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Hilmuit Traukia Teismo“^
Komunistų Organą

nuomene sumuse su 
kilelius Šantunge 

«

Socialistų vadas. ima nagan Daily Wor- 
ker’io redaktorius ir biznio vedėją už 
kriminalius šmeižtus

Mūšiuose čefu apygardoj šim
tai buvusiu šiaurieji! nu
kauta, 800 paimta Į nelaisvę

Workerių (komunistų) parti
jos New Yonke leidžiamas or
ganas Daily Worker savo pra
eito penktadienio leidiny pra
neša, kad Morris H ilk] ui t, Ame
rikos Socialistų partijos vadas, 
jau kreipėsi Į Ne\v Yorko grand 
jury reikalaudamas inkriminuo
ti Daily Worker’io redaktorių 
Robertą Minorą, redaktoriaus 
padėjėją Wm. F. Dunne ir biz
nio vedėją A. Kavitchą, kuriuos 

• jis kaltina dėl kriminal i n i ų 
šmeižtų.

Mat šių melų sausio 2.3 dieną 
maskviškių organas Daily Wor- 
ker, norėdamas juo bjauriau 
apjuodinti ir diskredituoti so
cialistus iš viso,ir žymiausią

su
po

įverta po $310, o llillųnit 
'savo “klyka” nupirkęs jas 
$200. Tuo budo jie “apvogę" 
siuvėjų uniją, pelnydami apie 
150 tūkstančių dolerių.

šitokio viešo apvaginimo Hill- 
qu.it, žinoma, negalėjo nukęsti. 
Jis tuojau, kai Daily Worker iš
spausdino savo “sensaciją,” pa
sakė, kad, žinodamas komunis
tų noturą savo priešus šmeižti, 
jis iki šiol į jų šmeižtus nekrei
pęs dėmesio. Bet pastarojo 
šmeižto jau ir jam pasirodę 
perdaug, o todėl šme i ž i k u s 
trauksiąs teisman.

Ir traukia.
Dabar Daily Worker, praneš

damas apie tai, kad Hlilquit

ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 24.
— Praneša, kad kautynėse tarp l 
tautinės Kinų valdžios kariuo
menės ir sukilusių šiaurės ar- i 
m i j ų lik u c i ų K u Ilsi e n c i. a p i e- į 
linkėj, Šantunge, keli šimtai bu- ‘ 
vo nukauti ir sužeisti.

Gcn. Lu Cenien, t.mlinėn če- 
fu kariuomenės vadas, priverto 
sukilėlius pasiduoti ir paėmė 
800 jų i nelaisvę.

Gcn. La cjnien sako, kad su-| 
kiteliams vadovauja buvęs šiau- . 
rėš Kinų armijų vadas, genero- ' 
las čang čungčanas

Bucharinas, Rykovas 
siūlys SSSR kongre
sui naują programą

ras

(Atlantic and Pacific Photo]Amerikos socialistų vadą Ilil
iputą ypatingai, paskelbė “di
delę sensaciją,” padėjęs dide- 
liausėmis raidėmis rėksmingą 
antraštę per visą pirmąjį pus
lapį, skelbiančią, kad Hillųuit 
esąs įveltas į didelę vagystę.

Savo “sensacingoj reveliaci- 
joj” Daily \Vorker pasakojo 
kokia ta “didelę vagystę” bu
vus ir kaip Hillųuit ją papildęs. 
Hiikpiit ir “jo klyka,” būtent, 
Nupirkę apie 375 International 
Ladies Garment Workers Lanke 
akcijų, kurios buvę moterų rū
bų siuvėjų unijos nuosavybė ir 
kurias unija per streiką buvus 
užstačius tam bankui už pa

ima jį už pakarpos ir tempia i 
grand jury, komunistiškai iš- 
kolioja ir ji ir visus socialistus, 

! ir šaukia “gewalt,” kad lie ne- 
vydonai nekaltai norį jį, Daily 
Worker’į, paskandinti. Daily 
Worker’iui ir be to grūmojąs 
žlugimo pavojus, nes negalįs 
kelių dešimčių tūkstančių dole
rių spadžiamų skolų išsimokėti, 
o dabar dar prisidedanti didelė 
byla. Baisu esą ir pamąstyti, 
kiek ta byla pinigų suėsianti, 
kiek reikėsią advokatams su
mokėti.

Daily Worker lodei atsišau
kia j savo draugus, prašyda
mas, ragindamas, reikalauda-

skolą. Kiekviena akcija buvus mas dolerių, dolerių, dolerių.

Britanija ištrauks Mariampolej sudegė 
savo legaciją iš bemiegodami ugnia-

Afganistano
LONDONAS, vas. 24. — Pra

neša, kad Anglijos vyriausybė 
nutarė savo diplomatinę misi
ją ištraukti iš Afganistano.

Vyriausybė bijanti, kad, dėl 
neramių tame krašte sąlygų,^ne
atsiliktų kas bloga.

Davila — Rumanijo? 
ministeris Wash- 

inglonui
I

BL’OlFARESTAS, Rumunija, 
vas. 24. — Karolis Davila, da
bartinis Rumanijos’ ministeris 
Lenkijai, tapo formaliai paskir
tas ministeriu VVashingtomri.

Japonų mieste gaisras 
sunaikino 2,000 namų

TOKIO, Japonija, vas. 24.— 
Praneša, kad Kisenumos mieste, 
šiaurinėj Japonijoj, siautė dide
lis gaisras, kuris nušlavė apie 
2,(MM) namų.

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

Nenusistojęs oras; kartais ga
li būt lietaus ar sniego; kiek 
šalčiau; vidutiniai ir stipresni 
mainąsis vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 39° F.

Šiandie saulė teka 6:33, lei
džiasi 5:34. Mėnuo teka 7:34 
vakaro.

gesiai
[Naujienų korespondento]
MARIAMPOLĖ. Nuostabu 

bus plataus pasaulio kultūros 
žmonėms, kaip Lietuvoje galė
jo ugniagesiai sudegti. Juk jie 
turi visame mieste, kur tik už
sidegs, gaisrus gesinti...

Bet faktas palieka faktu, 
kad netaip ugniagesiai, kaip jų 
visa bustynė — šprieauzė — su
degė.

Tai įvyko praeito sausio me
nesio pradžioje. Na, sudegė, 
tai sudegė. Juk viskas gali su
degti. Bet labai nuostabu, kad 
ta taip svarbi miestui vieta, 
kur stovi apie 50,000 vertės 
įrankių ii* pabūklų, nebuvo ap
drausta nuo ugnies.

čia išlenda Miesto Valdybos 
apsileidimas. Jau seniai buvo 
nutarta miesto ugniagesių įs
taigą nuo ugnies apdrausti. Tam 
reikalui ir pinigai buvo į sąma
tą įnešti ir nutarimas Tarybos 
komisijos tapo patvirtintas, bet 
gaisrininkų pątalpa nepasirū
pinta apdrausti.

> Dabar gaisrias padarė apie 
j 8,000 litų nuostolio, o valdyba 
ugniapinigių negaus nė cento. 
Ir vėl pinigus ugmiag’esyklps 
atstatymui teks surinkti iš pi- 

j liečiu.
Matyt tam tikras įstatymas, 

kuris baudžia valstybės tarnau
tojus už apsileidimą, Mariam- 
polės Miesto Valdybos neliečia!

—A.
HINTON? W. Va., vas. $4. — 

Vyriausybė susekė, kad federa
ciniai kaliniai Summers kaun- 
tės kalėjime buvo įsitaisę fab
rikėlį ir gamindavos munšainą.

MASKVA, vas. 24. — Iš iš
tikimų versmių praneša, kad 
komunizmo leorininkas Nikolai 
Buharin ir kili žymus -komunis
tei esą pateikę kompartijai “de
šiniųjų” programą, kad jį ap
svarstytų busimas visos sovie
tų sąjungos kongresas.

Kongresas, jei nebus atidėtas, 
turės prasidėti kovo mėnesio 
pradžioje.

Programo projektą, be kitų, 
esąs pasirašęs ir liaudies ko
misarų pirmininkas Aleksiejus 
Rykov.

130,000 afrikiečių 
gresiąs badas

NAIROBI, Kenya, Britų Ry
tų Afrika, vas. 24. — Del di
delių kaitrų ir skėrių antplū
džio, kurie subaigė visai nai
kinti jų laukus, apie 130,000 
afrikiečių gresia badas.

Vyriausybė imasi priemonių 
nukentėjusiems šelpti.

Garlaivis Įklimpo sek
lumoj; šaukiasi pa

galbos
PORTLAND, Ore., vas. 24.— 

Radio praneša, kad A lask a 
Steamship kompanijos garlaivis 
Aleutian esąs pavojuje, įklim
pęs seklumoj ties Mud sala, 
Queen Charlotte zunde. Gar- 
liavis SOS signalais šaukiasi 
pagalbos.

Trockis prašys vokiečių 
specialistų pagalbos
BERLYNAS, vas. 24. — Iš 

Konstantinopolio praneša, kad 
Trockis sunkiai sergąs malari- 
ja ir be to dar plaučių liga. 
Jis žadąs prašyti žinomą vo
kiečių specialistą, prof. Klem- 
perį, atvykti į Konstantinopolį, 
jei vokiečių vyriausybė atsisar 
kys leisti jam pačiam atvykti 
į Vokietiją.

Duotas Trockiui leidimas pa
silikti Turkijoj išsibaigs gegu
žės 1 dieną ir, kaip spėjama, 
turkų vyriausybės nebebus pa
ilgintas.
Trockį sutinką priimti čecho- 

slovakai

PERL YNAS, vąs. 24- — Ber
lyno Zeitung am Mittag gauta 
iš Prahos telegrama praneša, 
kad Čechoslovakijos vyriausy
bė esanti pasirengus leisti Troc
kiui apsigyventi Cechuose.

Mountain Lake, Fla. “Dainuojantis bokštas”, kuris turi 61 
varpą. Bokštą pastatė ir padovanojo “Amerikos žmonėms” Ed- 
ward Bok, pagarsėjęs rašytojas. Bok yra kilęs iš Olandijos.

Meksikos bandytai, Britų bedarbių ar- 
sugavę nugalabijo | mija jau atžygia- 

du amerikiečiu vo į Londoną
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

24. Iš Guanajuato praneša, 
kad Meksikos banditų gauja, 
kuri praeitą ketvirtadienį su
gavo du amerikiečiu, kasyklų 
inžinierių J. Undemvoodą ir C. 
Aisthorp’ą, tikslu gauti iš jų 
gerą sumą išsipirkimo pinigų,
vakar juos nugalabijo.

Pasak pranešimo, vyriausy
bės pasiųstas kariuomenės sky
rius sugautiems amerikiečiams 
gelbėti, pasivijo tą banditų ban
dą, susidedančią iš apie 30 vy
rų, ir tarp abiejų pusių prasi- 

j dėjo kautynės, kuriose penki
.banditai, jų tanpe vienas kata
likų kunigas, Lozano vardu, 
buvo nukauti. Likusieji bandi
tai buvo priversti gelbėtis bėg
sią, bet prieš pabėgimą jie, ma-

| LONDONAS, vas. 24. - Į 
Londoną vakar atžygiavo iš 
Škotijos ir Pietų Velšių bedar
bių armija, viso apie 800 žmo

gių. Trafalgar Skvere šiandie 
1 ruošiama didelė bedarbių cĮe- 
1 m o ns t racija.

žygiuotojai pasakoja apie sa
vo didelius vargus kelionėje. 
Jiems kone visą laiką reikėjo 
žygiuoti per smarkias sniego 
audras ir šalčius, o nakvoti te
ko kur nors daržinėse, garažuo
se ir tvartuose, kadangi vietų 
vyriausybės atsisakė kuo nors 

i padėti jiems ir parūpinti pato- 
igesnių nakvynių.

i tyt
I v • ; C1U

Į n a,i
ti.

dėl keršto, abudu amerikie- 
paskerde ir pametė. Jų ku- 
buvo rasti peiliais snbaiiy-

Mussolini pagrasė pir
štu, austrai nusilenkė

VIENA, Austrija, vas. 24, - 
Italijos konsului Vienoje užpro
testavus, Presburgo policija už
gynė rodyti teatre Amerikos 
filmą “Gatvės Angelas.”

