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Komunistų Judėjimo 
Lietuvoje Smukimas
Jų leidžiamas Tilžėje laikraštėlis 'Balsas’ 

prisipažįsta, kad Lietuvos komunistų 
partija gyvena krizi

įtinąs Tilžėje lietuvių komu
nistų ‘'Balsus” labai nepiaten
kintas savo vienminčių neveik
lumu Lietuvoje.

“Rinkimai j ligonių kasas,” 
rašo ‘Balsas,’ — “parodė, 

kad kai kuriose vietose musų 
organizacijos nič nieko nepada
rė. iMalriampolėje pasyvumą 
didino žalingas opozicijos moks
las ir veikimas, kuriam pasida
vė ir vienas atsakomiugiausių 
partijos darbininkų, dabar jau 
pašalintas nuo atsakomo parti
jos darbo už savo mokslą ir vei
kimą. Buvo daug apsileidimo 
priešrinkiminėje agitacijoje ir 
darbuotėj ir kitose vietose. 
Šiauliuose, kur atsakominges* 
ni partijos nariai net nemokė* 
jo matyti, kurie sąrašai priklau

Hoover’is priešinas Į Maskvą atvykęs iš - 
imigracijos national rinkto prezidento 

origin’ aktui Hoovero emisaras
VVASHINGTONAS, vas. 26.

Išrinktas prezidentas Her- 
iiert Hoover davė kdngbestui ži
noti, kad jis nepritariąs imi
gracijos įstatymo “tautinės kil
mės” (national origin) provizi- 
jai ir stojas už tai, kad ji butų 
panaikinta.

Hoovero nuomone, geriau bu
tų palikti kvotas taip, kaip jos 
dabar kad yra nustatytos.

Vokiečių garlaivis 
paskendo; žmonės 

visi išgelbėti
LON'I MINAS, vas. 26. — Te

legrama iš Rriūselio praneša, 
kad Šeldtos upėj, susidūręs su 
britų garlaiviu Ilvington Coutl, 
paskendo vokiečių garlaivis 
Lippe. Paskendusio garlaivio 70 
pasažierių ir Įgulos žmones bu
vo išgelbėti.

Garlaivis Ilvington Court taip
jau buvo stipriai sužalotas koli
zijoje, bet išsilaikė ant vandens.

Daugiau svetimšalių, 
nekaip italų kardinolų

ROMA, Italija, vas. 26. — Mi
rus valkar kardinolui Vico, kar
dinolų kolegijoje, kurioj dabar 
pasidarė iš viso devynios va- 
kansijos, liko tik 28 italai ir 
33 svetimšaliai. Manoma, kad 
netrukus bus sušaukta slapta 
konsistorija, o vėliulu viešoji, 
naujiems kardinolams nomi
nuoti.

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

Debesiuota ir mažumą šal
čiau; vidutiniai vakarų kryp
ties vėjai.

Vakar temperatūra Įvairavo 
taip 45° ir 3-1° F.

Šiandie saulė teka 6:30, lei
džiasi 5:36. Mėnuo teka 9:43 
vakaro.

so socialdemokratams. Daug 
; pasyvumo rodė ir tokia orga
nizacija, kaip Kauno. Reikia 
staČiiai pasakyti, kad Kauno 
organizacija per rinkimus j li
gonių kasos tarybą visai nebu
vo išsisiūbavusi. Visoje Lietu
voje buvo didelis komunistų 
pasyvumas, kas tampriai riša- 
šasi su krizine padėčia musų 
partijoje.

“Danevėžv,” — skundžiasi 
toliau komunistų ‘B a 1 s a s’ 
— musų partijos sekreto- 
rius nešaukia kuopelės posėdžio 

i ir marinavoja gautą pas save 
'literatūrą. Rinkiniai į ligonių 
kasos tarybą Jonavoje parodė, 
kad mes dar prasti komunistai 

iii* bclševikų taktikos dar nesn- 
prantame.”

BERLYNAS, vas. 26. — Pu
siau oficiali i s pranešimas iš 
Maskvos sako, kad i rusų so
stinę atvykęs Maine valstijos 
gubernatorius, kaip asmeninis 
išrinkto prezidento Hoovero at- 
stovas. Komisarų Litvinovo ir 
Lunačarskio priimtas, jis Įtei
kęs jiems asmeninius laiškus 
nuo Hoovero ir senatoriaus 

' Borą h.
Sovietų vyriausybė prašius 

gubernatorių, kad jis butų tar
pininkas tarp Jungtinių Valsty
bių ir sovietų Rusijos diploma
tiniams santykiams taip abiejų 
kraštų atsteigti.

Sovietų pranešimas taipjau 
sako, kad tas Hoovero emisaras 
žadąs ilgesni laiką pasilikti so
vietų Rusijoje.

Autobuso katastrofoje 
vienas pasažierius žu

vo, 25 sužeisti
WESTERLY, R. I., vas. 26.

Hope klony, netoli nuo čia, 
vakar ’ užsidegė didelis motori
nis busas, ėjęs iš Bostono j 
New Yoiką. Vienas pasažierių, 
Levi Hopkins, kuris buvo ak
las, žuvo ugny, kiti dvidešimt 
penki apdegė, šešiolika jų pa
vojingai.

Charlie Chaplin užsi
nuodijo sugedusiu 

maistu
BEVEiBLY HILUS, Cal., vas. 

26. — Krutaniųjų paveikslų ko- 
medininkas Charlie Chaplin 
staiga susirgo, užsinuodijęs su
gedusiu maistu.

Gydytojai sako, kad jo padė
tis nesanti pavojinga.

New Yorke įregistruota 
žemės drebėjimas

XEW YORiKAS, vas. 26. — 
Fordham universiteto seismo
grafas Įregistravo žemės drebė
jimą, turėjusi Įvykti apie 3,800 
mylių į pietų vakarus nuo New 
Yorko. Supurtymai tęsėsi nuo 
4 iki 6 vai. ryto.

Bandymas apjuo- 
dint oponentą jam 

tik gera padarė
BERLYNAS, vas. 26.- Reut- 

lingrne, Viurtembergo 32 tūk
stančių gyventojų mieste, nese
niai buvo renkamas burmistras.K ’ 
Stipriausioji' vietos politinė par
tija nė abejoti neabejojo, kad 
rinkimus ji laimes, tačiau, no
rėdama Luti visai “cn the sofe 
side,” ji dar paskelbė, busią 
I)r. IlalLor, mažumos partijos 
kandidatas, turįs negeistiną pa
čią.

I)r. ilaller tuojau parsigabe
no savo pačią Į Reutlingeną ir 

I dviejuose dideliuose mitinguo
se pristatė ją balsuotojams. Ant 
rytojaus jis buvo išrinktas būr
in’ <iu, gavęs septynis kartus 

i daugiau balsų už stipriausios 
i par Ii jos . kandidatą.

Smarkiausios audros 
pietinėse valstijose

• _——-----

Daugiau kaip 20 žmonių žuvo; 
daug sužeistu; padaryta dide
liu materialiu nuostoliu L A-V

MEMPH1S, Tenn., vas. 26. — 
Per audras, kuries vakar vaka
rą siautė vidurinių pietų vals- 

i tijose, žuvo, kiek žinoma, dvi
dešimt vienas asmuo, o ketu
riasdešimt buvo sužeisti.

Labiausiai yra nukentėjęs 
Duncan miesčiukas, Miss., kur 
iš namų griuvėsių buvo išimti 
penkiolika kūnų ir arti ketu
riasdešimt sužeistų, kurių ke
letas veikiausiai nebepasveiks. 
Du asmens buvo užmušti Vau, 
Ark., ir keturi Cooper mieste
ly, Tex. Materialiniai n u o- 
stoliai sieks kelis šimtus tūks
tančių dolerių.

Mokyklos pašventi
nimas Marijampolėj

[Naujienų korespondento]
Marijampolėje su pradžios 

mokyklomis lig šiol buvo kalbai 
trumpa. Tad vargais negalais 
praeitą rudenį ėmė ir pastatė 
naują pradžios mokyklą. Pa11 
statymo negana. Kaip geriems 
katalikams dar reikia pašven
tinti, nes kas nematė, kad ten 
gali įsiveisti koks kipšas ir vi
są reikalą pagadinti.

šventinimo neužtenka: reikia 
ir baliaus — aukštiems sve
čiams priimti. Tam reikalui 
Miesto Valdyba iš savo kasos 
paskyrė 500 litų. Bet kaip ži
novai sako, tai tais “balius” kai
navęs apie 900 litų.

Svečių buvo net iš Kauno — 
labai aukštų ponų. Visokį vie
tos viršininkai į tą balių buvo 
pakviesti be jokių “■apsunkini
mų,” o vargšus mokytojus ap
krovė. po 20 litų su šeimyna už 
“įėjimų.” Lietuvos m riky tojų 
ir taip algelės nedidelės, o čia 
dar “apkrovimas.” Tad daug 
mokytojų po “kunigo pašventi
nimo” ir išsiskirstė — j balių 
nėjo, sau motyvuodami, kad 
daug geriau butų padarę, jei 
už tuos (MM) litų butų sušelpę 
daug neturtingų vaikučių, ku
rie netur kuo į mokyklą einant 
apsirėdyti bei sąsiuvinių nusi
pirkti. Tai butų buvęs daug 
geresnis “pašventinimas” ir 
mokyklos Įkūrimo atmintis,—P.

