv ar
ti Marųuette Parko.

WALTER J. PAUL
6601 S. Western Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS

Wisconsino virtinės ežerų, 
pradedant jęegu-

Exchange—Mainai
EQUITY Į MAINUS 

Jei jums yra pavojaus pražudyti

NEPRALEISKIT NEPAMATĘS 
Pardavimui 5-5 kambarių naujas I muro namas ir nedidelis Storas, prie 

pat lietuvių bažnyčios, Brighton 
į Park. Kaina stebėtinai pigi; imo- 
i kėt $3,000. Atsišaukit pas savinin

kų. JUOZAS VILIMAS, 455K So. 
Washtenaw Avė., Tel. Virginia 2054.

į eųuity lotų arba kitų real estatą, 
' žiūrėkit musų skelbimų antgalviu 
“Personai.”

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokių kai- 

i nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
iSg? i morgičius, automobilius. Kas Jums 
«4or atsib°d°, mes parduosime arba 
Jnrn mainysime.

A. GRIGAS lį.?" 3114 So. Halsted Street
Tel victory 4898

iš-

PARDAVIMU] 2 flatų namas, 
6-6 kambarių, karštu vandeniu 
.šildomos, 2 boileriai, modemiš
kas visais atžvilgiais, 2 karų me
dinis garažas. Priverstas par
duoti. Nepraleiskite šio barge- 
no. Matykit savininkų.
1811—51 st Avė., Cicero, III. 

Agentų nereikia.
MAINYSIU rezidencijos kampinį 

lotą ant dviejų aukštų namo. Lotas 
' randasi apgyventoj vietoj, Pietinėj 
‘ dalyj Chicagos.

Tel. Commodore 1079

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

BERWYN
Pardavimui 4 bungalovvs po 6 

kambarius, karštu vandeniu Šildo
mi, lotai 32x125, yra' ledaunės, pro- 
sinimui lentos, viskas naujos ma
dos, $250 cash ar daugiau, kitus 
kaip rendą. Informacijų šaukit 
Belmont 9721 arba Merrimac 8567

$595'
$725
$495
$325
$250
$450 j

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55th St.
I

GARFIELD MOTOR
COMPANY

PUIKIOS MICHIGAN FARMOS
Parduosiu arba mainysiu 160 ak

rų farnią, prie didelio cementinio 
kelio. Gražus budinkai, 10 kambarių 
stuba. Yra karvės, arkliai, mašinos, 

. javai apsėti, traktorius, pirmos 
sos žemė. Savininkas serga, turi 
duoti 
mą.

Automobiles

arba mainyti j Chicagos

STRČSKA
155 No. Clark Street 

Tel. Central 1213 
__________ i_____________

kle- 
par- 
na-

PARDAVIMUI 17,500 ketvirtai
nių pėdų prie 43 St. netoli Halsted, 
tinka gąsdino stočiai, mažai dirb
tuvei arba garažui. Pabudavosim pa
gal pirkėjo norą arba mainysim j 
rezidencijos lotus. Taipgi lotas 33x 
125 prie 5751 So. Wells St., kaina

M & K Motor Sslles ™ pieNININKYSTŪS farma
_________ , Puikus budinkai ir padargai,

inrti. gerame mechaniAkame ! . ,v. -a » » • , ,
karai parduodami nuo $180 iki moderniška 10 kambarių stuba, 

Mee turime karą kurie tinka vlno- ,
reikalams. Casb. MmokSjimaii. mai- gaSBS, elektra ir Vanduo, CCrtl-

08111H so. Haieted 8t._________ fikuotos karves, bargenas už
-r • ir n $75,000.BUICK vėliausio modelio, 7 pa- 1 ’ n/niAvorn o 

sažierių sedan, išrodo kaip naujas, J. II. SGHAEFER & CO. 
kaina $845, įmokėti $100. on-> p;jire Ąve Wilmette

7020 So, Halsted St. ° A vvnmcilc
_________ _________________ | . Phone 364

unicaroa senatu*! tr ataakan<Sausl vartotu 
karų pardaviuotojut. 100 rarautuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti --------- -----'■—------
•tovyje,

i S’ZUOO.
kiemą
nais.