Italijos diktatoriui nepatinka 
ta filmą dėl to, kad joje esą 
žeminama naujoji fašistinė Ita
lija.

VYRAS NORĖJĘS JĄ AUTO
MOBILIU SUVADINĖTI

DUBUQUE, Ia„ vas. 24. — 
Mrs. Gertrude Avenarius per 
teismą reikalauja išsiskyrimo 
su savo vyru, kaltindama jį dėl 
žiaurumo.

Moteriškė sako, kad vyras 
esąs toks žiaurus, jogei vieną 
kartą babdęs automobiliu už
važiuoti apt jos.

JONIŠKĖLIS. Sausio 14 
dieną prekių traukinėlis einąs 
iš Biržų į šiaudus netolies Jo
niškėlio nubėgęs nuo bėgių; du 
vagonėliai apsivertė, bet niekas 
nenukentėjo.

i Ir braziliečiai su ko- 
lumbiečiais pešas
PARA, Brazilija, vas. 24. — 

. Praneša, kad Brazili’jos-Kohim- 
bijos sienoje, ties Japucachoei- 
r.a miestu, įvyko kautynes tarp 
abiejų *kraštų sienos sargybų.

Pimlikai buvę kohimbiečiai, 
kuriems vadovavęs karininkas 
Manuel Gomez.

Senatas reikalauja 
ištraukt J. V. juros 
jėgas iš Nikaraguos

WASHINGTONAS, vas. 24.- 
Vakar senatas 38 balsais prieš 
30 priėmė pataisą prie laivyno 
kreditų buliaus, kuria reikalau
jama, kad Jungtinių Valstybių 
valdžia ištrauktų savo juros jo
gas iš Nikaraguos.

Už pataisą balsavo dešimt 
republikonų ir dvidešimt aštuo- 
ni demokratai, o prieš — šeši 
demokratai ir dvidešimt keturi 
rcpublikonai.

Vokiečiai nekažkaip 
nori turėt Trocki v 

___________ I

Bijo, kad dėl jo nebūtų pykęs- j 
čio su Maskva, taipjau bijo 
carininkų pasikėsinimų

BERLYNAS, vas? 24. — Sa
ko, kad ministeriu kabinete sti
prėjanti tokia nuomonė, kad 
Trockio prašymas vizos atvyk

sti į 'Vokietiją butų atsakytas.; 
l Svarbiausia priežastis esanti ta, 
kad manoma, jogei Trockio 
agitaciją prieš dabartinius so
vietų valdžios galvas galinti pa
bloginti santykius tarp Vokieti
jos ir sovietų Rusijos. Be to, 
vyriausybės sferose esą skaito-; 
masi ir su tuo faktu, kad Vo
kietijoje gyvena tūkstančiai ru-j 
su politinių emigrantų, monar-1 
chistų, kurie žiuri į Trockį kaip’ 
į pikčiausią savo priešą ir ku-... 
rių tarpe ,be abejo, rasis ne; 
vienas, kuris bandytų jį nuga-1 
labinti. O vyriausybė visai ne-! 
nori, kad tokia politinė žniog-' 
žųdybė atsitiktų Vokiečių že
mėje.
Du vokiečių komunistų vadai 

išvyko pas Trocki
Du žymus, vokiečių komunis-1 

tai trockistai išvyko į Konstan-) 
tinopolj, kame jie bandys šiuo ■ 
ar tuo budu susisiekti su Troe- 
kiu ir pasiliks ten tol, kol bus 
reikalo.

Pasirodo, *kad savo telegramą 
reichstago pirmininkui, sočiai-į 
demokratui Paului Loebe, ku
ria jis prašo leisti jam atvykti 
į Vokietiją, Trockis išsiuntė iš 
Konstantinopolio slaptu budu, 
'be sovietų konsulato žinios.

LIETUVOS ŽINIOS
Ištrėmė kalvį į Tau

ragės apskriti
KAUNAS. Prieš kelias 

dienas l'žpelkiuose, Pagėgių 
a’pskr., šokių vakarėly kalvis 
Kupratis, būdamas girtas pasi
priešino policijai. • Klaipėdos 
karo komendantas už tai jį nu
tarė ištremti dviems mėnesiams 
j Tauragės apskritį policijos 
priežiūrom

Kretingos meisto gyventoja 
M. Mastarienė jau 5 kartą bu
vo bausta teisino už gabenimą 
kontrabandos. Dabar komen
dantas ją nubaudė ištrėmė 6 
mėn. į Mažeikių apskriti.

Plinta dėmėtoji šiltinė
Iš Alytaus apskrities praneša, 

kad ten rimtai ėmė plisti dėmė
toji šiltine. Be to, tame pat 
apskrity prie administracijos 
linijos pasireiškė gripo epide
mija:. Šiuo metu serga kelioli
ka administracijos linijos poli
cininkų. ,

Pautieniaus “šposo” 
byla Marijampolėj

Mariampolės Mokytojų Semi
narijos ir Mariampolės Marijo
nų Gimnazijos paišybos ir dai
lyraščio mokytojas, savo laiku 
krikdemas, daug prisidėjęs prie 
iškėlimo bylos prof. Herbačaus- 
kui Mariampolėje už paskaitą, 
JuOzag Pautieniųs, besisvečiuo
damas pas vieną vietos valdi
ninką p. Ž., kaip jis sako, “iš
kirto šposą,” ko rezultate iš 
kabėjusio prieškambary palto 
dingo daugiau kaip 100 litų. 
Charek tori ngas buvo duotas
teisme p. Pautieniaus pasiteisi
nimas. Jis sakėsi, jog jis, kaipo 
slaptos policijos agentas, ir vie
no iš tos policijos (vardo nemi
nėjo) pavedamas daręs pas p. 
Ž. “reviziją” ar šis neimąs ky
šių, ir su tais pinigais jis pa
daręs “šposą.”

. Mariampolės Taikos Teisėjas 
sausjo mėnesio 17 dieną lą 
Pautieniaus “šposą” įvertino ir 
Pautienių nubaudė dviem mė
nesiais kalėjimo.

Be kelnių šliubo nėra
. , ŠIAULĖNAI, Šiaulių apskr.Italijoj žemė dreba i_ Nesenaj p s iš p kaimo a(. 

MIESSINA, Italija, vas. 24. įvažiavus į šliubą striuku sijonu. 
Vakar čia buvo jaustas žemės i Klebonas pamatęs sako: “Ko ne
drebėjimas. Kiek žinia, žalos i apsimovei kelnių, šliubo negau- 
nebuvo padaryta. si.”

Rusija yra gera rinka 
austrų gaminiams

VIENA, Austrija, vas. 24. — 
Bušų rinka buvo taip pelnin
ga Vienos pramonėms praeitais 
metais, kad miesto taryba žada 
vėl garantuoti, jogei rusai su
mokės už pirktas čia prekes.

Vienos pramonės praeitais 
metais pardavė Rusijai produk
tų už 10 milionų dolerių ir už 
juos sovietai pilnai sumokėjo.

Klebono mėsų pavogė
PASVALYS. — Kelios die- 

uos atgal nežinomi piktadariai 
pavogė vietos klebono dviejų 
didžiulių, kiaulių, kurias nesenai 
buvo paslkerdęs, visą mėsą. Va
gystė įvykus tuo metu, kai kle
bonas kalėdojo, todėl kai kas 
miestelyje juokauja: klebonas 
kalėdojus pas kitus, o kiti pas 
jį pasikalėdoję. Piktadariai ne
susekti.

H

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius

Suteikia jums^ekamą patarnavimą:
Pasiunčia pinigus Lietuvon telegramų ir 
pašto perlaidomis;
Pasiunčia pinigus į visas pasaulio dalis;
Parduoda laivakortes į Lietuvą ar iš Lie
tuvos ;

. Parūpina ir sutvarko dokumentus keliau
jantiems ;
Padaro įgaliojimus'dėl pervedimo ir ieško
jimo turto Lietuvoje.

naujienos
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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CREOMULSION

CHICAGOS
Feen'a-mint

Pašautas biznieris

$129.0030 ma

šios ša-

Ruošiasi rinkimams
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V^PolishA Misfit A

\JUHAT HAPPfiUED, 
blDJA ‘A AVĖ A U 

ACClOEMT?

Si";

kad 
šai- 
Mo-

Ali druggists—35c and 65c i ars and tubes. 
Childreti’s Musterole (milder form)35c.

Better than a Mušt ar d Plast er

išnaikina 
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

$10 įmokėjus ir mažą sumą pridėjus už kny
gų vedimą, pristatom į namus Modelį 40 ar
ba Modelį 46.

Likusiai sumai sąlygos sulig išgalės.

Nemokamas Demonstravimas Namuose.
Jei nori pasiklausyti savo namuose, telefonuok Boulevard 4705. Jums bus 
malonu pasiklausyti naujos elektriškai dinamiškos Atwatcr Kent Radios be 
jokios prievolės iš jūsų pusės.

ŽINIOS

Kenosha, Wis
KORESPONDENCIJOS

So. Omaha, Nebr

tai būna jam lengva

W. r. 8EVEBA 
C’O.

Cedar Kapldo, 
Iowa

For Cuts and Wounds
Apsisavgokit įteik ritimo! 
Gydykit kožną žaizdų ar
ba įnibrėžinią su žiao ne
nuodijančia antiseptika. 
Zonite užninka bakterijas, 
ir ifctydo.

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
Ir Prašali
na Gerk* 
liw Farui- 
m%. S’jcb- 
(KiU. ir 
KvM)Un«.

Gimęs lapkr. 10 d., 1885 m.,
Gegudžių kaime, Šiaulių apskr. 
Kenosha išgyveno apie

driade b y
J n ., .1 ( ‘.n,)! T.v.,1 < 1. A,

«ji f 
•,3».

Nors “Naujienose” apie nusi
žudymą Charles Mickus ir buvo 
minėta, bet kad toje trumpoje 
telegramoje yra ir paklaidų, tai 
Čia apie tą atsitikimą suteiksiu 
platesnių žinių.

Kazimieras Mickevičius — 
angliškai vadinos Charles Mic
kus—persiskyrė su šiuo pasau
liu sausio 28 d. Palaidotas liko 
sausio 31 d. Priežasties mirties 
—saužudystės— nežinoma, nes

“Naujienose” sausio 28 d. til
po Proletat-o korespondencija 
apie mirimus tarp vietos lietu
vių. Ten paminėta ir apie mi
rusią Redeckienę. Proletaras ra
šo, kad velionė pirmiau buvusi 
laisva moteris, bet paskui pasi
davusi bažnyčios Įtakai. Tai ne j0|cj0 raštelio nepaliko, 
tiesa. Velionę pažino visi So. > Velionis turėjo karčiamą ir 
Omahos lietuviai, nes ji buvo ^įznis g^rai ėjo. Sausio 28 d., 
viena iš pirmųjų čia apsigyye- J2 vai. dieną uždarė savo biznį, 
nusių lietuvių ir So. Omaha iš- nuį>j0 barzdaskutyklon, nusikir-
gyveno apie 30 metų, ir visi 
žino, kad ji visą savo gyvenimą 
buvo karštai tikinti ir dievota 
moteris. Ji priklausė ir prie 
trijų bažnytinių draugijų. 