GARY, Ind., vas. 26. Ed. 
Hill, Chicago-Detroit oro pašto 
pilotas, jo aeroplano motorui 
sugedus buvo priverstas nusi
leisti gatvėje Hammond, Ind. 
Ir aeroplanas ir pilotas išliko 
sveiki.

Princas Ivan Alekseevič Romanov ir jo sužieduotinė Eve- 
lyn Nesbit, buvusi Harry K. Thavv’o žmona.

Vokiečių karininkas Kautynės Šantungo 
apie busimą karą i provincijoj aprimo

Gen. Seeckt sako, kad ateity 
laimėsią ne didelės armijos, 
bet mažos ir gerai išlavintos

BERLYNAS, vas. 26. — Kal
bėdamas Berlyno universiteto 
studentams gen. von Seeckt pa
sakė, kad ateity karus laimė
siančios ne didžiulės, bet ma
žos, tik gerai išmiklintos, ištre
niruotos armijos, nes tik tokios 
galinčios išmokti visų kariavi
mo technikoj painumų. Maža 
anųiija! turinti bul kavalerijos 
remiama,

Gčn. von Seecket p a s a' k e, 
kad taip tautų esą be galo daug 
trynimos punktų, pareinančių 
iš ekonominių santykių ir poli
tinių komplikacijų, kurie galį 
privesti prie karo. Dešimčiai 
metų pralslinkus po didžioji ka
ro Vokietija likus visai nugin
kluota, bet kitos valstybės ne
nusiginklavusios. Jos ir nema
nančios nusiginkluoti. Vokieti
ja esanti per silpna dagi apsi
ginti, bet per silpną tauta su
daranti lygiai didelį pavojų tai
kai, kaip kad tautos, kurios per 
daug stipriai esą apsiginklavu
sios.

Sako, kad Trockis ser
gąs plaučių džiova

BERLYNAS, vas. 26. — Ka 
tik parvykęs iš Konstantinopo
lio vienas vengrų (gydytojas, ku
ris sakos pažinojęs Trockį per 
25 metus, saiko, kad praeitą 
ketvirtadienį jis jšegzaminavęs 
buvusį sovietų karo 'komisarą 
ir radęs, kad jis sergąs abiejų 
plaučių tu'berkuliozu ir kad li
ga esanti jalu stipriai išisilpėtus.

Daktaras atvyko į Berlyną 
bandyti gauti leidimą Trockini 
atvykti Į Vokietiją, kad čia ga
lėtų gauti specialistų pagailbos.

Dešimt žmonių sužeisti 
kolizijoje

COATESVIUjE, Pa., vas- 26. 
— Ties Laurel, netoli nuo čia, 
susidūrė pašažierinis vežimas 
su darbiniu traukiniu. Dvide
šimt žmonių buvo sužeisti, kai 
kurie pavojingai.

čefu miestą saugoja septyni 
svetimų valstybių, jų tarpe 
Amerikos, karo laivai

PEKINAS, Kinai, vas. 26.— 
Per pastaras dvi dienas rimtų 
musių tarp sukilusių buvusių 
šiauriečių ir tautinės Kinų ka
riuomenės neįvyko. Pekino ir 
Tientsino srityse yra viso 150 
tūkstančių tautinės kariuome
nės kareivių, kurie dar nebuvo 
judinti kovai su sukilėliais- 
Prieš juos kol kas operuoja tik 
maršalo Feng Juhsiano kariuo
menė vakarinėje Šantungo pro
vincijos daly.

Čefu miestą saugo dar septy
ni s vėlimų valstybių karo lai
vai, jų tarpe ir Amerikos krei
seris Trenton.

Aukso medalis Rocke- 
felleriui už “nuopel
nus” architektūroj *

NEW YOiRKAS, vas. 26. — 
American Institute of Architects 
New Yorko skyrius suteikė 
aukso medalius J. D. Rocke- 1
felleriui Jr., Joseph įMedill Pat- 
tersenui ir Wm. M.itchell Ken- 
dall’ui — <už jų nuopelnus ar
chitektūroje 1928 metais.

Kcndall yra žinomas archi
tektas. Bockefeller ir Pattetr- 
son — žinomi milionininkai. 
Rockef’eller.iui medalis suteikta 
už tai, kad jis. turi “gražiausi 
apartmentų namą ne didesnį 
kaip 6 aukštų”, o Pattersonui 
iįž tai, kad jis turi ”'geriausį 
apartmentų namą didesnį kaip 
6 aukštų.”

Italija-Amerika panai
kina vizų mokesnių

ROMA, Italija, vas. 26. — Ita
lija ir Jungtinės Valstybės su
tarė panaikinti mokėsiu už vi
zas. Sutarimas įeina galion nuo 
kovo 1 dienos.

LONDONAS, vas. 26. — Pra
neša, kad 'Švedijoj, ypačiai jos 
pietinėse dalyse vėl siaut# smar
kios pūgos, privertusios dau
gybę sniego.

Nugina slaptą. Fran
cuos Belgijos mi- 

litarinę sutartį
PABYžlVS, vas. 26. — Frnn- 

cijos ir Belgijos užsienio reika
lų ministerijos oficialiai nugi
na Utrechto laikraščio Dagblad 
paskelbtą sensaci ją, busią Fran- 
cija ir Belgija padariusios tarp 
savęs slaptą mililarinę sutartj.

Ohio valstijoj kilo stip
rus potvyniai

OOLUMBUS, Ohio, vas. 26. - 
Del stiprių liūčių ir sniego pa-A 
leidimo Ohio valstijoj kilo di
deli potvyniai, ypačiai pietų va
karų dalyse. Springfiekio mies- 
sto dalis vadens apsemta.

Potvyniai gresia taipjau Mis- 
seuri ir Illinois valstijoms.

Dar dvi moterys išgel
bėtos nuo giljotinos

----------- Kai jam buvo pasiūlyta grįžti
PARYŽIUS, vas. 26. — Res- atgal atsisakė: nenorįs tar- 

publikos prezidentas Doumer- nauti kuku kariuomenėje, 
gue dar dvi moteriški išgelbėjo i _______
nuo giljotinos, mirties bausmes J 
abiem pakeisdamas kalėjimu iki! Žmones serg^a ir miršta
gyvos galvos. Abidvi buvo pa
smerktos galvai nukirsti už 
žmo'gžudybcs.

Neseniai prezidentas Doumer- 
gue susimilo kitom dviem mo
terim, giljotinai pasmerktom 
už panašius nusikaltimus.

Pietų Afrika atmetė 
afrikiečių atstovy-

’ bės bilių
CAPETOWN, Pietų Afrika, 

vas. 26. Bendra atstovų bu
to ir senato sesijai nedidele 
balsų dauguma atmetė premje
ro Herzogo pasiūlytą įstatymo 
projektą, kuriuo turėjo būt lei
sta ir juodiesiems afrikiečiams 
turėti tam tikrą atstovybę par
lament e.

įstatymui priimti reikėjo gau
ti du trečdaliu balsų. .

Čechoslovakai atsisaką 
įsileisti Trockį

----- ----- ------ /

LONDONAS, vas. 26.—Daily 
Mali sako, kad Čechoslovakų 
vidaus reikalų ministeris atsi
sakė duoti Leonui Trockini vi
zą atvykti į Oechoslovakiją.

SELFRIDGE FIElLD, Mich., 
vas. 26. — Jo aeroplanui nu
kritus čia iš didelės aukštumos, 
užsimušė aviatorius Įeit. And- 
rew Knox iš Three Biver Falls,(
Minu.

V ely kų Šventė 
Lietuvoj

Kad jūsų giminėms ir mylimiemsiems 
butų smagiau ir geriau sutikti Velykas, jus, 

• be abejonės, prisidėsit pasiųsdami jiems 
“velykinio pyrago” — pinigų. Ir kada jus 
siunčiat, jus norite, kad pinigai butų išmo
kami Lietuvoje kuogreičiausia ir kad dėliai 
pasiuntimo jums butų kuopatogiausia.

i Siųskit telegramų per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

LIETUVOJ ŽINIOS
Prasideda pašalinis 

ūkininkams išda
vinėjimas

i----------------------

Iš Kupiškio sandėlio pašalpos 
išdavinėjimas nutarta nukentė
jusiems ūkininkams nuo neder
liaus prasideda nuo 2(1 dienos 
sausio mėn.

Atsižvelgiant į gerą žiemos 
kelią pirmiausia pašalpa bus 
išdavinėjama tolimesniems vals
čiams: Vabalninku valse., Sa- 
buliškių ir Alizavos seniūni
joms.

Lenkų kareivis pasida
vė lietuviams

Zarasų apskr. IV pasienio po
licijos rajone ties Lapeliškių 
kaimu, lietuvių pusėn perėjo 
lenkų kareivis Povilas Kodeps- 

1 kis. Pasidavė musų policijai.

ROKIŠKIS^ Po Kalėdų žmo
nės labai pradėjo sirgti užde
gimu plaučių ir kitomis ligo
mis. Sausio 5 d., turtingas žy
das, eidamas gatve, grito ir mi
rė. Sausio 12 d. vienas ūkinin
kas sumokėjęs žemės mokesnį, 
važiavo gatve ir vienu akimirk
sniu mirė.