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau
nės, $3,: 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreseriaii rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės jkabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3. /

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

Prie 
kiekvieną savaitę, 
žio 12

$10
Transportacija, hotelio 

valgį ' ir t. t.
Padarykite susitarimą 

nes mes galim nuvežti 
bežiuotą skaičių žmonių, 
musų miškų apaugusius 
mius, 75x150, $150,

išlaidas,
iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit 

vasarna- 
išmokėjimais, 

20% {mokėti, kitus po $5 j savaitę. 
Phone Wabash 6593 arba rašykit 
Lqng I,ake Woodlands. Room 522, 
166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

MES turime keletą 2 flatinių na
mų, kuriuos parduosime po $2500 
įmokėjus, kitus lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Taipgi 12 fla
tų ir 6 flatų namus. Jei norite pui
kių bargenų, pasimalykit su mumis 
šiandie.

D’ALESANDRE
3043% Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

Bungalows Už 
$500

i vie- 
namų. 

$75 į mėnesį. Skam- 
ir tai yra tiesa, ši kompa-

Jūsų paskutinė proga įsigyti 
ną šių ultra modemiškų r 
r po ‘ 1

ba gerai
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant jūsų loto gražų, mo
dernišką namą. Visas namas bus iŠ 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavletė. bufetas, įmūrytas 
plumbingas. vandeniu šildomas, vis-i $1500. šaukit Bayer, Spaulding 9500 kas kas reikalinga modemiškam na-

BARGENAS Pardavimu: 5 krm- 
barių bungalovv, kaina $7300, leng
vais išmokėjimais. Atsišaukit 306 
Genevn Avė. Mrs, James Dalton. 
Phone Elmhnrst 1267. Elinhurst,' 
III.

BRIGHTON PARK 
Bargenas

Biznio vieta; kampiniai 
prie 14 ir California Avė. 
siu už cash arba mainysiu 
mo ar biznio; I . _ ' 
lotus.

___as reikalinęa modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

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

Carlson Construction 
Company

10838 S. Talman Avė.

2 lotai PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Parduo-1
ant na- mas, 6-4 ir 2-5 kambarių, vienų me

tai pgi į rezidencijos tų senumo,

Kampinis ft flatų mūrinis na-

NASH 1927 coach, labai gerame 
stovyje, mechaniškai gerame stovy
je, geras visais atžvilgiais, kaina Į 
$565. F1NANCE CO., 7001 Stony , . . , . , .
Island, Fairfax 8030. Atdara va- Viena iš puikiausių Michigan 
karais arba nedelioj.______________  vesortų, su namais, gyvuliais,

NASH special 6 durimis sedan, Paukščiais ir turtingu invento- 
demonstratorius, 1700 mylių važi- rium, 9 skylių privatišku golfo 
nėtas, naujo karo garantija, $1275, i vnlnnrlii ke-% nuoš. įmokėti. A. L. ARGO, lauku, ūk trejetų vaianaų Ke- 
6718 So. Western Avė. lionės nuo Chicagos; resortas
-----  —i išgarsintas tarp augštos klasčs

NAUJI STUDEBAKER mSrrinTnnnNaujas Studebaker Dictator Six, amonių ir VISU mėgiamas.. Gry- 
4 durų Sedan, pilnai įrengtas su no pelno neša apie $14,000 į 

at metus. Vertas virš $80,000, 
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia parduosiu UŽ $68,000. 
Studebaker yra net $100 pigesnis už
Buick. Commander Sedan pilnai Taipgi 106 akenai farma SU 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, budinkais, inventorium ir sod- 
kurle norite pirkti naujį karą arba . . . :x qn’ „Ap
mainyti seną į naujį — telefonuo- BUmi, KU11S SUSiaeaa is oU aKe 
kitę arba asmeniškai atsilankykite j nų vaisingu greipsu ir 24 ake-

MILDA AUTO SALES j • , .4. i • • • • L • ..
806

D.

Resortas ir Farma

> j Marųuette Manor, 
100% išrenduotas, $6500 cash. Vei- 
kit greit, šaukit FRED WILKEN, 

Kas norėtų turėti geriausią biz- 6357 So. Kedzie Avė., Prospect 3000. 
nio vietą Brighton Parke, atsišau------------------------- ----------------

kit prie savininko.

G. LUCAS
3255 So. Halsted

Victory 6122
St

PARDAVIMUI geras 2 flatų me
dinis namas, po 7 kambarius, gara
žas, netoli 47th St. ir Union Avė., 
$4,000, lengvais išmokėjimais.