Toliau Proletaras rašo:
lionė priklausė prie SLA. 87 kp. 
Duktė ir žentas yra progresy
viai žmones, tečiaus kaip jie 
pasielgė su dr-ja? SLA. 87 kp. 
nepaprastame susirinkime jie 
pasakė, kad kurie kuopos na
riai nori dalyvauti laidotuvėse, 
tai labai prašomi, bet be ženk
lelių”
šia: Kodėl musų progresyviai nės ausies. Taip jį rasta ne
nusilenkia kunigams? į gyvą. Užgirdusi šūvį še’minin-

Tiesa, velionė Kedeckienė pri- kė pašaukė kaiminę ir policiją.
klausė prie SLA. 87 kp. per gal Pinigų pas velionį rasta $480.59 
18 ar daugiau metų ir tą kuo- ir du polisai po $500. Velionis 
pa labai gerbė.
yra didelis nesutikimas tarp ku
nigo ir laisvųjų dr-jų — SLA. 
87 kp. ir L. I. P. dr-jos ir jei 
kuris tų dr-jų narys miršta ir 
nori laidotis su bažnytinėmis 
apeigomis, tai kun. Mikulskis 
neleidžia i bažnyčią nė grabne- 
šių su tų draugijų ženklais. 
Di-jos irgi nesutinka nusiimti nuo brolio B. Mickevičiaus, C. 
savo ženklus, tad kiekvienose K. Braze šeimynos, Joe Balčai- 
tokiose laidotuvėse iškyla kova tis, Vaiceliunų, Lietuvos Balsas 
tarp kunigo ir draugijų. Tad dr-jos, Amerikos Lietuvių Po- 
nors Kedeckienė ir priklausė litiško Kliubo, Simmons Co. mi- 
prie SLA. 87 kp., bet ji norėjo, s ingi nių lovų departamento ir 
kad ji butų palaidota su bažny- keletas kitų vainikų.
tinemis apeigomis, o kad kun. Velionis priklausė prie Am. 
Mikulskis nesutinka įsileisti į Liet. Politiško kliubo, kuris po- 
Lažnyčią SLA. 87 kp. ženklelių, mirtinę išmokėjo ir prie Liet, 
te! ir buvo svarstoma apie da- Balso.dr-jos, kuri nemokėjo, nes 
lyvavimą laidotuvėse. Proletaras konstitucija nusako pomirtinę 
pako kad Poškai buk sakę: mel- nemokėti mirusioms ne savo 
džiu dalyvauti laidotuvėse, bet mirtimi. Velionis paliko Keno- 
be ženklelių. Ištikrųjų gi, nėjshoje brolį Bronislovą, o Lietu- 
Poškus, nė Poškienė susirinki-i voje dvi seseris—Julią ir Oną 
me nedalyvavo ir, suprantama, ir brolį Rapolų, taipjau gimines, 
to sakyti negalėjo. Tik vienas 
narių, A. A., pasakė, kad Poš
kai laidotuves rengia su bažny
čia, kaip to reikalavo velionė, o tų. Buvo nevedęs. / 
kad kun. Mikulskis neįsileidžia 7
i bažnyčią SLA. 87 kp. ženkle- lies žemelė!—C. K. B. 
lių, tai patarė, kad SLA. 87 kp. 
nedalyvautų * laidotuvėse, kaipo 
draugija.

Tiesa, kad duktė ir žentas yra 
laisvus žmonės ir su bažnyčia 
nieko bendra neturi, bet pildy
dami velionės norą, savo motiną 
laidojo su bažnytinėmis apei
gomis, nes motina per 60 metų 
buvo dievota moteris ir taip 
laidojama būti pageidavo. Vai
kai čia niekuo nenusidėjo, tik 
išpildė paskutinę motinos valią.

Laidotuvės buvo gražios. Ve
lionė liko palaidota sausio 12 d. 
Buvo daug vainikų nuo pažysta
mų ir draugų, taipjau daug 
žmonių ir automobilių lydėjo i 
kapines. Velionė buvo -gera 
moteris ir ne vienam yra pada
riusi gero ir pagelbėjusi bėdo
je, nors pati ❖argingai gyveno.

So. Omahietis.

pj plaukus, nusiskutę ir paėmė 
vanų, taipjau nusipirko naują 
drabužių eilę ir čeverykus Su
sitikęs pažystamus jis buk pa
sakęs jiems: —“good bye, jus

“Ve- manęs daugiau nematysite”.
Nuėjęs pas advokatą irgi tą patį 
pasakęs, taipjau ir pas ugnia-i 
gesius, kuriuos be to apdalino: 
cigarais. Parėjo namo apie 2 
vai. po piet, nusirėdė ir atsigu
lė Į lovą. Kairiąją ranką pasi-| 
d Jo ant krutinės, o dešinėj ran
koj laikydamas revolverį šovė 

Proletaras delei to klau-^au į galvą, biskį žemiau »deši-1

Bet pas mus buvo geras žmogus ir visų my- 
imas tarp ku- ’.i.nas. Jis eidavo už perkalbėto-1 

ją į teismus lietuvių, lenkų ir 
rusų kalbose ir buvo 
Kaii>o “Big Charlie”.

Laidotuvėse
žmonių. Nors buvo pūga ir šal
tis, bet vistiek suvažiavo 45 au
tomobiliai. Gėlių vainikų buvo

Pirmadienis, vas. 25, 1929
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Pianos and fine furnitūra 
kecp thcir rich finish wilh 
O-Cedur Politsh. lt clcans 
as it polishcs*—wlth bpecd 
and safety. 4-oz. bottlc, 

30c; 12 oz., 60c.

[Pacific and Atlantic Photo]

Maršalas Foch, kuris buvo 
sunkiai susirgęs. Laike karo jis 
buvo vyriausias Antantės ar
mijų vadas.

Rytoj aldermanų 
rinkimai

Antradienį bus aldermanų 
žinomas rinkimai. 38-se vardose, sako

ma, sunku nužiūrėti iš anksto, 
dalyvavo daug kokios bus rytojaus dienos rin

kinių pasėkos. 15-koj vardų ko
va tarp kandidatų -eina po obal- 
siais: “Prieš ar už Thompsoną”.

Pašautas William F. Traub, 
63 m., prezidentas Wm. F. 
Traub Range kompanijos. Traub 
parvažiavo naktį namo iš mi
tingo. Padėjo autą garaže prie 
namų 6426 N. Campbell avė. 
Tuo laiku jaunas banditas pa
stojo kelią jam. Traub mėgino 
pasipriešinti. Banditas pašovė 
Ji-

Mano, kad užtiko tik
rą kelią

Ar jusi} vaikai 
KOSTI?

i Skaitykit vaiko kosulį kaip
Ii įspėjimą! Vien nuo kokliušo 

buvo 10.000 mirčių 1927 m.
k Kaip tik prasideda kosulys, 

vartokite Sevcra’s C o u g h 
Balsam. Mėgiamasis šeimi- t

k ninis vaistas per 50 metų,E jis suteikia greitų, ramink nančių pagclbų. R c i k a- j 
laukit jų pus savo ap- jĮ
tiekininka. 25 ir 50 M 
centų.

.Severas.
COlIOH BALSAM

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Chicagos policija mano, 
ji tikrai užtikusi pėdsakus 
kos, kuri nušovė septynis 
rano vyrus. Galvažudystę papil
džiusi, policijos manymu, Dau
ny Valio gengė. šoferis auto, 
kuriuo galvažudžiai pabėgo, 
esąs italas Belcastro. Pasak liu
dininkų, auto šoferis, buvęs nu
plautu mažuoju pirštu. Belcast
ro buvęs tas šoferis. Jisai pri
klausąs Valio gengei ir turįs il
gą kriminalų karjerą.

Pavieto teisėjas Jarecki iš
siuntinėjo įsakymus, liečiančius 
rytojaus balsavimus. Įlinkimų 
tarybos prezidentas, Fred V. 
Maguire, kreipėsi į policijos ko- 
misionieri'ų Wm. Russellį, pra
šydamas duoti pakankamai po
licininkų toms vardoms, kurio
se kandidatų imtynes buvo la
biausia Įtemptos. 4 Tos valdos 
yra: 2-ra, 3-čia, 12-ta, 20-ta, 
26-ta, 27-ta, 4 2-ra i“ 43-C’'-

Pašaukė pas ligonį, 
apiplėšė

............—
Dr. M. J. Naughėon tapo pa

šauktas telefonu pas ligonį ad
resu 811 East 49th St. Jisai at
važiavo nurodytu adresu. įėjęs 
vidun, rado du vyru, kurie at
ėmė iš daktaro $14.

Sako, kad 7 dalyvavę 
galvažudystėj

Liudininkas, kurio pavardę 
policija laikanti paslaptyje, aiš
kinęs, kad ne keturi, bet septy
ni, vyrai nušovę septynis Mora- 
no gengės narius. Policijai pa
vyko nugirsti per telefonus, kad 
gengsterių šaikos ruošiasi ker
šyti užmušėjams.

Saugokitės Šalčio ir
' kosulio, kuris ilgai laikos

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai prįvęda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa-

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria 4 kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra tižtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
"flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Relieve Coughs, Golde, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Paine 

with

Nauja 8 Tūbų Elektriškai Dinamiška
ATWATER KENT RADIO

Naujų 8 tūbų elektriškai dina
miškų Atwater Kent Radio Mo
delis 46, galima gauti Karaliaus 
Jokūbo mados kabinete, parody
tam kairėj pusėj, visa su įtaisy
tu Atwater Kent elektriškai di
namišku kalbėtuvu, antena ir ne
mokamu įtaisymu už

$136.25
Be tūbų.

1929 metų Modelis 40, 7 tūbų, visa elektrine Atwater 
Kent, galima gauti Karaliaus Jokūbo mados kabinete, 
parodytam augščiau, su viskuo, įtaisytu kalbėtuvu, tū
bomis, antena ir nemokamu įtaisymu už

Mes taipgi įgalioti pardavinėti: Majestic, Bosch, Ever- 
ready, R. A. C. Radiolas, Zenith, Freshman, Sparton, 
Colonial, Freed Eisemann.
Musų krautuvė vakarais kasdien atdara iki 9 valandos

Jos. F. BudriR, inc
3417 So. Halsted St. Tel. Boulevard 4705
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MUSŲ MOTERIMS
—......... ~ -»Veda Dora Vilkiene -..............

S

Visokios Rųšies 
Pyragaičiai

1
" SVIESTO PYRAGAIČIAI

1 sv. sviesto
1 puodukas cukraus
2 kiaušiniai
Nutarkuok luobelę nuo 1 cit

rinos
Sunkos nuo */•» citrinos.
6 puodukai miltų
1 puodukas smulkiai suka

potu saldžiu migdolų
1 šaukštukas baking povvder.
Ištrink sviestą su cukrum. 

Išplak trynius, pridėk prie svie
sto. Persijok miltus su baking 
pauderiu. pridėk prie pirmojo 
mišinio. Supilk citrinos luobelę 
ir sunką. Gerai viską sumaišyk, 
ir apipilk miltais, kad tešla ne
liptų prie rankų. Padėk tešlą į 
šalį ant keletą valandų, kad ge
rai atšaltų. Iškočiok, išpjauk 
kokius nori pyragaičius, pail
gus arba apskritus, aptepk 
kiaušinio baltymais, apiberk su 
cukrum ir migdolais. Kepk ne
karštame pečiuje 10 arba 15 
minučių. Gali laikyti ilgą lai
ką.

2
1 sv. sviesto
11/2 puoduko cukraus
6 puodukus miltų 
Truputį druskos
3 kiaušiniai, žali
3 kietai išvirti kiaušinio try

niai, pertrink per šitą
Truputį citrinų sunkos
Nutarkuok luobelę nuo vie

nos citrinos.
Ištrink cukrų su sviestu, pri

dėk virtus ir pertrintus try
nius, paskui miltus pamainant 
su žaliais kiaušiniais. Pridėk 
luobelę ir citrinų sunką. Iško
čiok tešlą. Išpjauk pyragaičius, 
apvalus, pailgus ar ketvirtai-Į 
nius, aptepk baltymais ir kepk 
ant ištaukuotos blėties 10 ari 
15 minutų. Apiberk su migdo-: 
lais sumaišytais su citrinų sun
ka, cukru ir cinamonais.

MADOS
NAUJOS PAVASARINĖS M ADOS

2701 Naujos mados pavasarinė 
šilkinė suknelė. Greit pasiuvama ir • 
patogi . Sukirptos nveros nuo 16 ; 
ir 18 melų, taipgi 36, 38, 40 ir 42 [ 
coliu per krutinę.

2704 — Pavasarinė namie arba1 
svečiuosna dėvėti suknelė. Gali- i 
ina siūdinti iš batisto arba lengvo1 
šilko. Sukirptos mieros 16 ir 18 j 
metų, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių i 
per krutinę.