Lietuvių Susivienijimo 
dešimtmetinės

Klaipėdos krašto Lietuvių Su
sivienijimo sąjunga kovo mėn. 
minės 10 metų Susivienijimo 
veikimo. Klaipėdoje įvyko gau
sus vietos skyriaus susirinki
mas. Seną lietuvių veikėją D. 
Slkėrį išrinko Susivieni jimo gar
bės nariu.

Susivienijimas jau rengiasi 
sutikti šiemet atvykstančius 
svečiuoti amerikiečius. Susivie
nijimas turi daug skyrių Klai
pėdos krašte, kurie taip pat 
gyvai atsiliepia visais lietuvius 
liečiančiais klausimais.

Komunistų partijos se
kretorius teisme

Netrukus Kauno apygardos 
teisme bus nagrinėjama gar
saus Lietuvos Komunistų Par
tijos sekretoriaus Karolio Gros- 
mano ir jo virš 10 artimų ben
dradarbių byla. Iškviesta su 
viršum 30 liudininkų.

I
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Stanislovas

atsišaukė į 
prašydama,

Iš Joniškiečių Kliu 
bo susirinkimo

Pereitą sekmadieni J. Grigai
čio svetainėje, 4456 So. Western 
Avė., įvyko Joniškiečių kliubo 
mėnesinis susirinkimas. Jį ati
darė kliubo pirmininkas 2 va
landą po pietų.

Buvo skaitytas protokolas iš 
pereito susirinkimo. Jis priim
tas vienu balsu. Finansų rašti
ninkas raportavo, kad pareita
me susirinkime mokesnių į- 
plaukė $73.75; iš senojo iždi
ninko perimta $37.97, pomirti
nėms sumokėta $44; iždininko 
rankose randasi $74.67; banke 
$367.13. Visas kliubo turtas 

siekė iki vasario mėnesio šių 
metų $441.80; raportas priim
tas vienu balsu. Iždininkas Gas- 
paraitis sutiko su finansų raš
tininko raportu. Kasos globė
jai pranešė, kad piniginis kliubo 
stovis esąs geroj tvarkoje.

Komitetas rengti banketui, 
kuris bus Lietuvių Auditorijoj 
balandžio 14 dieną, pranešė, jo
gai šiemet kliubas paėmęs abid
vi mažasias svetaines, 
kantai jau pasamdyti, i 
savaitę komitetas 
spaustuvei tikėtus 
Prie to, komitetas 
narius stengtis iš 
duoti juo daugiau 
prasidės tikėtų pardavinėjimas. 
Rengėjai, mat, turi žinoti, kiek 
daug maž bus svečių, kad tin
kamai prisirengus visus priimti.

Kliuban Įstojo trys nauji na
riai—Julija Šimaitienė, Jonas 
Slančauskas (roselandietis) ir 
Jonas Grigaitis. Visi trys pri
imti vienu balsu. Susirinkiman 
buvo atsilankiusi p-nia Bogu
slavą Stankūnienė buvusio Jo- 

žmona, 
iš narių 
bus vė-

Julius Butautis ir 
Čiuberkis.

Josefa Gulbinienė
Joniškiečių kliubą
idant jisai paremtų Dramatiško 
Ratelio rengiamą vakarą. Va- 
varas rengiamas tikslu pastaty
ti ant nabašninko Jono Sankuno 
kapo paminklą. Visi sutiko pa
remti skaitlingai atsilankydami 
į parengimą, kuris įvyks kovo 
10 dieną Meldažio salėje.

Susirinkimas užsidarė apie 
valandą po pietų.—Narys.
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Sugryžo iš Lietuvos
P-nia Julijona Adomaitienė, 

gyv- 4917 Keeler Avė., buvo iš
važiavus Lietuvon j Žagarę sa-

linkė, galima sakyti, yra pakel
ta. Pravesti keliai, daugelis 
farmų turi elektrą, ir Chicagos 
elektros kombinuočių karalius 
Šamas Insull turis padaręs pla
nus net gatvekariamš į pajūrį 
(Gulf of Mexico).

Artimoje ateityje p. Kareivos 
suims, Edvardas Kareiva, va
žiuos taipjau pažiūrėti tų vietų.

P-nas Kareiva', pasakodamas 
apie Brownsvillę ir jos apielin- 
kes, nurodė, kad mes įsivaiz
duojame, jog musų Chicaga au
ga. Taip, ji auga. Reikia bet
gi pasakyti, kad kai kurios vie
tos pietinėse valstijose irgi au
ga ir, kaip rodosi, daug smar
kiau, negu mūsiškė Chicaga. 
P-nui Kareivai išrodo, kad ne 
tik farmomis, bet ir kitokiu biz-

Mafgaritis, bylos No. B. 176328, 
Circuit crt., divorsas.

Josephine Pocius prieš Stan
ley Pocius, bylos No. 492732, 
Siuperior crt, divorsas.

Peler Jaglinski prieš Agnės 
Jaglinski, bylos No- 492791, Su
perior crt., divorsas.

F ra neės Paulauskis prieš 
John B. Borden, Tekia ir An- 
ton Struszinslki ir kitus, bylos 
No. B. 176439, Circuit crt., by
la uždaryti trust dydų‘ 
$2,500. \

Peter Stravvinski prieš 
MackeKvich, Stanley ir
Tabisz ir kitus, bylos No. B. 
176440, Circuit crt., byla užda
ryti trust dydų sumoj $6,000.

E. Ph i Įlipus prieš Casimir 
Kaupas, bylos No. 176457, Cir-

sumoj

Jusliu
Agnės

vo senų motinų ir gimines ap- nįu įen yra galimybės verstis.
lankyti. Važiavo ji laivu “Li- 
thuania” ir apleido Ameriką 
spalių mėnesio 27 dienų. Dabar 
p-nia Adomaitienė sugrįžo iš 
Lietuvos. Kelionei prisirengti 
jai padėjo “Naujienos.”
darbe ir vargas.

Kelionę p-nia 
turėjo sma'gių. Ji 
kinta “Naujienų”
merica laivu linijos patarnavi
mu.

Adomaitienė 
labai paten- 
ir Baltic A-

Report.

Jau sugrįžo iš 
Texaso

cuit crt., byla dėl notos sumoj 
$5714.76.

Mildred Urban piricš Frank 
Urban, bylos No. 492890, Supe
rior crt., divorsas.

John Sintis prieš Philip Vau- 
lis ir Paul Emanuel, bylos No. 
B. 176523, Circuit crt.

Albertina. Kiaupas prieš Fran- 
ciškas Kiaupas, bylos No. 493- 
016, Superior crt., divorsas.

Peter iMurukas prieš Antho- 
ny C. Coorlin ir N. Z. Konstant, 
bylos No. B. 176597, Circuit 
crt., byla dėl notos sumoj $1290.

John T. Asketinis prieš Fred 
Beclenbcrg, bylos No. 493065, 
Superior crt., byla dėl $15,000.

Theodore Takas prieš (Kon
stantina Talkas, bylos No. 493- 
078, Superior crt., divorsas.

Domicėle Brazauskis prieš 
Vaclovas Brazauskis ir kilus 
ir Lithuanian Building Loan & 
llomest'cad Ass’n., bylos No. 
493103, Superior crt., divorsas.

Pabandyk Indijos 
Budą Pagelbėti 

Pūslei
Santai Midy kapsulės —.pripildytos 
tyriausiu Santaloil —• surastos šimt
mečius atgal Indijos gyventoju — 
tankiai suteikia greitą, pageidauja
mą pagelbą. Daktarai giria jų di- 
zinfektuojantį, stimuliuojantį aliejų, 
raminantį opias sienas pū
slės in inkstų. Til 
turi parašą D r. L. 
garsaus frančųzų 

tojo, 
rose

tiekose.

Midy. 
g.vdy-

Gc-

Muzi- 
ir šią 

paduosiąs 
spausdinti, 

prašė visus 
anksto par- 
tiketų, kada

tarimas, 
buvo nu- 
nelaikyti

niškiečių kliubo nario 
kuriai Įteikta surinktų 
duoklių $59. Likusieji 
liau išmokėti.

Atšauktas vienas 
Pereitame susirinkime 
tarta pas iždininką
daugiau, kaip $50. Dabar bus 
galimai laikyti pas jį iki $100.

Kliubo pirmininkas Jonas Bu
tautis pranešė apie Zuzanos 
Kipšienės mirtį. Jisai nurodė, 
kad jau tris susirinkimus laikė
me šioje svetainėje. Vienas bu
vo linksmas, o kitu du liudnu. 
Po pirmo susirinkimo Joniškie
čių kilubo nariai važiavo atsi
sveikinti su Steponu Stankūnu, 
o dabar važiuosime tarti pas
kutinį kartą sudiev Zuzanai 
Kipšienei, kuri buvo pirmoji Jo
niškiečių kliubo narė ir nuošir
di darbuotoja. Paskutinėse die
nose, kada Kipšienė buvo jau vi
sai suspausta Jigos, ji pareiškė 
noro, kad Joniškiečių kliubo na
riai, jai mirus, dalyvautų jos 
laidotuvėse.