Triangle 6210

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, gatvė ir elė cemen
tuota, yra garažas. Turit pamaty
ti. 5708 So. Spaulding Avė., Tel. 
Hemlock 6863.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy- 

i mu ir pardavimu turto, morgičių rei- 
1 kalais, notariališku raštu padarytum, 
j pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-6774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

w. 3ist_ s'ū’Tel. Victoiy 1696 rių kitokių vaisinių medžių, jau- 
KURA1TIS ir a. kasiulis no alfalfo laukų ir derlingų ga- 

Savininkai Farm& rubežiuojagi su

mes užmoksime cash už jūsų automo- resoi’tii ir turi puikų marketų 
bilių, Tiaokių IždlrbyiMų ir modelių. Mm ; . , . , . . . ,
mokame daugiau neju Blue Book vertė, produktams ant VietOS per VISU 

A1LA8 MO1ORS Ino. 1 vasarą. Parduosiu už $35,000.
Galima pirkti farmą atskirai 

arba farmą ir resortą sykiu. 
Bendra vertybe $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičių.

Geriausia pirkinys! Gali su-

SAVININKAS turi parduoti 7 kam
barių medinę rezidenciją, 3714 pėdų 
lotas, karštu vandeniu šildomas, yra

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette

elektra, 3 karų garažas, $5,500, tik | Manor prie boulevarų ir gat- 
Tef.00RepubHcti-237L W’ 83rd FlaM’ vekarių. Parsiduos $1,500., pi-

8080 Cottage Grove Ava.

Business »Chances
_______ Pardavimui Bizniai '______

PARDAVIMUI dviejų krėslų bar- 
bernė arba pusė, pigiai.

2404 W. 46th Place

3 FLATŲ. Kaina $3,000. 216 auk
štų namas, prie 536 W. 45th St., 2-5 
ir 3 kambarių ant. Didžiausia barge- 
nas Chicagoj. Tiktai $300 cash, o ki
tus po $30 
Rendų į m

ginu negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

“J mėnesį. Arba mainysiu.
„.Jų į mėnesį apie $60. •
JOS. W. HOUGH AND SON

4213 So. Halsted St.

labTge™’ Svifžio/ rnlL P pediio“ sidaryti kooperacija iš keletas 
riaus bizni. Du trokai eina kasdie, žjnoflių ir visi turės pakanka- 
&i?PieatM, bUnČeT‘^auX ™ ir įplaukų. Kreipki-nes džiaugsitės 
nusipirkę. Galima mainyti ant na
mo. STANKO and CO., 5Č97 Archer 
Avė., Lafayette 6086.

PARDAVIMUI bučemė ir gro- 
semė. Geras biznis. Gera proga 
žmogui prasigyventi. Atsišaukit 

3603 So. Union Avenue

tčs greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

EKSTRA SPECIALIS BARGENAS 
8 po 30 pėdų lotai prie Califor

nia, netoli 71st St., taipgi 2 po 50 
Mar- 
baž- 

lietu- 
daug

pėdų lotai prie California ir 
ųuette Parko, netoli lietuvių 
nyčios ir ligonbučio. Pirkit 
vių kolonijoj, kurioj statoma 
namų. Cash arba mainais.

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

PARDAVIMUI bučemė, geroj vie
toj. Priežastis — viena moteris. 
Parduosiu labai pigiai.

Cicero M 4097

INDIANOS FARMOS
Mes esame prisirengę parduoti 

įrengtas farmas visokio didumo. Ra
šykite tuoiau.

F. H. Mayne Farm Agcncy
749 Broadvvay, Gary, Ind.

Telefonas 5909 x

PARDAVIMUI, lotas 75x125, įren
gtas su 3-4 kambarių apt. ir 2-4 
kambarių apt. prie 3941-5 S. Wells 
St. Medinis namas, labai gerame 
stovyje, ji

’129

BUNGAL0W UŽ $1500
Mes turime keletą bungalovv ku

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

6244 So. St. Louis Avė.
Tel. Republic 7030

kaina $6,000, cash $2,000.
. COLEMAN and CO.

E. Pershing Road 
Blvd. 7769

Už $250 iki $500 nupirksite nau
ją 5 kambarių murinę bungalovv, 
octagon froųtu, furnas Šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
į mėnesį, iškaitant nuošimčius. 
5635 irving Park blvd. Kild. 5773.

Humwl.it