2697 — Jaunai mergaitei kostu- 
melis. Bliuzka iš aksomo, o sijo
nėlis iš margo šilko. Taipgi bliuz- 
kolė iš balto šilko. Pigus ir labai 
gerai atrodantis rūbas. Sukirptos 
mieros nou 6, 8, 10, 12 ir 14 metų, 
amžiaus.

2696 — Mažam berniukui siutelis. 
Galima siūdinti iš vienos arba 
dviejų rūšių materijos. Gali būti 
balta bliuzka ir margos kelnaitės 
arba kaip tinka. Sukirptos mieros 
nuo 1, 2, iki 4 metų.

2731 — Mažiutei panelei labai 
graži suknelė. Tinka iš byle ma- 
terijos. Batisto arba šilko. Leng-
vai pasiuvama ir patogi. Sukirp
tos mieros 4, 6, 8, ir 10 metų..

2695 — Mažai panelei vasarinė 
suknelė tinka geriausia iš baltojo 
batisto arba lengvo šilko. Sukirptos 
mieros 1, 2, 4, ir 6 metų amžiaus.

2726 — Labai efektiška margo 
šilko suknelė. Kiekviena jauna pa
nelė jausis joje smagiai. leng
vai pasiuvama ir pigi. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18 metų, taipgi 
36, 38, 40, 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašom iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
kaistoji St.. Chicago. III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ......... ........
Mieros -.................................  per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

1 , 
ŠOKOLIADO PYRAGAIČIAI

!^» puoduko sviesto
1!4 puoduko cukraus
1 kiaušinis
14 šaukštuko druskos
2Vi puoduko miltų ,
2 šaukštuku baking pauderio 
Yi. puoduko miltų
2 uncijos šokoliado.
Ištrink sviestą, dėk cukrų ne 

iškarto, bet po truputį, ištrink. 
Pridėk išplaktą kiaušinį ir tau
pytą šokoliadą. Gerai išplak ir 
dėk persijotus su baking pau
deriu miltus pamainant su pie
nu. Atšaldyk keletą valandų, 
plonai iškočiok, supjaustyk, api
berk miltais ir kepk nekaršta
me pečiuje 10 iki 15 minutų.

9

1 puodukas svieste
1 puodukas cukraus
2 kiaušiniai
(4 šaukštuko cinamonų
Yu šaukštuko gvazdikų (mal

tų)
3 šaukštai pieno ,
Yu šaukštuko “nutmeg” 
Yz sv. saldžiųjų migdolų 
Y:, sv. saldžios šokoliados
4 puodukai miltų
1 šaukštukas baking paude- 

rio.
Sumalk šokoliadą ir migdo- 

‘ lūs. Ištrink sviestą su cukrum, 
1 sudėk kiaušinius, vieną iš sy
kio, ir likusius pridėčkus. Ge
rai sumaišyk ir iškočiok sto
rai tešlą. Išpjauk apvalus pyra
gaičius. Padėk ant ištaukotos 
blėties, aptepk kiaušinio balty
mais ir kepk nekarštame pe- 
čiuje.

Šis paveiklėlis vaizdžiai parodo, kaip ūkyje išauginti paukščiai, vaisiai ir produktai išvežami 
pirmiausia i turgų, paskui į dirbtuvę ir kaip jie atgal sugrįžta kaiman. Tik prisižiūrėkite — jus 
išvežate vištuką arba uobolį, o pas jus sugrįžta ta pati višta sudėta į keną — ir uobolys išvirtas 
ir sukenuotas... : /į

Gera šeimininkė turėtų vengti savo namuose kenuotų produktų, suprantama, ant kiek tai 
galima. 1 ; .

ORANDŽIŲ PYRAGAIČIAI

Yj puoduko sviesto
2 puoduku miltų
1 puoduką cukraus
Nutarkuok luobelę nuo Yž 

orandžio
4 kiaušinio tryniai
2 šaukštai orandžių sunkos
2 šaukštukai baking paude

rio
Dėk dauginus miltų, jeigu 

bus reikalinga.
Ištrink sviestą, pridėjus cuk

rų ir sutarkuotą orandžių luo
belę. Paskui dėk kiaušinių try
nius, persijotus su baking pau
deriu miltus (persijok 3 sy
kius). Dėk miltus po truputį 
prie pirmojo mišinio, taipgi 
orandžių sunką. Gierai išmin
kyk, kad tešla butų kieta. Iš
kočiok, supjaustyk ir kepk kar
štame pečiuje 8 ar 10 minutų.

RŪGŠTAUS PIENO PYRA
GAIČIAI

2 šaukštai sviesto
2 puoduku cukraus
2 kiaušiniai
1 puodukas rūgščios Smeto

nos arba pieno
Yj šaukštuko, sodos
4 puodukai miltų.
Ištrink sviestą, pridėk cuk

rų. Pridėk kiaušinius, gerai iš
maišyk, pridėk likusius pridėč
kus, taipgi sodą su rugštu pie
nu. Apiberk miltais, padėk ant 
lentos, iškočiok plonai, padaryk 
apskritus pyragaičius. Kepk 
ant blėties karštame pečiuje 10 
minutų.

1
“OATMEAL” PYRAGAIČIAI

1 šaukštas sviesto
3 šaukštai siropo
2 šaukštai vanilijos
2 šaukštai cukraus
1 kiaušinis, išplaktas 
l*/2 puoduko “rolled oats”
1 Yt šaukšto miltų

Atgal Ant Ūkės

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGICIAMS 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

L F. Dankowski, pres. C. J. Dankowskij ižd.

Yj šaukštuko baking paude
rio

Yt< šaukštuko druskos.
Viską kartu išmaišyk. Dėk 

su šaukštu ant ištaukuotos blė
ties, ant kurios uždėk ploną po- 
pierą. Kepk nekarštame pečiu
je 15 minutų. Padarysi 25 iki 
28 pyragaičius.

2
% puodukas sviesto
1 puodukas cukraus
2 kiaušiniu
2 puoduku miltų
1 puoduką “oatmeal”
Yt< puoduko saldaus’ pieno
1 šaukštukas baking paude

rio
Yt šaukštuko sodos
Truputį druskos
1 šaukštuką cinamonų
!4» puoduko sukapotų razin- 

k.y
Y> puoduko sukapotų vala

“Afi vartoju Turpo dėl skatinančios grrk- 
lėfl ir randu, kad jis man suteikia geriausią 
pairolbą, kokią aš žinau”, sako lowa ūki
ninko žmona.

Kiekvienuose namuose turėtų būti Ai 
koncentruota sveikatos apdrauda—apsauga 
prieš daugeli ligų, kurias gali pagimdyti 
skaudanti gerklė. Paprastas, lengvas vai
tojimas Turpo kai gerklė yra patinusi ir 
skaudanti, neleidžia veistis ligų perams ir 
tuojaiiH sustabdo skaudėjimą. Nieko geres
nio Aiani dalykui nesurasta už terpetiną, 
mentoliu ir kamforą—-ir tai yra paslaptie 
Turpo veiksmingumo. Visi aptiekininkal 
turi Turpo—kainuoja mažai—tik U5e.

Findlay, Ohio (3X'.

Turpo
Greita, Tikra, Saugi Pagelba

— . —.J---- - ..... -

kiškų riešutų.
IŠtHnk sviestą, pridėk cuk

rų, kiaušinius. Sumaišyk pau- 
derį, sodą, druską, cinamonus, 
miltus ir “oattneal” kartu ir 

DIENĄ IR NAKTĮ 
Automobilistams Patarnavimas
TAISOM ĮVAIRIUS . AUTUS; VULCANIZUOJAM , 
TAJERUS, ČARDŽINAM IR TAISOM BATTERIES.

Darbą Garantuojame.

MIDLAND GARAGE
4138 Archer Avė. (užpakalyj)

Įvažiavimas nuo Richmond St. 
Tel. Lafayette 8157 arba Virginia 0915

užberk ant razinkų ir riešutų 
Paskui sumaišyk abudu miši
niu kartu. Vartok tik tiek pie
no, kad padaryti gerą tešlą 
Imk su šaukštu ir dėk ant iš- 

sviestuotos blėties. Dėk viena 
nuo kito gana toli. Kepk nela
bai karštame pečiuje.

Balsuokite, kad vėl 
išrinkus aldermaną 
Bryan Hartnett, sulyg 
jo rekordu visokiuos 
pagerinimuos — antra
dienį, vasario 26-tą d., 

1929

Jis išgavo tokių pagerinimų:
Nauja Thomas Kelly Jr. auk

štesnioji mokykla.
Naujas dvilypis ugnegesių na

mas prie Sacramento ir Archer 
avės.

Padarytos California ir 43-čia 
gatvės kaip Thru gatvės (bul
varai).

Užbaigė reikalus atidarymui 
California avė. prie 49-tos gat
vės. Aktualis darbas prasidės 
liepos 1, 1929.

Pagerintas stovis gatvių ir 
alėjų.

7,000 naujų clektrikinių lem
pų įtaisyta.

įrenge du ofisu, vieną adresu 
3588 Archer Avė., o kitą — 
4812 S. Cravvford Avė., kuriuo
se jisai turi reguliares valandas 
vardos problemoms ir reikalams 
svarstyti.

Šiomis dienomis jus gavote 
kopiją atviro laiško, adresuoto 
12 vardos balsuotojams ir rašy
to draugystės, vadinamos So- 
ciety for Prevention of Civic 
Injury. Hartnett atrėmė tuos 
melus ir jo atsakymas buvo pa
dėtas prie jūsų durų.

Į)abar Hąrtnetto klausimas p. 
B. J. Zintakui:

Tamsta sakai, kad stoji už 
mažesnes taksas. Kodėl tamsta 
nepasakai 12 vardos žmonėms, 
kad buvai apmokamas Sanitary 
Distrikte ir gavai į trumpesni 
negu trijų mėnesių laiką sumą 
$8850.000, kaip real estat-e eks
perto atiyginimą už naują įkai
navimą Calumet-Sag kanalo in
ventoriaus? Atsakyk tai.

Hartnettą vėl išrinkti nori 
Šios organizacijos:

12th Ward Regular Democra- 
tic Organizaticn.

12th National Republican Or- 
ganization (Deenen Group)

12th Ward Liberty Improve- 
rnent Club.

Sts. Peter & Paul Polish De- 
mocratic Club. '

Municipal Voters League 
Civic Safety Commision. 
German American Citizens

League.
12th Ward Lithuanian Re^- 

publican Club of Brighton
12th Ward Democratic Lith

uanian Club.
Organizupti Darbininkai.
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III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

“NAUJIENOS” LIETUVOJE

Kartkartėmis Kauno laikraščiai perspausdina ži
nias ir straipsnius iš “Naujienų”. Taip, aną dieną ma
tėme “L. Aide” paimtą iš musų redakcinio straipsnio 
ištrauką apie Amalgameitų unijos prezidento, Hillmano, 
dovaną vaikų darželiams Lietuvoje. Dabar randame “L. 
Žiniose” perspausdintą iš “Naujienų” K. A. straipsni 
apie “nykstančią indėnų tautą”.

Matyt, kad “Naujienos” Lietuvą pasiekia. Tik gai
la, kad pasiekia ne visi numeriai. Vienas musų bendra
darbis Lietuvoje rašo mums:

“ ‘Naujienas’ — ačiū — gaunu. Nors ne visus 
N N., bet didesnę dalį gaunu.”
Yra visgi didelis absurdas, kad ne visus “Naujie

nų” numerius valdžia įleidžia į Lietuvą. Stipri valdžia 
(kokia giriasi esanti Voldemaro valdžia) turėtų nebijoti 
laikraščio straipsnių. Kai buvo krikščionių valdžia, ji 
nebijojo, nors mes jos irgi neglostėme.

KAIRYS KALĖJIME

Kauno spaudoje pranešama:
“ ‘Socialdemokrato’ redaktorius inž. St. Kairys 

vakar (vasario 7 d. “N.” Red.) pasodintas dviems 
savaitėms kalėjimam”
Aišku, kad jisai yra nubaustas už kokį nors nusi

žengimą karo cenzūrai.
Nei carizmo, nei vokiečių okupacijos laikais drg. St. 

Kairys, kiek mums žinoma, nebuvo baudžiamas kalėji
mu. Bet dabar, mat, — “tautiška era” Lietuvoje!