Iš susirinkusiųjų ūpo galima 
buvo matyti, kad daugelis jų 
buvo nusitarę palydėti velionę Į 
kapines.

Nutarta rengtis pavasari
niams išvažiavimams-piknikams. 
Į komitetų šiems išvaižavimams 
rengti Įėjo Jonas

“Naujienose” buvo pranešta, 
kad pp. A. Kareiva (žinomas 
Town of Lake darbuotojas ir 
biznierius), adv. Kučinskas ir 
Westsidės graborius p. Lecha- 

.vičius su žmona, buvo išvykę 
Į Texas valstiją atstogoms ir 
kartu pasižiūrėti, ar nepasitai
kys progos tinkamą žemės 
sklypą Įsigyti. Pereitą šešta
dienį jie sugrįžo Chicagon.

Atlankė jie vietas 
vilios apielinkėj. Ir ne tik apie 
linkė, bet, regis, įsigijo ir po 
žemės plotą. Adv. Kučinskas, 
rodosi, turi ten net dvi farmas, 
p.p. Kareiva ir Lachąvičius.— 
pasirinko po vienų farmą.

žemė kalbamoj apielinkėj iš
rodo ne pigi—po $400 akeris. 
Be to, Įmokėti reikalaujama ne 
mažiau, kaip 60 nuošimčių vi
sos sumos.

Vienok musų chicagiečiams 
pasirodė, kad verta mokėti. Da
lykas tokis, kad kalbamoj apie-i 
linkėję auginami yra vaisiniai Į 
medžiai, kaip grape fruit ir kiti. 
O tokios farmos duoda gero pel
no. Tad, jie mano, verta yra 
ir už žemę mokėti. Be to, apie-

nes kompeticija ne taip aštri, 
kaip, sakysime, Chicagoje. O kai 
dėl klimato, tai jis tikrai geras. 
Žiemos nėra, oras šiltas, bet 
ne per daug- drėgnas.

Kur žemė kultivuojama, kaip 
apie <Brownsvillę, tai ten yra 

pravesta irigacija. —-Reprt,

Lietuvių Bylos 
Teismuose

Bessie Jonuszos prieš Kazi- 
mer Jonuszos, bylos No. B. 
176320, Circuit crt, divor&as.

Mary Margaritis prieš John

DABAR ATĖJO 
IŠBANDYMAS-FLU

Dabar atėjo išbandymas. Pereiti 
du mėnesiai davė įtikinantį įrodymą 
stebėtinos vertės šito vidurių toniko:

TRINERIO KARTAUS VYNO
ėmė tūkstančiai, kad išvengus flu 
ir kiti tūkstančiai ėmė kad atsteigli 

Browns- tos ligos nukamuotą kūną . Milži
niškas pareikalavimas Trinerio Kar
taus Vyno sumušė visus rekordus. 
Tas vaistais vykina ir užlaiko natū
rali ir lengvą vidurių veikimą, be 
skausmo, ir tas normalis vidurių 
veikimas šiuose epidemijos laikuose 
yra didžiausias reikalas. Tiems, ku
rio neišvengė flu, tai Trinario Kartu
sis Vynas yra geriausms * sveikatos 
atstatyto  jas. Visose aptiekose. Svar
bus kuponas kiekviename pakiete. 
Sėmpelis veltui iš Jos. Triner Co., 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Be tūbų

$10 i mokėjus ir mažą sumą pridėjus už kny
gų vedimą, pristatom j namus Modelį 40 ar
ba Modelį 46. .

Likusiai sumai sąlygos sulig išgalės.

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTRAKTORIAI

Vedame dr n t u • į 
naujas ir senas s»u* 
bas pigiau negu ki
ti. Parduodam flx- 
torius ir riekt} ele
ktrišką.

4104 Archer Av.
Lafayette 3533

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGICIAMS .

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

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

lauja 8 Tūbų Elektriškai Dinamiška
ATWATER KENT RADIO

•7/

Nauj’ą 8 tūbų elektriškai dina
miškų Atvvater 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

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

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*

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Jusu Patogumui
i “Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marųuette 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 

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Pi-

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

$129.00
T

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

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

MADOS

Galimu siu-

2635

Jos. F. Budrik, inc.
3417 So. Halsted St. Tel. Boulevard 4705

lllllllllllllllllllllllllllll!

Not His AilmentTubby

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

CHICAGO, ILL.

(Adrebas)

(Miestas ir valst.)

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

2635—Sporto suknelė, 
dinti iš byle kokios sunkesnės mate
rijos, ir apsiūti kokia kita materija. 
Sukirptos mieros 16, 18, 3G, 38 40 
ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašomo 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 
irba krasos ženkleliais kartu su už
sakymų. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., J739 So. 
•Jalstad St.. Chicago. III.

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 16 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .......... -*
Mieros ..........................  per krutinę
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos socialistų 
vakaras

Kovo 24 dieną Lietuviu Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St., 
lietuviai socialistai rengia va
karą.

Programas susidės iš astuo
nių ar devynių numerių. Kalbės 
“Naujienų” redaktorius drg. P. 
Grigaitis, dainuos Pirmyn Cho
ras, pasirodys Jaunoji Birutė, 
išpildys gražų scenos numerį p. 
Požėla ir p-nia Milerienė, duos 
keletą numerių kliubo “Majak” 
nariai, smuikuos Nielsen Milton, 
kuris yra skaitomas radio žvai
gžde; pianą skambins p. Gor- 
don, francuzas pianistas, ir dai
nuos p-nia Obrazcova, buvusi 
Chicago Civic Opera dainininkė. 
Bus keletas kitokių numerių. 
Programui pasibaigus—šokiai.

Iš suminėtų programo punktų 
galima matyti, kad jį išpildys 
per pusę lietuviai ir kitataučiai. 
Galima taipjau matyti, kad jis 
bus įvairus. Ir dar turiu pasa
kyti, jog ruošiant programą ir 
kviečiant programo pildytojus 
laivo kreipiama ypatingo dėme-Į 
fio į tai, kad jie suteiktų juo 
daugiau pasitenkinimo atsilan
kiusiems.

Priminsiu čia tik tą faktą, 
kad dainuoti pakviesta yra p-nia 
Obrazcova. Kalbėsime šiaip ar 
taip, o turėsime pripažinti, kad 
patekti į Chicago Civic Operą 
dainininkui ar dainininkei yra 
tikrai sunku. Ir jeigu dar ne
si amerikonas arba italas, tai 
jau reikia turėti tikrai gerą bal-| 
są, puikią mokyklą ir būti pir
mos klasės artistu. Kitaip — 
nothing doing! Well, Obrazco
va. yra operos dainininke ir ji 
dainuos šiame socialistų vakare.

Lietuviškai publikai gan retai i 
tenka išgirsti operos daininin
kus. Dar rečiau tenka išgirsti I 
Chicagos operos dainininkus. 
Matomai, mažai kas patenka • 
jon, o jei kurie patenka, tai jau 
nepakviesi jų lengvai dainuoti. 
Ir todėl, man rodosi, kad vien 
išgirsti p-nią Obrazcovą dai
nuojant verta bus atsilankyti į 
lietuvių Chicagos socialistų ren

giamą vakarą. O kur kiti nume- 
! riai ?

Biletai šiam parengimui jau 
pardavinėjami. Juos galima 
gauti jau dabai’ pas rengėjus: 
drg. Jurgelionienę, Lapaitienę, 
Barona, Kondrota, Skamaraka, 
Pošką, Mickevičių, Mankų ir kt.

—Reporteris.

Iš kriaučių gy
venimo

Darbininkas kriaučius ekzami- 
nierį “pašventino”; Amalga- 
meitų unija apgynė darbinin
ką.

Samuels, Winer & Burke dra
bužių šapoje sumažėjo darbai. 
O kadangi ir visų kriaučių dar- 

I bai yra sumažėję, tai samdyto
jai ir bosai, tuo naudodamiesi, 
mėgina spausti darbininkus kiek 
galėdami darbui.

Ir štai minėtoj Samuels, Wi- 
ner & Burke kompanijos dirb
tuvėj vienam darbininkui atne
ša pataisyti švarką, nors tas 
švarkas buvo gerai padirbtas. 
Darbininkas apžiūri, pataiso 
švarką ir išleidžia. Už keleto 
minučių darbininkas gauna ir 
vėl tą patį švarką taisyti.

Apžiūrėjęs ir vėl pataisęs, 
darbininkas dar kartą išsiunčia 
švarką. Ale matyt, kad bosams 
buvo svarbu ne gerą darbą gau
ti, bet kabinėtis prie darbinin
kų. Taigi atneša darbininkui tą 
patį švarką trečią kartą taisyti.

Darbininkas, netekęs kantry
bės ir matydamas tokiam elge
sy tiesiog provokaciją, trečiu 
kartu jau pagavo patį ekzami- 
nierį “taisyti”. Na, žinoma, ir 
pusėtinai “pašventino”.

Kilo suirutė. Tuojau subėgo 
visi bosai. Pavarė darbininką iš 
darbo. Kiti darbininkai, pamatę 
savo draugą varomą iš darbo, 
taipjau sustojo visi dirbę. Jie 
pareikalavo, kad ir ekzaminie
ris eitų kartu lauk, jei varoma 
darbininkas, iki nesusipratimas 
bus ištirtas.

Bosai tuojaus pašaukė unijos 
biznio agentą, kadangi pabūgo, 
jogei gali kilti dar didesne su
irutė. Agentas netrukus pribu
vo. Visiems darbininkams jisai 
patarė pasilikti dirbtuvėj ir 
dirbti, o patsai su bosais ir su 
darbininku, prie kurio kabinėjo- 
si ekzaminieris, nuvažiavo pas 
unijos menedžerį Leviną.

Ištyrus kivirčą, darbininkas

|. / I

(Išgirsk Šarkio j
I Kumštynes I—j s
I Šiandien Vakare S

DUUrlKUS yra puaiiviigęo muiub patai- 
nauti. Tik pašauk Boulevard 4705, o

1 Radio bus pristatyta į Jūsų namus — =
H Majestic, Philco, R.C.A., Atwater Kent, g 
= Zenith, Sparton, Freshman, C o 1 o n i a 1, S 
♦I Steinite, Kellogg, Bosch, Brunswick. || 
= Tiktai $10.00 tereikia įmokėti. Įg

I Jos. F. Budrik, i™. Į a =
i 3417-21 So. Halsted Street =

buvo sugrąžintas atgal j dirbtu
vę. Ir kada jisai sugrįžo, tai 
smarkusis ekzaminieris “sušvel
nėjo”. Taipjau ir bosai minkš
tesnį pasidarė.

Taigi, kalbėsime šiaip ar taip, 
o turėsime pasakyti, kad orga
nizacija visuomet — dideliuose 
ir mažuose dalykuose — yra 
reikalinga ir naudinga darbi
ninkams. Ir naudinga ne tik 
kriaučiams Amalgameitų unija, 
bet naudingos yra organizacijos 
visų pramonės šakų darbinin
kams. —Kriaučius.

Klaidos atitaisymas
“Naujienų” Bendrovės šėri- 

ni nikų susirinkimo aprašyme 
vakar įsiskverbė, klaida. Pasa
kyta, jog kartu su “proxies” už
registruotų serų buvo per 1,700. 
Tikrumoj gi susi linkime buvo 
reprezentuojama 2,981 Šeras. 
Rinkime naujos direkcijos pa
duota 2,970 balsų. Visi direk
toriai išrinkti kaip vienu bal
su. —N.

Po truputį
Aš nieku įbildu negaliu supra

sti, kode! Lietuvos valdžia taip 
dažnai maino savo ambasado
rius. Šie nespėja nė tinkamai 
rakandus sutvarkyti, o gauna 
paliepimus grįžti atgal.

Morris Hilųuit apskundė teis
mui komunistų ' “Deili Vorke- 
rį.” Tai dabar komunistai tu-1 
lės progos vėl aukas rinkti, i 
Žinoma, jie keiks socialistus, 
neš Hillųuit yra socialistas ir 
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net vienas socialistų vadą. Hill- 
ųii'it traukia komunistų laikraš
tį teisman už šmeižtus. Rašyda
mi tuos šmeižtus, komunistai 
tur būt manė, kad socialistas 
Morris llillquit bus kaip kokis 
Jėzus Kristus: jeigu jam kokis 
žioplys spjaudys į akis, tai jis 
pasakys ačiū.

Lietuvių tarpe yra lokių žmo
nių, kurie t imi gero patyrimo 
tylėti. Kokia Lietuvoje nebūtų 
valdžia, jie tyli arba pritaria 
jai. Nors ir Chinijos generolai 
valdytų Lietuvą, ir tai tokie 
žmonės pritartų jiems, jeigu tik 
tikėtųsi gauti iš valdžios kokį 
darbą, c

Aš pastebėjau vieną “Tėvy
nės” bendradarbį, kuris “ko* 
rektuoja” “Naujienas.” Labai 
gerai, kad netinginiauja žmo* 
gus. Matote, jam nepatinka, 
kad “Naujienose” automobilis 
kai kada yra) vadinamas “au
tu.” Bet štai pati “Tėvyne” 
tankiai sako: “pirmu kartu.” 
Ir jeigu jau būti tokiu dideliu 
kalbos “žinovu,” Ikaip tas “Tė
vynės” bendradarbis, tai pri- 
seitų manyti, kad tam laikraš
čiui tikrai “kartu,” o labiausia 
kartu nuo raudonųjų pipirų. 
Sakau, nevykusi ta musų kal
ba: gerai daro Brooklyno kalbi
ninkai tobulinda!mi ją. Tik bė
da ta, kad jie patys mažai 
“gramotni.”

------------------

Gerbiamieji, man rodosi, kad 
aš nebesuprantu, ką reiškia žo
dis “nepriklausomybė.” Seniau, 
kai sakyda'vo “nepriklausoma

Lietuva,” tai aš suprasdavau, 
kad Lietuva yra šalis visų gy
venančių joje žmonių. Bet ka
da dabar kalbaYna apie “.nepri
klausomą Lietuvą,” tai aš ne
galiu sutikti su tokiomis kal
bomis, nes šiandien Lietuva pri- 
klauso vos keletui žmonių. Tai
gi man rodosi, kad dabar Lie
tuvoje yra “smotono—dir'žani- 
je.” Pustapėdis.

SPORTAS
Požėla paguldė 

Marviną

Vasario 25 d. Coliseiune K. 
Požėla ritosi su St. Louiso čem
pionu Marvinu. Tai buvo įdo
miausios to vakaro ristynčs. 
Jos buvo nepaprastai gyvos ir 
publikai labai paltiko. “Tokių 
ristynių,” kalbėjo žmonės, “ma
lonu pažiūrėti.” Ristynės tęsė
si neilgai apie tiryliką mi
nučių. Požėla, matyti, buvo pa
siryžęs kaip galima greičiau 
savo priešą ‘nukandi.” Ir nu
kainojo po trylikos minučių 
Marvinas gulėjo ištemptas ant 
matroso.

Vyriausioj poroj ritosi čem
pionas Sonnenberg su Stasiuku. 
Atrodė, kad Stasiakvgali paim
ti Sonnenlbergą ir įsidėti į kiše
nę. Bet, >kaip yra sakoma, ir 
mažas alkmuo apverčia dideli 
vežimą. Mažas Sonnenberg pri
plojo prie matroso milžiną Sta
siuką ne t du, kartu per valandą. 
Jų dviejų ristynčs, kaip publi
ka1 juokavo, buvo “slow mo- 
tion” — jokio gyvumo. Oi sau, 

NAUJIENŲ SPAUSTUVE
Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės j šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

Cirkuliarai garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti.
Visokie draugysčių reikmenys.
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

®>437 reiškia gerumą

graibo vienas antram apie au
sis, kaip patanvsėj.

Be to, ritosi dar trys poros 
— Stenke paguldė Wnsbburną. 
Jim McMillan — Koloffą is Ev- 
ko — Bogackij.

Šiandien Sharkey —
Stribling’o kumštynės
Šį vakarą Miami Beach, Flo

ridoj, įvyks Sharkey-Striiblingo 
bekso rungtynės. Rungtynių ei
ga, rodos, bus perduota per ra
dio. / • z

"Ar manau, kad Turpo nepalyginamai y- 
ra geriausias. Jin pagydo man šalčius be 
jokių vidun imamų vaistų", sako Califor- 
niu biznierius.

Štai, yra lengas, patogus, greitas, tikras 
ir saugus būdas pabalinti šalčius—ir kiek
vienas turi jj žinoti. Ištrink krutinę ir 
gerkle su Turpo—pakvėpuok ganj pašildęs 
Turpo šaukštely—kiekvienas šaltis bus grei
tai nugalėtas tokiu gydymu. Geras senasis 
terpetinas—sujungtas su raminančiu mento
liu ir gydančiu kamforu—senos ir išbandy
tos gyduolės,—bet gent karčių įrodytos kaipo 
veiksmingos—štai paslaptis pastebėtino veik
smingumo Turpo. Tik už 36c gaukite di
deli puodelį šios koncentruotos sveikatos 
apdraudos iš Just) aptiekininko ir niekad 
nebūkite be jų savo namuose.

1URPO
Greita, Tikra, Saugi Pagelba

Ten ir

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

$f fiAfi IŠNEWYOR- /II 4 KO IKI KAU
LIJU NO IR ATGAL

Trečia Klesa 
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito Ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan A v. Chicago

Ką tik sugrįžo iš Lie
tuvos Naprapatas 
Dr. P. P. Šimaitis

Lietuvoje per 18 
mėnesių turėjo 2000 
ligonių, davė 8000 
Naprapatiškų gydy
mu, ypatingai su ge
romis pasekmėmis 
gydė: mirštamas li
gas, vidurių ligas, 
reumatizmą, silpną

regėjimą, galvos, nugaros, strėnų 
gėlimą, širdies, kraujo, nervų ligas. 
Daktaras Lietuvoje surado naujus 
budus tas ligas gydyti.
2346 W. 69 St., kamp. S. Western ar. 

Tel. Hemlock 1881
Valandos: nuo 9 iki 11 v. r., nuo 2 
iki 4 v. p. p., nuo 6 iki 8 v. vakare.