DEŠINIOJI OPOZICIJA TURI VADĄ

Jau keli mėnesiai, kaip “Naujienose” tilpo žinių 
apie konfliktą, kilusį Rusijos bolševikų partijos Politi
niam Biure tarpe Stalino ir Bucharino. Maskvos garbin
tojai tuomet sakė, kad tai “melas”. Bet pereitą šešta
dienį atėjo United Press telegrama iš Maskvos, kuri 
musų skelbtas žinias patvirtina.

Toje telegramoje sakoma, kad Bucharinas viešai 
išėjo prieš Stalino politiką ir užėmė tokią poziciją, kaip 
ir Rykovas, kuris jau seniai buvo kaltinamas dėl “deši
niojo nukrypimo”. Bucharinas reikalauja, kad sovietų 
valdžia liautųsi spaudusi ūkininkus, nes tai grasiną rim
čiausiu pavojum bolševizmui.

Taigi dabar įgijo teoretinį vadą jau ir dešinioji 
opozicija Rusijos komunistų partijoje. Iki šiol ji netu
rėjo nei vado, nei aiškaus programo, ir tuo ji buvo daug 
silpnesnė už kairiuosius opozicininkus, einančius paskui 
Trockį.

Bucharinas buvo oficialus bolševikiškos “teologijos” 
dėstytojas per visą sovietų valdžios gyvavimą. Jisai ra
šė “komunizmo abėcėles”, gamino “tezius” sovietų vi
daus ir užsienių politikos klausimais ir redagavo vy
riausiąjį partijos organą “Pravdą”. Pirmiaus jisai bū
davo daugiaus palinkęs prie kairiojo partijos sparno, ir 
todėl yra šiek-tiek keista, kad dabar jisai patapo, ar 
rengiasi patapti, dešiniosios opozicijos vadu.

Bolševizmas vis labiaus skaidosi į priešingas frak
cijas ir iš jo oficialių viršūnių traukiasi paskutiniai žmo
nės, kurie vaidino vadovaujančią rolę 1917 m. spalio 
mėn. perversme. “Lenino palikimas” baigia išsprūsti iš 
rankų tiems, kurie dirbo kartu su Leninu. Jisai galų 
gale pateks i rankas biurokratijos, kurią išaugino so
vietų sistema.

jApžvalga
“GABUS” VYRAI, AR NE?

“Laisvė“ įdėjo žinią tokia 
antrašte: “Nuteisė 3 komunis
tus kalėjimai!' už apgavimą so
cialistų“, Toje žinioje eina kal
ba apie tris Vokietijos koma- 
nUtus — Dr. Krank, VVerner 
Peuke ir Alfred Scherlinsky — 
kurie apgavikišku bildu ir gra
sinimais nedavę socialdemokra
tų kalbėtojui (Berlyno “Vor-

Užsisakymo kaina:
Chicago  je — paštui

Metama .......—..... —____—---- $8.0U
Pusei metų --------------- 4.0C
Trims mėnesiams_________ 2.0(
Dviem mėnesiam ....—____ 1.5(

• Vienam mėnesiui----- ------------- .75
Chicago j per išnešioto jus:

Viena kopija ----------------------- 8c
Savaitei —------------- 18c
Mėnesiui_________ ——----- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui

Metams --------------- $7.0(
Pusei metų -------- —-------— 8.5(
Trims mėnesiams —.........  1.71
Dviem mėnesiams___________ 1.25
Vienam m ė nesi ui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ...........______ $8.00
Pusei metų .... ..... . .............. — 4.0$
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

wąerts’o” redaktoriui) pasakyt 
kalbą per radio.

Brooklyno laikraštis pripažįs
ta, kad tie komunistai iš tiesų 
pasielgė apgavingai (kad jie 
taip pat ir grasino revolveriu 
kalbėtojui, brooklyniškis orga
nas užtyli), bet rašo:

“Teisinas, užtardamas so
cialdemokratus, kaipo kapita
listų agentus (! “N.” Red.), 
nuteisė Dr. Krank keturiems 
menesiams kalėjimo, o kitus 
du po du mėnesiu kalėjimo.”
Vadinasi, pagal “Laisvės” lo

giką, už apgavystę baudžia tik 
“kapitalistiški” teismai. Jeigu 

teismas butų komunistiškas, tai 
jisai turėtų ne bausti apgavi
kus, bet pasijuokti ir pasakyti: 
“Esate ‘smart’ vyrai, kad mo
kate taip gabiai apgauti social
demokratą!”

PILOLOGIJA

P. Bukšnaitis “Tėvynėje” duo
da vėjo musų reporteriui, kam 
jisai pavadino automobilį “au
tu”. Iš to galįs, girdi, kilti ne
susipratimas, nes skaitytojai 
galį pamanyti, kad reporteris 
rašąs apie skudurą, kuriuo žmo
nės kojas aunasi.

Matyt, p. Bukšnaičio esama 
labai rimto vyro, kad jisai juo
kų nesupranta. Ir jisai, tur būt, 
nepastebėjo, kad tuos “autus” 
neretai vartoja Lietuvos laik
raščiai, nors Lietuvoje, iš tiesų, 
yra pavojaus, kad skaitytojai 
gali sumaišyti automobilį su 
“seno andardko sklypu“, kadan
gi tenai žmonės dar aunasi au
tais. O Amerikoje jau ne.

Kai dėl žodžio “auto“ (autos) 
prasmės, kurią “T.” pilologas 
bando paaiškinti, tai galime jam 
patikrinti, kad musų reporteris 
apie tai nusimano daug daugiau 
už jį.

KLERIKALŲ NAUDĄ KAŽIN 
KAS GAUDO

Kun„ J. Koncevičius prieš 
kiek laiko paskelbė sumanymą, 
kad Amerikos katalikų pinigais 
steigiamos Lietuvoje įstaigos 
turėtų pasilikti amerikiečių nuo
savybė, nes kitaip jos gali pa
tekti į nepageidaujamas rankas.

Rizika

Atsargus žmonės. — šansai.— 
Vieno laikraščio kontestai.— 
Lioterijos. — šansai, kad jus 
laimingai pasieksite kitą gat
vės pusę.— Automobiliai yra 
pavojinga susisiekimo prie
monė. — Apsidraudimas. — 
Pokeris.

Atsargus žmonės, kurie prisi
laiko “safety first” principo, ir 
filosofiškos senmergės nuolat 
tvirtina, kad neužsimoka rizi
kuoti. O tuo tarpu gyvenimas 
verčia daryti kaip tik atbulai. 
Rizikuojama savo gyvastį, pini
gus ir sveikatą. Pavyzdžiui, 
jus lošiate pokerį. Lošdami jus 
visą laiką blufuojat-e ir rizikuo
jate. Jus važiuojate traukiniu, 
—ir vėl rizika. . Su traukiniu 
juk gali atsitikti nelaimė.

Prileiskime, kad jus nutaria
te rizikuoti. Kokie yra šansai 
(galimybės), jog viskas užsi
baigs laimingai ? Gembleriai 
ir apdraudos statistikai apskai
čiuoja įvairiausias galimybes, 
kokios tik gali atsitikti. Jie ga
li jums pasakyti, kokie yra šan
sai, kad jus vakare laimingai 
sugrįšite namo arba bevalgyda
mi austres (oisterius) restora
ne rasite perlą. Kaipo rizikuo
to] ams, mums pravartu susipa
žinti su įvairios rųšies šansais. 
Be to, jie yra labai įdomus.

Prieš kiek laiko vienas laik
raštis paskelbė nepaprastą kon- 
testą. Jis pasiūlė $100,000 tam, 
kuris iš 44 futbolo lošimų įspės 
dvidešimt keturis laimėjimus. 
Atsirado tūkstančiai žmonių, 
kurie įstojo į kontestą. Statis
tikai apskaičiavo, jog kontes- 
tanto šansai teisingai įspėti 24 
jauktus, kurie laimės lošius, yra 
1 prieš 282,429,536,481! ži
noma, laikraštis buvo pilnai įsi
tikinęs, jog tokiems šansams 
esant kontestantai skiriamos do
vanos nelaimės. Bet atsitiko 
tai, ko statistikai nesitikėjo: 
vienas kontestantų teisingai į- 
spėjo jauktus. Tąsyk laikraštis 
surengė antrą panašų kontestą. 
Vienas kontestantų vėl laimėjo 
dovaną. Tas pats atsitiko ir su 
trečiu kontestantų. Ant galo, į-, 
simaišė kiti laikraščiai ir teis
mo keliu uždraudė savo konku

“Garse” jisai dabar tą savo 
mintį plačiau aiškina, ir sako:

“Nenoriu būti melagingu 
pranašu, bet atsižiūrint į da
bartinę Lietuvos valstybės pa
dėtį, man atrodo, jog netoli
moj ateity paims Lietuvos 
vairą kairieji socialistai.” 
Ar ne baisu?
Ne tik baisu, bet ir koktu. 

Juk Lietuvos klerikalai suplana
vo 1926 m. gruodžio 17 d. per
versmą ir įvykino jį (karininkų 
rankomis ir po smetonininkų 
firma), šventai tikėdami, kad 
po perversmo jie bus pilni Lie
tuvos šeimininkai. O dabar, jie 
ne tik yra išspirti iš valdžios, 
bet dar grasina pavojus, kad 
netolimoj ateity Lietuvos vairą 
pasiims į savo rankas kairieji 
socialistai! Kas galėjo sapnuoti, 
kad dievobaiminga klerikalų 
“storonė” šitaip nueis niekais!

Mes irgi manome, kad daug 
laiko nepraeis, iki Lietuvos val
džia bus socialistų rankose, ir 
jie laikys ją daug tvirčiau, ne
gu 1926 m.

VISKAS UŽGLOSTYTA

“Elta” praneša, jogei iš tik
rų šaltinių ji patyrė:

“kad atsistatydinęs generali
nio štabo viršininkas pulk. 
Plechavičius išeina atsargon 
ir pakeliamas į generolus. 
Pulk. Plechavičius ir toliau 
lieka vyriausybės dispozicijoj 
ir sutinka atlikti reikalui 
esant ypatingas misijas.” 
O buvo oficialiai pranešta, 

kad Plechavičius “sunkiai ser
ga”!

rentui rengti kontestus.
Kitų lioterijų sąlygos yra ge

resnės. Calcutta lioterijos bi
lietas kainuoja keturis dolerius, 
turi progos laimėti apie $1,000,- 
000. Bet laimėjimo šansai yra 
1 prieš 1,000,000. Ispanų val
stybinės lioterijos bilietas kai- 
noja 20 pesetų, šansai laimėti 
15,000,000 pesetų yra 1 prieš 
625,000.

Dabar bus įdomu pažiūrėti į 
tokios rųšies riziką, su kuria 
mums tenka susidurti kas die
ną. Sakysime, jus einate sker
sai gatvę, kur trafikas yra la
bai didelis. Kokie yra šansai, 
kad jumis neužmuš arba nesu
žalos automobilis, trokas arba 
gatvekaris ? Metropolitan ap
draudos kompanija apskaito, 
jog šansai, kad jus laimingai 
pereisite gatvę, yra 5,300 prieš 
1.

Automobilis yra gan pavojin 
ga susisiekimo priemonė. Dr. 
E. E. Free apskaičiuoja, jog bė
giu metų vienas iš 400 varto
jamų automobilių užmuša žmo
gų. Saugumo atžvilgiu gatve- 
kariai ir požeminiai keliai yra 
daug saugesni.

Daugelis žmonių bijosi kelio
nės vandeniu. Juos gąsdina aud
ros ir nelaimės su laivais. La
bai galima, kad tie patys žmo
nės be jokios baimės važinėjasi 
automobiliais. Tuo tarpu sta
tistikos duomenys rodo, jog au
tomobilis, kaipo susisiekimo 
priemonė, yra nepalyginamai 
pavojingesnis, negu laivas. 1926 
m. iš 14,244 laivų pasažierų tik 
vienas prarado gyvastį. O Ame
rikos traukiniai iš 540,000 pa- 
sažierių užmuša arba sužaloja 
tik 1.

Aeroplanai dar tebėra nauja- 
nybė, ir statistikai kol kas dar 
nesuspėjo apskaičiuoti saugumo 
šansus. Bet, bendrai imant, 
valdžios kontroliuojamuose aero
planuose žmogus gali keliauti 
apie 2,000,000 mylių pirm negu 
atsitiks nelaimė.

Tie matematiški apskaičiavi
mai nėra tuščias žaislas. Jais 
yra. paremta apdraudos kompa
nijų biznis. Kokie yra šansai, 
kad žmogus, sakysime, dar gy
vens vienus ar daugiau metų? 
Apdraudos statistikos biuras 
atsakys, jog tai priklauso nuo 
žmogaus amžiaus.

Ką tik gimusios vaiko šansai 
išgyventi vienus metus yra 14 
prieš 1— berniuko 12 prieš 1, 
o mergaitės 16 prieš 1. Po pir
mųjų kritiškų metų šansai nuo
lat didėja. Dešimties metų vai
ko šansai išgyventi dar metus 
yra 624 prieš 1. Po to gyvas
ties barometras pradeda kristi 
žemyn.

Išgyventi dar vienus metus 
dviejų dešimčių metų amžiaus 
žmogui šansai yra 281 prieš 1; 
30 metų amžiaus žmogui šansai 
yra 203 prieš 1; 40 metų—182 
prįeš 1; 50 metų—80 prieš 1, 
ir 60 metų—41 prieš 1.

Kai kurios apdraudos kompa
nijos, kaip, pavyzdžiui, Lloyd’s 
Anglijoj, apdraudžia nuo viso
kiausių nelaimių — pradedant 
nuo dvynukų ir baigiant gyvas
ties praradimu. Kai“ susirgo 
Anglijos karalius, tai daugelis 
biznierių apsidraudė nuo gali
mų nuostolių ryšyj su karaliaus 
mirtimi. Lloyd’s iš pradžių siū
lė 10 prieš 1, kad karalius ne
mirs, bet vėliau bedavė tik 10 
prieš 9. Kuomet Roosevelt, 
Taft ir Wilson 1912 m. kandi
datavo į prezidentus, tai Lloyd’s 
apdraudė juos nuo “susižeidimo 
prieš rinkimus”. Šansai buvo 
400 prieš 3 .

Pirkliai, kurių biznis priklau
so nuo oro, gali apsidrausti nuo 
lietaus, šansai, kad nebus lie
taus, yra 70 prieš 6. Lloyd’s ap
draudžia net trans-Atlantiko 
aviatorius. Kad “Bremen” per
lėks Atlantiką, Lloyd’s “beta- 
vo” 21 prieš 4,—ir laimėjo.

Pažinimas matematiškų gali
mybių gali daug pagelbėti gem- 
bleriams. Sakysime, jus lošiate 
pokerį. Gavote dvi kortas. Jū
sų šansai padaryti “full house” 
yra 1 prieš 61, o vienos rųšies 
keturias—1 prieš 364.

Prileiskime, kad jus turite 
trejukę, keturakę, penktakę ir 
šeštakę. Kokie yra jūsų šan
sai padaryti “streitą” 
(straight) ? Šansai yra prieš 5 

ATSILANKYK ir IŠGIRSK NAUJAS SONORA RADIO 
JOS TURI PUIKŲ, RINKTINI TONA IR 

GRAŽŲ CABINETA 
JŲ KAINOS YRA NUO 

SI45 iki S531 
Lengvais išmokėjimais.

Turėsi tikrą pasigerėji
mą su Sonora Radio

Phone
Kockwell 

0798
FURN1TURE HOUSE

Atdara 
vakarais: 
Utarninke, 
ketverge 

ir subatoj

prieš 1, kad jus “streito” nepa
darysite. šansai padaryti 
“streitą”, turint 6, 7, 9 ir 10, 
yra 1 prieš 11.

Bet gembleriai paprastai mar 
tematikos taisyklių1 nesilaiko. 
Jie dažniausia prisilaiko, taip 
sakant, “hit or miss” taisyklės.

—K. A.

IŠPILDOME 
Income Tax Blankas

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalinės pagelbos. 

Kas privalo pildyti blankas?
Kiekvienas nevedęs asmuo, 

turįs metinių pajamų $1500.00 
ar daugiau; ir kiekvienas ve
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Blan- 
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me- 
tų.

Naujienų raštinė atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.

Roselande
Tubučio aptieka

233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

ATĖJO “Kultūros” No. 1. 
Galima gauti “Naujienose ”. 
Kaina 45 centai.

Tčmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Turiu gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 95OO

Cn ........... G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų   .......... $1.00
Kopija  „.................. 10c

NAUJIENA! Nuo 
vasario mėnesio “Gy
venime” telpa žingei
dus “Kasdieniniai už
rašai”. Čia telpa ap
rašymai iš tikro gy
venimo. Reikalaukit 
“Gyvenimo’.

Phone Virginia 2054

JOSEPH ; VILIMAS.
- •* •’ •.. • . • i* J

f. N a m u Statymo , 
KONTRAKTORIUS .

4558 '5. Ąvė. '(įniciįforrll,
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Policijos darbuote
Komitetas iš astuonių žmonių* 

kuriam tapo pavesta vadovauti 
tyrinėjimui policijos departa
mento darbuotes, išdavė rapor
tą iš pradžios savo darbo. Anot 
to raporto, sėkminga policijos 
departamento darbuotė priklau
so žymiai nuo kitų įstaigų, tar
pe kita ko nuo politikierių. Į 
policijos darbuotę veikia: 1 po
litikierių stoka paskyrime, pa
aukštinime policininkų ir vedi
me visų departamento reikalų; 
2. teismų kooperavimas su po
licija; 3. kriminaliai įstatymai; 
4. paskirstymas policijos ir jos 
galios tarpe miesto, parkų ir 
kitų distriktų; 5. stoka publi
kos pritarimo policijos darbuo
tei; 6 stoka sutartino darbo ir 
ryšių tarp policijos, šerifo ir ki
tų įstaigų, kurioms pavesta 
priežiūra, idant įstatymai butų 
vykinami gyvenimam

Sako, kad uždaryta 80 
nuoš. saliunų

Policijos komisionierius Wm. 
F. Kussell pareiškė kad jo pa
dėjėjai užtikrinę jj, jog 80 nuo
šimčių saliunų uždarę ne tik 
priešakines, bet ir užpakalines 
duris. Kai kurie saliunų, rasi, 
atsidarys vėliau, bet daugelis 
visai neatsidarys, o jeigu ir at
sidarys, tai jie turės laikyti at
virus langus.

jį yra dar verdančio kraujo.
Susirinkimai! buvo atsilankiu

si dar viena moteris, p. Statkie
nė, kuri darbavosi politikos dir
voje, kai Stasiulis kandidatavo 
aldermano vietai. Ji pareiškė, 
kad mes lietuviai turime orga
nizuotis politikai, ir progai pa
sitaikius turim lietuvį kandida
tą pastatyti. O, girdi, jei vyrai 
to nepadarys, tai jos, moterys, 
padarysiančios. Tai, vyrai, ne
apsileiskime. —Pilietis.

PRANEŠIMAI
Draugija Teisybės Mylėtojų ren

gia jubiliejų ir koncertų su persta
tymu 32 metų gyvavimo balandžio 
7 <1., Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Dalyvaus geriausi Chicagos lietuvių 
dainininkai ir bus kitokių pamargi- 
nimų. —Rengėjai.

Susivienijimas Liet, draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte laikys metini su
sirinkimų antradieny, vasario 26 d., 
šių motu, 8 vai. vak., Chicagos Lietu
vių Auditorium svet., 3133 So. Hals
ted St.

Draugijų valdybos ir atstovai ma
lonėkite būtinai atsilankyti, nes yra 
naujų reikalų svarstymui, taipgi bus 
raportas iš partikrinimo turto Susi
vienijimo. P. K. nut. rašt.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

vairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Skundžia merą teismui
Advokatų firma McKinney, 

Lynd A Grear skundžia, tarpe 
kitų ir merą Thompsoną teis
mui. Kaltinimas yra toks, kad j 
•dėl miesto kontraktų taksų mo-' 
kėtojai turėję tūkstančius ir 
tūkstančius dolerių.

Susekė dar vieną' 
“sindikatą”

Susekta sindikatas, kuris 
siunti nedavęs falšyvas štampas 

— tokias, kurias užklijuoja 
valdininkai ant valdžios leisto 
pardavimui šJiapso bonkų. Šios 
falšyvos štampo® buvo klijuo
jamos ant munšaino bonkų, kad 
pardavinėjus jį už tikrąjį snap
są. Delei to bėdon pateko kele
tas vadinamų bottling kompa
nijų.

Kunigai šaukia mitin
gą kovai su nusi

žengimais

Permainė 61 policininką
Policijos komisionierius, W. 

F. Busscll, perkėlė iš vienų sto-1 
čių į kitas 61 policininkų, jų 
tarpe aštuonius leitenantus ir 
du seržantus.^

VIKTORIA s KRASAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 22 dienų, 11:45 valan
dų vakare, 1929 m., sulaukus 
41 m. amžiaus, gimus Kauno 
rėdyboj Panevėžio apskr., 
Raguvos parapijoj, vienkiemis 
Zalėsi. Paliko dideliame nu
liūdime vyrų Adomų, 1 sūnų 
Jonų 16 m., 1 (lukteri Adelę 14 
m., 4 brolius — Ipolitų, Felik
sų, Jonų ir Stanislovų ir 1 se
serį Johanų, švogerj Antanų 
Rimkų ir visas gimines, o Lie
tuvoje 2 brolius, — Vladislo
vų ir Rapolų ir 2 seseris—Onų 
ir Veronikų. Kūnas pašarvo
tas, randasi 3355 W. 38 St. 
Tel. Laffayette 5055.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

KONTRAKTORIUS
P. KASPAR

5022 S.. Western Av. Hemlock 6414
Taisyk dabar savo namų. Daug 

sučėdysi pinigų, nes pavasari bus 
brangiau. Įmokėti mažai tereikia. 
Gali per 24 mėnesius po biskį iš
mokėti.

LietuvėsAkušėrės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. 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. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Baigusi akušerijos 
kolegijų Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Oovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

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

. Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWAKSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

Reikalauja investigaci- 
jos arkliukų gėmio
Illinois legislaturbn tapo įneš

ta rezoliucija, kuri reikalauja, 
kad butų padarytas tyrinėji
mas biznio asociacijų, kurios 
palaiko laukus arklių lenkty-1 
nčms. šios asociacijos yra kal
tinamos tuo, kad jos apgaudinė
jančios publiką ir valstiją.

Šaudymas roadhausėj
Mac Faden ir keletas vyrų 

įsibriovė į Rafferty roadhousę. 
Jie išvijo svečius. Įvyko šaudy
mas!. Pasėkoj Rafferty ir Roe- 
lle pašauti. Taip Rafferty, kaip 
McFaden turi Forest Parke 
roadhouses.

Laidotuvės i vyks vasario 26 
dienų, 8:30 vai. ryto iš namų 
j šv. Pancratius parapijos baž
nyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Viktorijos Kra
sauskienės gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimų ir • atsisveikinimų.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

; Aktą Gydytojai
✓ Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs, Duktė 
ir Visi Gimines..

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Badžius, Tel. Canal 
6174.

Specialistas gydymo chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis Išgydyti, atsilan- 
kyktt pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apal- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda,, bet pats pasakys po 
galutino išegzaminavimd—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State Si.

SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Iš politikos lauko
Brighton Park)

I

20-to wardo balsuo
tojams

Aldermanų rinkimai yra ne
partiniai ir jums nereikės pa
reikšti savo partiją.

Eikite į savo balsavimo vie
tą, paprašykit balinto (balso) ir 
balsuokite už aldermaną c

[X] A. J. PR1GNAN0
Geriausias aldermanas koki 

20-tas wardas kada turėjo.

Balsavimai įvyks 
utarninke, 

vasario 26 d.

Ateinantį antradienį, vasario 
26 dienų, bus aldermanų rinki
mas. Tai kiekvieno piliečio pa
reiga bus pasirinkti tokį kan
didatą į aldermanus, kuris tar
nautų visuomenei.