Kovo-March 9,1929
Lietuvių Auditorijoj

Komp. A. Vanagaitis
Išsižios j chicagiečius su gerkle, rankoms 

ir kojoms

Dalyvauja pianistas

M. Juozavitas
Sekite garsinimus
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NEW-YORKIEČIAI APSILEIDO yra susiorganizavę tik 600,000.
Tuo gi tarpu Ispanija yra didelis ir turtingas gam

tos gėrybėmis kraštas. Ji turi apie 22 milionu gyveh- 
tojų. Jos žemėje randama daug geležies, vario, švino, 
cino, sieros ir akmeninės anglies. Ji taip pat turi daug 
vandenų, kurie gali būt panaudojami elektrikos gami
nimui. žodžiu, ji turi visas sąlygas pramonės klestėji
mui, ir yra nuostabu, kad beveik visos Europos šalys 
galėjo ją pralenkti. Tuo labiau nuostabu, kad prieš 
keletą šimtų metų Ispanija buvo galingiausia ir turtin
giausia Europoje valstybė. Ji, be to, valdė beveik visą 
vidurinę ir pietinę Ameriką, iš kur jai plaukė neapsa
komi lobiai.

Tie milžiniški naujam pasaulyje prisiplėšti lobiai, 
veikiausia, ir nuvarė Ispaniją nuo koto. Jie teko ne pro- 
duktingomsioms klasėms, bet spekuliantams, bajorijai, 
dvasiškijai ir karaliui. Šitos parazitiškos klasės Ispa
nijoje be galo pralobo ir įsigalėjo, ir žmonės neįstengė 
nusikratyti jų, kuomet kitose šalyse bajorijos ir bažny
čios jungas buvo sutriuškintas. Kai plėšimo šaltiniai 
Amerikos kontinente ispanams užsidarė, tai jų kraštas 
ėmė nykti ir atsilikti nuo kitų šalių, iki jisai galų gale 
pasidarė vienas biedniausių ir tamsiausių Europoje.

Tokiam krašte armijos karininkų klikai kartu su 
k aralium nesunku buvo įvykinti valstybės perversmą ir 
įsteigti diktatūrą. Jie tikėjosi, kad diktatūra galės 
smurto priemonėmis pakelti kraštą ekonomiškai ir pa
šalinti tuos blogumus, kurie trukdo jo vystymąsi. Bet 
jie apsiriko. Gen. de Rivera nesugebėjo nieko padaryti, 
tik dar apsunkino kraštą, slopindamas gyvąsias jo pa
jėgas. Ir dabar atrodo, kad ateina katastrofa ir dikta
tūrai, ir tiems, kurie surišo su ja savo likimą.

Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės sukaktuves, 
šiemet labai prastai pasirodė demokratinės srovės New 
Yorko-Brooklyno kolionijoje. Vasario 16 d. tenai su
rengė nepriklausomybės sukaktuvių paminėjimą kleri
kalai; ant rytojaus, vasario 17 d., buvo neva draugijų 
rengimas, bet jam vadovavo tautininkai-fašistai. Šito 
rengimo pirmininkas buvo V. Sirvydas, o vienintelis 
kalbėtojas—dentistas Vencius, vienas įkyriausiųjų ir 
naiviausiųjų diktatūros garbintojų Amerikoje.

New Yorko ir Brooklyno sandariečiai tą dieną, ne
žinia kodėl, visiškai apsileido. Jie arba tylėjo, arba rė
mė fašistų rengimą. O tuo tarpu toje didelėje lietuvių 
kolionijoje demokratinis elementas turi tikrai ne ma
žiaus jėgų už fašistus. Kodėl “Tėvynė” turi šitokiais at
vejais užleisti iniciatyvą ir vadovavimą Brooklyno fa
šistų organui, mums visai nesuprantama.

Mums čia rupi ne priekabių ieškojimas. Bet reikia 
pagalvot apie tai, kokios įtakos tai daro į visuomenę. 
Milžiniška dauguma žmonių Nevv Yorko-Brooklyno ko
lionijoje nepritaria nei klerikalams, nei fašistams. Bet 
kur tiems žmonėms dėtis, kuomet demokratinių srovių 
veikėjai šitokiam momente, kuris išjudina platesniasias 
minias, pasilieka sėdėt užpečkyje arba eina “į svečius” 
pas fašistus?

Tuo apsileidimu naudojasi bolševikai. Jie žvejoja 
tarpe minių, kurios yra nusistačiusios prieš klerikalus ir 
fašistus.

Musų SLA. darbuotojams reikėtų atsižvelgti bent 
į tai, ką parodė pereitas seimas Baltimorėje. Seimas 
priėmė dauguma balsų rezoliuciją, kurioje smerkiama 
diktatūra ir reikalaujama atsteigimo demokratinės
tvarkos Lietuvoje. Ir jeigu ta rezoliucija nebūtų su
rinkusi daugumos balsų, tai butų praėjusi bolševikų re
zoliucija.

Taigi didžiausioje Amerikos lietuvių organizacijoje
eina kova tarpe demokratinio nusistatymo ir bolševikiš
ko nusistatymo. Gi fašizmas šitoje kovoje yra “penktas 
ratas vežime”. Jam nėra nė mažiausios progos palenkti 
savo pusėn daugumą Susivienijime. Fašizmas gali tik
tai susilpninti demokratiškai nusistačiusią daugumą 
Susivienijime ir tuo padėti bolševikams įgyti daugumą.

Bet tie krypsniai, kurie viešpatauja musų Susivieni
jime, yra charakteringi ir musų visai neklerikalinei vi
suomenei. Šimtuose musų laisvųjų (nebažnytinių) drau
gijų stovi viena prieš antrą demokratinė idėja ir bolše
vikiška idėja. Fašizmas jose beveik neturi pasekėjų; ir 
jeigu kur jo kiek pasireiškia, tai beveik išimtinai tik 
kaipo reakcija prieš bolševizmą. Karšto temperamento 
žmonės kai kada užtaria fašizmą ant keršto bolševi
kams, nesuprasdami, žinoma, kad fašizmas ir bolševiz
mas yra tik dvi pusės to paties medalio. Musų plačioje 
neklerikalinėje visuomenėje eina ta pati kova tarpe de- 
mokratybės ir bolševizmo, kaip ir Susivienijime. Todėl 
ir musų visuomeniniam veikime pataikavimas demokra- 
tybės priešams dešinėje pusėje yra stiprinimas demo- 
kratybės priešų kairėje pusėje.

ISPANIJOS DIKTATŪRA

Nuo 1923 m. rugsėjo mėnesio Ispanijoje viešpatau
ja diktatūra. Maištai ir sukilimai, kurie kartkartėmis 
parodo pasauliui, jogei po ramiu paviršium eina koks 
ten bruzdėjimas, iki šiol turi daugiausia militarinį po
būdį. Atrodo, kad diktatūrai priešinasi tiktai tam tik
ros nepatenkintos karininkų klikos. Pastaruoju laiku 
tečiaus žinios, ateinančios iš Ispanijos pasienių, sako, 
kad sąjūdis prieš diktatūrą jau plinta plačiuose visuo
menės sluoksniuose ir kad neilgai truks, iki generolo de 
Riveros valdžia turės susmukti.

Prieš de Riveros diktatūrą esą šiandie nusistatę, 
taip skelbia paskutinių dienų telegramos, jau ne tik dar
bo žmonės miestuose, bet ir konservatyviški, privilegi
juoti elementai. Pastarieji nori jo atsikratyti, kadangi 
juo ilgiaus tęsiasi jo viešpatavimas, tuo didesnis nerimas 
darosi visam krašte ir auga pavojus, kad vieną gražią 
dieną kils audra, kuri nušluos ne tik diktatūrą, bet ir 
karaliaus sostą!

Visos šių dienų diktatūros yra gimusios ekonomiš
kai atsilikusiose ir politiškai nesubrendusiose šalyse. Is
panija šituo atžvilgiu nėra išimtis. Jos pramonė silpna
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ir ją daugumoje kontroliuoja užsienių kapitalas (ang
lų, franeuzų ir vokiečių); todėl jos buržuazija menka. 
Žemės ūkis taip pat yra neišsivystęs. Darbininkų al
gos yra žemesnės, negu kurioje kitoje vakarų Europos 
šalyje. Išlavintas amatninkas Madride, Ispanijos sosti
nėje, uždirba per valandą apie 1.69 pezetas (sulig da
bartiniu kursu, apie 25 centai amerikoniškais pinigais) ; 
provincijoje dar mažiau. O gyvenimas Ispanijoje šian
die yra dvigubai brangesnis, negu buvo prieš karą.

Kadangi Ispanijos pramonė yra silpna, tai ji dau- 
giaus įveža prekių, negu eksportuoja. 1927 m. jos im
portas buvo beveik 700 milibnų pezetų didesnis už eks
portą.

Šitą ekonominį atsilikimą atatinka ir menkas poli
tinio gyvenimo išsivystymas. Politinės partijos Ispa
nijoje turi mažai įtakos valstybėje. Profesinėse sąjun
gose (unijose) iš keturių milionų pramonės darbininkų

Deimantų šalis
Deimantų laukai. .— Deimantų 

įtaka. — Savotiškos rungty
nės. — Vandens - brangumas. 
— Darbininkų priežiūra. — 
šmugelninkai. — Deimantų 
tekintojai. — De Beers sin
dikatas. — * Deimantų atra
dimo istorija.