Musų apielinkėje aldermano' 
vietai yra kandidatas Bryan 
Hartnett ir lenkas. B. J. Zintak.

Bet 12-tos vardos gyventojai 
gerai atmena, kaip ši varda bu
vo apleista pirmiau. Vardos gy
ventojai žino Ilartnetto nuveik
tus darbus.

Nuo to laiko, kada du metai 
atgal j.isai tapo išrinktas alder- 
manu, daug kas pagerėjo: šva
rumas palaikoma daug geriau, 
ne kad seniau. Daug šviesų su
dėta. Todėl kiekvieno piliečio 
pareiga suteikti jam paramos, 
idant jisai dar kartą pasiliktų 
ir įvykintų jo užbrėžtus darbus.

Lietuviai remia Ilartnetta Su* •
kuo tik susitinki, kiekvienas pa
sako, kad dabartinis alderma- 
nas Hartnett pagerino vardos 
padėtį per du metu daugiau, ne
gu kiti per ilgą aldermanų bu
vimo laiką.

12-tos vardos lietuvių repub- 
likonų kliubas turėjo susirinki
mą ketvirtadienį, vasario 21 
dieną. Jin atsilankė ir lenkas 
B. J. Zintak ir aid. Bryan Hart
nett su savo draugais Max Nork 
ir James Parry. Jie darė prane
šimus. Kliubas visapusiškai ap
svarstė pranešimus ir apielin- 
kės reikalus ir indorsavo Bryan 
Hartnettą. ą

Malonu matyti, kad kliubas. 
taip atydžiai žiuri į politiką ir 
turi gabių narių. Surėžė dar 
spyčių Kadomskis. Jisai jau se
nas žmogus, bet matyt, kad pas

DOMICĖLĖ KOSIENĖ

Persiskyrė slt šiuo pasauliu 
Vasario 21 dienų? 4 valandų 
po pietų 1929 m., sulaukus, 40 
metų amžiaus, gimus Plungės 
miestelyje. Amerikoje išgyve
no 22 metus. Su vyru išgyve
no 15 metų. Paliko dideliame 
nuliudime vyrų Antanų Kosi, 
2 sūnūs: Antanų 13 metų, Ka
zimierų 12 metų, du pusbro
liu Antanų Bekiežų, Indiana 
Harbor ir Petrų Bekiežų, Chi
cago Heights. Kūnas pašarvo
tas, randasi 3801 Beach St., 
Indiana Harbor, Ind.

Laidotuves jvyks Pirmadie- 
nyj, Vasario 25 dienų, 1-mų 
vai. po pietų iš namų bus nu
lydėta i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Domicėlės Kosie- 
nes gimines, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Vyras, Sunai,' Pusbroliai 
ir Giminės.

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

DR. VAITUSH, O. D
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Balsavimai įvyks utarninke, 
vasario 26 d.

Balsavimo vietos atdaros nuo 
6 vai. ryto iki 1 vai. po piet.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams |
Vainikai j

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7311

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
V&1.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarų, išskyrus kentvergų 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

< - -............. . ..................— -------------------

UniversaI Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius |y /
A. A/ NORKUS. «av

’ 750 West
' 31st St.

__________Graboriai__________

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis grabiniu* 
ir balsamuotojaa

Automobilių patarna
vimas teikiama vi 
šokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tai. Victory 1115

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graboriua Ir 

Bahamuotojas
2314 W. 23rd Pi. 

Chicago, Iii.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosavalt 2515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar- 
uauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pusę 
kainos, arba pedleriąi siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tu praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

25 Mėty Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAŠ

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedeliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

A. MONTVID, M. I).
1579 Milwaiikee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po piet” 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namu telefonas Bruimvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir (tiatliermiu

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė.

kambarys 206
Valandos: 9—1'2, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V cik a mis
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. apart Pcrtedėlio ir 

PėtnyČios.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus gydytojai

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
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. dienų

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

ALBIN A. PETERS
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Taiman Av
Tel. Prospect 3525.

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 

Residence Tel. Fairfax 6852

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriško, vyriškų, 
vaikų ir visų čigoniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandų^: 1 -3 pu melų, 7- S yaki 
Nedėliomis ir sventad. 10—12 dienų

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullmau 3930
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Burnside SPORTAS CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Mirė Zuzana Kipšie 
nė (Kigytė)

Ketvritadienj, vasario 21 d 
Joniškiečių L. K. 
kė liūdną žinią, 
pereitais metais 
Kliubo nutarimų 
Kazimiero Kipšo, 
na Kipšienė. Ji
kliubo narė, ir,< pasak kliubo pir
mininko Jono Butaučio, aa. Zu-

Kliubas aplai- 
Mire buuvsio 
Jonišk iečių 
rast i n i n k o, 

žmona, Zuza- 
buvo darbšti

ganizuoti i kliu'bą narius.
Nabašninkė kūnas pašarvo

tas p. Budrikio įstaigoj, 1410 
So. 49th Ct., (heroje.

Joniškiečių kliubo nariai ir 
narės, malonėkite, kuriem ap
linkybės leidžia dalyvauti laido
tuvėse.

Tavorščių galvos susimaišė
Susivienijimo 'Lietuvių Ame

rikoje (>3-čios kuopos susirin
kimas įvyko vasario 7 dieną. Ir 
štai kas buvo nutarta: paau
kauti šernui paminklą statyti. 
Nors ir kelis kartus balsavo, bet 
buvo nubalsuota paaukauti iš 
kasos $10. Be to, kuopą iš
traukė iš raudonųjų fašistų tar 
rylbos, kurią metiniame susi
rinkime patys karštai rėmė, 
bet galvoms atšalus, patys agi
taciją varė, kad atsimotus. Tai 
yra ženklai prieš gerą arba, blo
gą, jog patys savo šešėlio bi
jo ir savo darbais nepatenkin
ti. Dabar lauksime naujų sky
riui i kuopos reikalus pinant.

Šiandien ristynės
šiandie Coli seiime Įvyks ne

paprastos ristynės. Karolis Po
žėla antru kartu, susikibs su St. 
iLouis čempionu Marvinu. Rei
kia pasakyti, kad Marvinas yra 
jaunas, tvirtas ir geras risti- 
kas. Tatai jis parodė Ashland 
Auditorijoj, kuomet nugalėjo 
“drapiežną dzūką”. Tad jo 
tynęs su Požėla bus labai 
mios. •

Vyriausioj 
Sonnenberg, 
nas, su denkų 
ku.
Evko ir kiti.

Educational 
Mokyklos

Financial
Finaiisai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

ris-

Gusporoj risis 
pasaulio čempio- 
eeinpionu Stasia-

Be to, dar, risis S t ei nik e',

Aukos
Surinktos Lietuvos Nepriklau

somybės iškilmėse vasario 16 
dienų Lietuvių Auditorijoje.

Prierašas. Auka dėdei šer
nui paminklą pastatyti yra gir
tinas tarimas. Išėjimas iš ko
munistinės mulkinimo tarybos 
rodo taipjau sveikas žinksnįs. 
Abejotina betgi, kad komunis
tai butų tai padarę. Veikiau
sia susirinkime dalyvavo dau
giau rimtų žmonių, tai jie ir 
padarė Inos tarimus. —Report. j

Sharkey turi daugiau 
šalininkų

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas ko] 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chieago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgiėius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, Ižd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkai pečiai, per
taisyti katilai ir furnisai, grotos —- 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas j bučernę. Atsišaukite Jourdon 
Packing Co., 814 W. Coullerton St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mergi
na prie namų darbo, vienas 2V2 metų 
kūdikis. Geri namai, guolis ir val
gis ir gera mokestis. S. Lukina, 6453 
So. Washtenaw Avė.

CUMBERLAND COUNTY 
313’/j akrų apdirbamos ant dide- 

delio kelio su 6 kambarių namu, 2 
barnės, viena ant akmeninio funda
mento, 2 daržinės, 14x48, vištinin- 
kas, komams daržine ir garažas. 
Dabartinis savininkas nėra farme- 
ris, jis nori mainyti ant kitokios 
savasties, arba finansuos kurie pirk- 

geroms sąlygoms.
KAINA $55 UŽ AKERI. 
Su $4,000 gali nupirkti.

A. J. PARKS, 
2915 Irving Park

tų

REIKALINGA moteris pridaboji- 
mui dvieju vaikų, Jim Machulis, 
2005 Canalport Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
surengtose Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimo iškilmėse, 
vasario 10 d., Lietuvių Audito
rijoje, Vilniaus lietuvių kulturi- 
niems reikalams aukojo:

Po $5: Dr. A. K. Kutkaus-

Burnside
Illinois Central R. R. dirbtuves.

New Yorkc ir Bostono sporto 
žinovai pranašauja, kad Shar- 
key-žuikaiįskas nugalės “Young” 
Striblingą bakso rungtynėse, 
kurios Įvyks vasario 27 dieną, 
Miami Beach, Floridoj.* šansai, 
kda Sharkey nugalės, yra 7 
prieš penkis. Taip bent betuo-

• jama.
Abu kumštininkai rimtai tre

niruojasi. 'Publikos susidomėji
mas taip pat nuolat auga. Ma
noma, kad vasario 27 d. į Mia- 
mi Beach suvažiuos tūkstan
čiai žmonių.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu į 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.,

Phone Victory 2740

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios njšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

Tos

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Mes perkame real estate 
kontraktus

BNT1ĖRNATI1ONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeljniai rakandai, gra

žus seklyčios setas $67.00t Riešuto 
valgomojo kambario setas $57. Rie
šuto miegruimio setas 3 kavaikų 
$79. Bargenai šimtuose kavalkų. At
sinešk šj apgarsinimą su savim, bus 
vertas jums $5.00.

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 Lake Street 

Atdara iki 9:30 vai. vakare. 
Nedėlioms iki 5 p pietų

MES PERKAM, parduodam ir 
mainom, namus, lotus, farmas ir tt. 
Darom pirmus ir Antrus morgečius. 
Del greito ir teisingo patarnavimo 
kreipkitės prie

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Westem Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

NORTH Central Park, arti North 
Avė., — 4 flatų mūrinis, 3 metų se
numo; 4 furnasai įbudavoti. Sauk 
savininką Chesterfield 0155.

Po $1 aukojo: V. Mušeika, 
Vytautas Ba Įėjus, Justinas Jen- 
cius, Marijona Beržins kaitė, 
Paul. Rainienė, Ona Stankienė, 
Antanas Jesevičius, Henry Ka- 
bliauskas, Juozas Palukas, Pet
ras Geryba, A. Jucius, J. Man- 
dravickas, K. Balčiūnienė, S. 
K. Grisius, M. Žilvitis, C. Ma
čiulienė, P. Mockienė, S. Bu- 
varskis, S. Ivanauskis, Dr. Yuš-

S. Biežis, J. Mickevičius, J. P- 
Varkala, V. Valentas, O. Daraš- 
kiene, B. Labušaitis, S. Kapo
čius, M. Kanapeckas, L. Abara
vičius, Alex Simonavičius, Ad. 
Gilys, St. Jokubauskas, A. La- 
lis, A. K. Menas, N. N. ir N. N.

Bendrai su smulkiomis au
komis, viso aukų surinkta $91.-

Visos šios aukos bus pasiųs
tos Vilniun, Dr. D. Alseikos var
du, Vilniaus Liet. Kultūros 
Draugijai, kuri užlaiko kaip 
pradines, taip ir ^aukštesnes 
mokyklas — Dr. Jono Basanar 
vičiaus gimnaziją, mokytojų 
seminari ją ir 11., taipjau rūpi
nasi ir abelnais Vilniaus lietu
viu švietimo reikalais. Šios drau
gijos valdybon Įeina visi žy
miausi Vilniaus lietuvių dar
buotojai: pirmininkas Dr. D. 
Alseika, vice-pirm. gimn. mo
kytojas ir rašytojas S. Matijo- 
šaitis (Esmaitis), iždininkas 
Dr. šlapelis, sekretorė gimn. 
mokytoja Tamulevičiūtė, narys 
Antanas Valaitis.

Visiems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū.