Afrika nuo senai yra žino
ma kaipo deimantų šalis. Kai 
praeitame šimtmetyj pasklido 
gandai apie suradimų “deiman
to laukų”, tai tūkstančiai žmo
nių iš įvairių kraštų pradėjo 
plauktį į Pietų Afriką. Kai ku
riems jų laimė nusišypsojo, ir 
jie įsigijo milžiniškus turtus. 
Kitiems teko skursti ar net be 
laiko žūti Afrikos dykumose. 
Pereitais metais vėl tapo pa
skelbta žinia apie naują dei
mantų Eldorado. Esą “naujoj 
vietoj deimantų yra daugiau, 
negu kur nors kitur.

Deimantai, kaip ir auksas, 
vilioja žmones. Vyrai ir mote
rys, karaliai ir kunigaikščiai 
mėgsta puoštis deimantais. Del 
jų tapo papildyta visokie pra
sikaltimai. Deimantai ne vie
nos tautos istorijoj yra sulo- 
šę labai svarbią rolę, ypač In
dijoj. Nuo jų įtakos nebuvo 
liuosa ir Europa. Valdovai 
stengėsi įsigyti kiek galima 
daugiau deimantų, kuriais jie 
puošė sayo karūnas.

Nauji deimantų laukai tapo 
surasti netoli Alexander Bay 
prie .Oranže upes. Ir seniau bu
vo žinoma, kad toj vietoj yra 
deimantų, bet sunku buvo juos 
pasiekti. Mat, ta vieta susida
ro iš dykumos, kur vandens 
beveik ■ visai nėra. Įvedus ge
resniam susisiekimui, ta kliū
tis tapo nugalėta. Apie tų lau
kų turtingumą galima spręsti 
iš to, kad Dr. liaus Merensky, 

žymiausias Afrikos geologas, 
su savo pagelbininkais per 18 
dienų surado $800,000 vertės 
deimantų.

Kad išvengti laimės ieškoto
jų antplūdžio, valdžia nutarė 
tuos laukus nusavinti. Iš pra
eities yra žinoma, kad tų ant
plūdžių pasėkos ilgai pasilieka. 
Suvažiuoja tūkstančiai žmonių. 
Tik .mažas jų nuošimtis atsie
kia savo tikslą, o likusieji at
siduria tiesiog pasibaisėtinoj 
padėtyj.

Per paskutinius porą metų 
buvo surasta nemažai naujų 
laukų, iš . kurių labiau žinomi 
yra Grasfontein, Welverdiend 
ir Lichtenburg. Jie visi buvo 
pavesti publikai. Visi, kas tik 
norėjo greit praturtėti, galėjo 
gauti leidimą. Padarinyj tūk
stančiai žmonių suplaukė lai
mės ieškoti. Tarp jų buvo mo
kytojai, valdininkai, paprasti 
avantiurįstai ir net moterys su 
vaikais.

Valdžios laikraštyj paskel
biama, jog tą ir tą dieną įvyk
sta rungtynės. Paskirtoj vie
toj laimės ieškotojai yra su
statomi į eilę. Kiekvienas jų 
turi keturis kuolelius, ant ku
rių randasi jų savininko pa
vardė. Kuomet duodama signa
las, visi pasileidžia bėgti. Kiek
vienas stengiasi pasiekti iš kal
no pasirinktą vietą, kur jis 
įbedžia kuolelius. Žemės plotas, 
kuris randasi tarp tų kuole
lių, tampa jo nuosavybe. »

Ne visuomet rungtynes lai
mi tvirtesnieji. Pavyzdžiui, 
Grasfonteino rungtynėms dei
mantų sindikatas pasamdė 20 
geriausių Transvaalo atletų, ku
rie, taip sakant, užgriebė ge
riausius plotus. Taip bent ma
nė sindikatas. Tačiau pasiro
dė, jog tuose plotuose visai ne
daug tėra deimantų. Tuo tar
pu kitose vietose, kurios te

ko silpnesniems rungtynių dar 
lyviams, tapo surasti milžiniš
ki turtai.

Afrikos deimantų laukai pa
prastai randasi dykumose, kur 
nėra vandens. Tatai labai ap
sunkina darbą. Vanduo yra ve
žamas iš artimiausios vietos ir 
pardavinėjamas po 20-50 cen
tų ųž galioną.

Darbininkai, kurie dirba dei
mantų kasyklose, turi pasira
šyti kontraktą. Kol kontrak
tas neišsibaigia, jie negali ap
leisti kasyklą. Gyvena jie kom
panijos pastatytuose namuose, 
ir visą laiką yra detektyvų 
priežiūroj. Pas juos gan daž
nai yra daromos kratos.

Kuomet darbininkas apleid
žia kasyklą, tai inspektoriai nu
rengia jį nuogą ir nuima x-spin- 
dulių paveikslą. Mat, praeityj 
būdavo atsitikimų, kad darbi
ninkai deimantus nurydavo. 
X-spindulių paveikslas parodo, 
ar yra viduriuose deimantų, ar 
ne.

Apleidžiančiam darbininkui 
ant rankų yra užmaunamos lyg 
bokso pirštinės, kad jis nieko 
negalėtų paimti nuo žemės.

Tokia aštri priežiūra buvo 
reikalinga įvesti todėl, kad pra
eityj buvo nepaprastai prasi
platinęs deimantų vogimas. 
Vietos darbininkai (juodukai) 
vogtus deimantus parduodavo 
šmugelninkams už centus. Kad 
sustabdyti tą šmugelį, tapo iš
leistas specialis įstatymas. Ei
nant tuo įstatymu kiekvienas, 
kuris pirko iš juodukų vogtus 
deimantus, buvo baudžiamas 
septyniais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimu.

Nužiuriamiems šmuge 1 n i n- 
kams kompanijos agentai pa
siūlydavo pirkti deimantų. Jei 
tie sutikdavo, tai agentai tuoj 
pašaukdavo policiją. Tuo budu 
šimtai šmugelninkų pateko į bė
dą ir atsidūrė kalėjime. Bet, 
žinoma, ne visus pasisekė su
gauti. Kai kurie jų įsigijo di
delius turtus ir dabar yra la
bai gerbiami piliečiai.

Surinkti deimantai yra eks
pertų egzamanuojami, kurie 
juos padalina į tam tikras rų- 
šis. Po to jie yra siunčiami į 
Amsterdamą. Kaip žinia, Am
sterdamas yra deimantų teki
nimo centras. Buvo prasidėjęs 
judėjimas tekinti deimantus 
Afrikoj. Bet kadangi nebuvo 
galima gauti tam darbui tin
kamų ekspertų, tai sumany
mas liko neįvykdytas.

Dabar gali kilti klausimas, 
kodėl kainos deimantams pasi
lieka aukštos, nežiūrint į tai, 
kad nuolat surandama nauji 
deimantų laukai? Tai pareina 
nuo to, kad De Beers sindika
tas kontroliuoja deimantų pra
monę. Tas sindikatas dažnai 
sustabdo darbą kasyklose, kad 
tik palaikyti aukštas kainas.

Deimantų atradimo istorija 
yra gan įdomi. 1866 m. netoli 
Kimberley Schalk van Niekerk 
pastebėjo, kad vaikai žaidžia 
žibančiu akmeniu. Tą akmenį 
jis išviliojo iš vaikų. Tyrinė
jimas parodė, kad tai deiman
tas.* Svėrė jis 20 karatų su vir
šum. Van Niekerk tą deiman
tą pardavė Cape kolonijos gu
bernatoriui už $2,500. Dviem 
metam praslinkus tas pat van 
Niekerk gavo iš burtininko vie
ną žymiausių pasaulio deiman
tų, kuriam duota Pietų Afri
kos žvaigždės vardas. Tas dei
mantas buvo nupirktas už 
$2,000, o parduotas už $56,000. 
Dabartinė jo kaina yra $125,- 
000.

Tie radiniai sujudino žmones. 
Daktarai, advokatai, biznieriai 
ir šiaip žmonės pradėjo verž
tis į Kimberley. Vieni jų pasa
kiškai praturtėjo, o kiti nie
ko nepešė. Pasitaikė ir savo
tiškų kurjozų. Vienas žmogus 
pardavė savo žemės sklypu UŽ 
$275 ir manė padaręs gerą biz
nį. Pirkėjas per keturis mėne
sius surado ten $150,000 ver
tės deimantų. Kitame atsitiki
me žmogus nupirko žemės 
sklypą už $70 ir pirmą dieną 
surado $5,000 vertės deiman-

Deimantų produkcijoj Pietų 

Afrika turi rimtą konkurentą. 
Tai Britų Guina. Kas metai 
iš ten išvežama apie $6,000,000 
vertės deimantų.

— K. A.

Skaitytojų Balsai
Lietuvos rėmimas

“Garso” num. 5-me tilpo kun. 
J. Koncevičiaus, (S. J.) sraips- 
nis apie Lietuvos rėmimą viso
kiuose reikaluose, kurių delei 
kas metai po kelis ir keliolika 
rinkikų atplaukdavo iš Lietuvos 
Amerikon pas savo tautiečius 
dolerių pažvejoti.