Ačiū.

dirbtuvės randasi prie 
gat. ir Cottage Grove 

Jos priėmė sų 1 dieną 
vasario darbininkus, kurie pir- 
miaus buvo atleisti iš darbo. 
Kai kurie darbininkų grįžo, ki
ti, gavę geresnius darbus nebe
grįžo.

Kai darbininkai grįžta j dar
bą, tai vis kas nors naujo turi 
būti, žinoma, pradeda labiau 
darbininkus spausti darbui, 
idant su mažiau darbininkų pa
darius daugiau darini. Nors 
darbininkai čia apmokami su- 
lyg valandomis (o jų uždarbiai 
siek iii nuo 4Oc. iki 8<>c valan

dai), bet formanai daboja, kad 
be jų žinios darbininkai niekur 
neitų. Darbininkai turi gauti 
pavelijimą.

Kadangi šiose dirbtuvėse li
nijos nėra, tai kompanija elgia
si, kaip jai patinka. Kompani
ja turi savo uniją. Viršininkus 
pastato ji pati, o darbininkai 
turi balsuoti, ar jie tinka, ar I 
ne. Bet darbininkai neturi tei
ses pašalinti tokius “unijos” 
ziršininkus, nes kompanija mo
ka jiems algą. Darbininkams 
?i lieka tik mokėti duoklės ir 
tylėti. Ir jeigu kuris yra nu
žiūrimas, tai toki tuojaus iš 
darbo pašalinama, kaip negeis
tiną.

Tokia kompanijos unija dar
bininkai nepatenkinti, išskiriant 
comunistus. šie džiaugiasi to
kia unija ir savo darbais, ba 
jie yra daug prisidėję prie tvė- 
rimos tokios unijos 
žinkelių darbininkų 
ir dabartiniu laiku 
remia ir sako, kad
geriausios unijos kompanijų, o 
Rusijoje tai bolševikų, Ar ne 
daili kombinuoto? Nėra ką sa
kyti, reikia tylėti. —-D. S.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

CONTRACTORS J

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

wn Din i
Geriausias materiolas, 

kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 180

pigiausios 
Kre-

Misceilaneous
{vairus

laike gele- 
streiko. O 
jie uoliai 
Amerikoje

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iŠ 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti i musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių * einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

Educational 
Mokyklos

GENERALIS KONTRAKTORIIIS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovr iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

Bridgeport Painting 
and Hardware Co. 

Malėvojain ir popieruojam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St. 

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0500.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą, Tiktai biski 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1321
MR. • PARIS.

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Visas darbas garantuotas. Mes einam 
visur Chicagoj ir priemiesčiuose.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

MUSŲ biznis yra aptarnauti ra
dios 
miasi tiktai ant gerumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavinio Co. Morrison Radio 
Co., Ravenswood 6355.

tai musų pasilaikymas re-

Nereikia jmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaliavosim jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — atsineškit 
šj apgarsinimą. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų dykai ap- 
skaitliuoti jūsų darbą.

Šaukite KEYSTONE 1210
3016-18 S. LAWRENCE AVĖ.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted. St. 
‘ ----- o------

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chieago, III. Hemlock 914°.

-------- O--------
PARDUOSIU savo $800 Grojiklj 

Pianą su suoliuku, volelių šėpuke už 
$105, $20 jmokėt, likusius po $10 
kas mėnuo, 6136 So. Halsted St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

Radios

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo brolį Kazimierą 
Puroną, Prašau greit atsišaukti; yra 
labai svarbus reikalas.

Jonas Puroiias.
75 N. Broadvvay, Aurora, III.

Personai
Asmenų Ieško

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KAL
BĄ. Patobulnk savo iškalbumą. Iš- 

i simokink gražiai rašyti ir kalbėti 
angliškai teisingai; .per 3 arba 4 

i mėnesius galėsite vartoti kaip savo 
kalbą. Tokiu budu galėsite pagerin
ti savo būvi. Del vyrų ir moterų 
privatiškos valandos, kada kas nori 
dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH 
21 E. Van Buren St.-, 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy- 
kit dabar!

REIKALINGA moteris apsivedi- 
mui, našle ar gyvanašle, nuo 25- iki 
50 amžiaus, geistina su kiek pinigų. 
Užprašau rašyti laišką. Aš turiu 
nuosavybę cash, amatas, namų staty
tojas ir kriaučius.

Juokdariai nerašykit.

JOSEPH GAIZOWSKY
1329 West St., 
Rockford, III.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA ruimas dėl vai

kino arba merginos. Moderniškas 
ruimas prie mažos šeimynos. 4014 
Brighton PI., 2-ros lubos.

TIK pamislyk apie tai: $2.00 
į savaitę permaino jūsų baterinį 
setų ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė. 
fndepend. 0329

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forest. Plumbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 7^ 
p£dų konkryto beismentas. Skal
byklos, furnasu šildoma, arti R. I. 
R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
karo garažas, V/s akerio (150V302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendriekson, 10308 S. Western avė.

GRAŽUS kampas — 3 fintų, garu 
šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga
ražas, visi flatai išrenduoti, įplau
kų į metus $2,500, $8,000 jmokėt — 
2061 Birchwood, kampas Hoyne Avė. 
Tel. Hollycourt 1913.

PRIIMTAS Į MAINUS
Tai turiu parduoti tuojaus 5 kam

barių murini bungalovv, 3745 W. 
61 Place. 3 metų senumo, furnasu 
apšildomas, stikliniai ir dratiniai 
porČiai, 2 karų garažas su šviesa ir 
vandeniu. Mainysiu ar parduosiu už 
pinigus. Jos. W. Hough and Son, 
4213 S. Halsted St.

PARDAVIMUI kampiniai storai 
ir ofisai, 2028-30 So. Halsted SI., 

avė. BargenasSPARTON RALIO 9 tūbų $189.50 k„m„as ’canalpo'rt 
su Console ir garsiu kalbėtuvu, tu- Chieago 0659 
bai ir tt., 3 mėnesiai už, dyką ap
tarnavimas. Taipgi agentai dėl 
Crossley ir Howard radios. Radio 
aptarnavimas $2. ViRons Radio Shop 
1025 Leland Avė.. Ardmore 3873. TIKRAS BARGENAS

Automobiles
SPECIALIS BARGENAS 

’28 Studebaker Dict. sėd. geram 
stovy ......................................  $595

’28 Pontiac Landau sėd., mažai 
vartotas ................................. $595

’27 Chandler sėd., big six, geram 
padėjime ...............   $595

’28 Essex sėd. kaip naujas ..........  $595
’26 Buick sėd. 2 durų mast ........ $450
’27 Hudson brougham, geram 

stovy ...................................  $495
’27 Dodge sėd, velourų išmuštas $325 
’26 Chandler special 6 ............... $295
’26 Jewett Coach su naujais ta- 

jerais, bargenas ................... $250
’24 Hudson Coach bėga gerai, 

bargenas ...............................
50 kitų karų pasirinkimui. 

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7136 So. Halsted St. Triangle 9330

Miscellaneous
įvairus

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

kambarių bungalovv, karštu 
vandeniu apšildoma, 2 karų gara
žas, randasi Marųuette Parko apie
linkėj; greit turi būt parduotas. Kai
na $7500.00.

MEDINIS namas, 2 flatų 5 ir 4 
kamb., furnasu apšildoma, arti 69th 
•r Campbell Avė. Kaina $7300.

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 po 5 
kambarius, karštu vandeniu apšil
domas, arti mokyklos, bažnyčios ir 
gatvekarių linijos, randasi Mar- 
ųuette Manor. Parduosiu ar mainy
siu ant bungalovv ar dviejų flatų 
medinio bile vietoj.

Jeigu jus norite mainyti ar par
duoti, mes turime visokios rūšies 
mainų, didelių ar mažų namų. Vi
sada mes jums pri.skirsim pagal jū
sų norą. Su viršminėtais reikalais 
kreipkitės ar telefonuokit

W. H. KELPS,
2419 W. 69th St.
TeL Hemlock 8099

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Naudodamasis šia proga, Vil
niaus Vadavimo Komitetas ta
ria savo nuoširdų ačiū visiems 
iškilmėse programų dalyviams 
ir kalbėtojams: Birutės chorui 
ir jo vedėjui K. Steponavičiui, 
Jaunajai Birutei ir jos vedė
jams P. Sarpaliui ir M. Vaidy- 
lai, Onai Biežienei, Stellai Sta- 
niuliutei, Salomei Čerienei, M. 
Yozavitui, art. S. Pilkai, H)5 m. 
seneliui Jurgiui Skinderiu!, P. 
Grigaičiui, A. Žukui, Dr. S. 
Biežiui, “Naujienų” redakcijai 
ir administracijai, “Sandarai” 
ir visiems tiems skaitlingiems 
darbuotojams, kurie prasidėjo 
prie didelio tos iškilmės pasise
kimo.. Taipjau ačiuojame skait
lingai atsilankiusiai publikai ir 
aukotojams.

—K. Baronas,
V. V. K-to Iždininkais.

se-
ĮGALIOJIMAI

Padarome įgaliojimus 
kamuose reikaluose:

1. Pervedimui jūsų neju 
dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
iums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo' būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chieago, III.

Financial
Finansai-Paskolos

IŠRENDUOJU apšildomą kamba
rį vaikinui be valgio. 3362 Auburn 
avė., 2 lubos.

PARDAVIMUI Meat Market, cash 
biznis, ant biznio gatvės, pigiai. 
4550^ So. Kedzie Avė. Lafayette 
6083.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

NAUJIENOS
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

1739 So. Halsted Street
Chieago, III.

YOURtYtd
Night and Morning to keep 
them Clcan, Clear and Healthy 

Write for Free “Eyc Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co^Dept. H. S „9 B. Okio St..Chk>to

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas. .

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš 
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

ry-

PARSIDUODA Chilli ir hmchrui- 
mis; pardavimo priežastis — išva
žiuoju į kitą miestą. 807 W. 19th 
St.

PARDAVIMUI maliavų ir geležies 
krautuvė (Hardvvare), 4 kambariai 
dėl gyvenimo, lysas. ant 5 metų. 
Gera vieta. 7216 S. Ashland Avė.

PARDUODU grosernę ir saldai
nių krautuvę, 4 kambariai pagyve
nimui, priežastis pardavimo — liga 
moteriškės. 522 W. 31 St.

PARDAVIMUI grosemė ir bučemė 
arba mainysiu ant gero loto, 6 kam
bariai paR-yveniinui, rendax$50 j mė
nesį, 7036 Archer Avė. Prospect 
2559.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN 

Farmos ir ežerų lotai prie 
19kos ežerų — Vasarnamių 
mai, maudymos, žvejojimas 
lengvi išmokėjimai.

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND 

4119 Broadvvay, 
Bittersweet 6180

ir arti 
Įtaisy- 
ir tt.

CO.

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

Mes turime ant rankų keletą pa- 
rinktinių Wilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių.. Mes pagel- 
bėsiine jums pasistatyti namą. Taip
jau farmos ir North Shore akrai. 
Susižinokite su mumis šiandie — 
Wilmette galima pasidaryti užtekti
nai pinigų. Pasimatykit su mumis 
šiandie.

J. H. Schaffer and Co.
803 Ridge Avė., 

Wilmette
Tel. Wilmette 364

PAAUKOSIU 2 APART. $13,000
Liga verčia parduoti. Washington 

Park apielinkėj, 6-6 kambarių. Pa
šaukite Miss BEYER

Fairfax 2000

$250 Cash, likusius po $35 i mė
nesi nupirks dviejų augštų murini 
namą su šešiais kambariais, prie 18 
PI., arti Leavitt St. Kaina tik 
$3500. Mėnesinės rendos $55.

$500 Cash, likusieji išmokėjimais, 
nupirks 5 kambarių namą, lotas

30x125, prie S. Kildare Avė., arti 
63 gt. Kaina $4500.

$200 Cash, likusius mažais mė
nesiniais išmokėjimais, nupirks gra
žią penkių kambarių bungalow, 
lotas 60x150, prie Maple, arti 144 
gt., Stickney. Kaina tik $4600.

FRANK J. PETRU
1443 W. 18th St.,

Tel. Canal 0806