Tai tikra tiesa.
1. Pirmieji žvejai buvo kun. 

Olšauskas ir Tumas, bene 1910 
metuose, ir surinko apie $25,000 
Saulės gimnazijos narųams sta
tyti, Kaune.

2. Antrieji žvejai buvo Dr. 
Basanavičius ir adv. M. Yčas, 
1913 m., ir surinko bene $22,- 
000 pirkimui žemės ir statymui 
namų Lietuvos Mokslų Draugi
jai Vilniuje.

3. Po didžiojo karo tretieji 
buvo kun. Bumša ir Garmus ir 
surinko apie $60,000 katalikiš
kam universitetui, Kaune.

4. Ketvirtas žvejys buvo kun. 
Stepanavičius iš Vilkaviškio ir 
surinko virš $25,000 atstatymui 
kunigų seminarijos Vilkaviškyj.

5. Penkti žvejai buvo p.p. 
Natkevičius ir žygelis rinkti do
lerių Valstiečių-Liaudininkų 
partijos-politikos reikalams. 
Kiek surinko—ne nepagarsino.

6. šeštas žvejys buvo K. Bie
linis socialdemokratų partijos 
politikos reikalams ir surinkęs 
apie $2,000.

7. Septintas žvejys buvo kun. 
Dagilis katalikų partijos-politi
kos reikalams. Kiek surinko— 
nepagarsino.

8. Kapitonas Marčiulis ir S. 
Banaitis surinko apie $7,000 
“Naujosios Lietuvos” fašistų 
namų statymui Kaune.

9. Studentas Tylenis ir vie
nas kunigas rinko dolerius Pa
vasarininkų namams statyti. 
Kiek surinko?

10. Kun. Maciejauskas iš 
Švėkšnos rinko dolerius.

11. Kun. Dargis rinko dole
rius Pažaislio vienuolynui.

12. Kun. Karalius renka do
lerius Ateitininkų namams Ky
bartuose.

13. P. žemaitis rinko dolerius 
Šiaulių Sąjungai Lietuvoje.

14. M. Jankus ir A. Brakas 
rinko dolerius klaipėdiečių rei
kalams.

O kiek žvejų likosi dar nesu
minėtais ?

Lietuvoje iš eilės dabar yra 
trečia valdžia— pirmosios val
džios pastatyta, kuri nenorma
liai atsirado ir nenormaliai val
do. Kitais žodžiais sakant — 
kiaušinis pamokino vištą įver
tinti laisvę, demokratiją ir ly
gybę.

Lietuvoje yra ne “tautininkų” 
arba “fašistų” valdžia, bet mi- 
litaristų-caristų, biurokratų- 
diktatorių, kurie noroms-neno- 
roms turės užleisti vietą demo
kratijai.

Lietuvai pardedant valstybinį 
gyvenimą tuo^aus pasidalinta j 
dvi partijas: demokratišką ir 
katalikišką ir, pridėsiu dar: 
dievišką ir bedievišką.

Per šešetą metų Lietuvą val
dė katalikiškoji partija po obal- 
siu vox populi, vox Dei—pilie
čių daugumos, kaip Amerikoje, 
demokratiškai. Bet rinkimuose 
į trečiąjį Seimą katalikiškoji 
partija rinkimus pralaimėjo dė
lei netekimo pasitikėjimo pilie
čiuose, kurie iš katalikiškos par
tijos perėjo j demokratišką par
tiją didele daugumu, ir tada iš 
vox populi, vox Dei—pasidarė 
vox populi,vox Diabolo — iš 
dieviškos - bedieviška.

Katalikiškos partijos vadai 
tada metėsi prie dabartinių 
diktatorių ir vidurnaktyje “pa
taisė” valdžią sulig savo geida- 
vimo, nuo kurios dabar patys 
stena ir dejuoja ir tur tylėti.

Kam patinka, ar ne, bet tai 
teisybė.

Kada dabartinė valdžia, kata
likų pastatyta, nusavino dvi ka
talikiškas gimnazijas, tai ir 
Amerikos katalikų vadai susi
rūpino ir per kun. J. Koncevi
čių pareiškė kūrimą ‘“kultūrines 
įstaigoes”—kolegijos Lietuvoje, 
kas butų Amerikos piliečių nuo
savybe ir Amerikos konsulo glo
boje. Tačiaus nepareikšta ko
kios pakraipos tokia kolegija tu
rėtų būti? Jei tautiška-demo- 
kratiška-lietuviška, tai gerai, 
bet jei katalikiška-jezuitiška, 
tai jau ir dabar tokių turime 
per Siaug.

Nusavinimas tų dviejų katali
kiškų gimnazijų bus atlyginimu 
katalikų buvusiai valdžiai už 
nusavinimą tautiečių progimna
zijos Mariampolėje ir mokytojų 
seminarijos Kėdainiuose.

Kad visokiems dolerių žve
jams taptų uždarytas atplauki
mas, reikalinga yra Amerikoje 
išrinkti Komitetą ištyrimui bent 
kokio žvejo tikslų.

Kaip Lietuvoje yra dvi aist
rios srovės už Lietuvos ateitį, 
tas pats ir Amerikoje. Katali
kams rupi vienuolynai ir jėzui
tai ; tautiečiams-gi visuotina 
lietuvių gerove Amerikoje ir 
Lietuvoje: Laisvė, Lygybė, De
mokratija—valdykimės savimi. 
Jez'uitai Lietuvą tautiškai nu
marino kartą, tad neleiskime jė
zuitams Lietuvos numarini ant
ru kartu. —P. Mikolainis.

Gyduoles 
Erzina Inkstus

Gerkite Vandenį
•

Imkite Druskos Prie Pirmo 
ženklo Pūslės Suerzinimo 

Ir Nugaros Skausmo

Vyrai ir moterys Amerikoje turi 
amžinai saugotis inkstų suirimo, nes 
čia dažnai perdaug valgoma riebių 
valgių. Kraujas privinsta rūgštimis, 
kurias inkstai stengiasi iškošti. Bet 
jie nuvargsta nuo persidirbimo, užsi
kemša, nuo ko kjla inkstų negaliavi- 
mai, pūsles silpnumas ir nupuolimas 
sveikatos.

Jaučiant, kad inkstai išrodo kai 
švininiai: skaudant nugarai, ar kada 
šlapumai netyri, pilni nuosėdų; gal
vai skaudant, ar svaiguliams užei
nant; viduriams rugstant, ar rauma- 
tizmui kankinant prastame ore, pra
dekite tuoj gerti daug minkšto van
dens ir gaukite iš aptiekos keturias 
uncijas Jad Salts druskų. Imk po ar
batini šaukštelį prieš pusrytį per ke
letą dienų ir inkstai pradės puikiai 
veikti.

Šios pagarsėjusios druskos padary
tos iš vynuogių rūgšties, citrinų ir li- 
thia. Per ilgą laiką jos vartojamos 
išplovimui inkstų, kurie užsikimšę.

Jad Salts druskos nebrangios. Jos 
negali pakenkti ir padaro malonų, pu
tojanti lithia vandens gėrimą, kuris 
reikalingas kiekvienuose namuose, nes 
niekas neapsirgs nuo išplovimo ink
stų.

Sol EIlis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materįolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Tek Cicero 130

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosp*'elt H500

G ....... G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metu —......... $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’.

\ į
-V. ... •. ji'./'. X., •. ; \
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CHICAGOS 
ŽINIOS

mažesnis, kadangi vietos bal
suoti turėjo užsidaryti 4 vai. 
Atsižvelgiant į tai, kad Chi- 
eagcj yra 1,334,000 piliečių, 
turėjusių teisę balsuoti, tai ma
noma,’ kad nei pusė jų nebalsa
vo.

Kepa įstatymus

Narkotikai po altorių
Fcderalės valdžios agentai 

kovai su narkotikų šinkuoto- 
jais užpuolė chiniečių bažnyčių, 
kuri randasi adresu 211 West 
22nd St. Po altorių jie rado 
narkotikų vertės $25,000.

mėnesiai atgal, laiku kurio ta
po užmuštas VVilke kompani
jos troko šoferis. Gerą repu
taciją yra įsigiję kai kurie po
litikieriai!

PRANEŠIMAI

Illinois valstijos legislaturos 
narys, p-nia Lottie Hollnian 
O’Neil, įnešė legislaturon bilių, 
kuris jei taptų įstatymu, suma
žintų laisnių kaštus autams per 
pusę. Dabartiniu laiku už au
tų laisdiius mokama nuo 8 iki 
50 dolerių. P-nios O’Neil bi- 
lius reikalauja, kad už tokius 
laisnius ateity butų mokama 
nuo 1 iki 25 dolerių. Panašiai 
turėtų būti, pagal jos bilių, su
mažinti kaštai ir trokų (arba 
komercinių autų) laisniams 
pirkti. Well, reikia sugalvoti 
įstatymų sumanymai sėdint 
Springl'ielde.

Policininkų mažiau, ne 
kad gengių

Town of Lake policijos dis- 
trikte gyvena 57,317 žmonių. 
Distriktas labai platus. Tuo tar
pu policijos tarnyboj yra 57 
policininkai, kuomet įvairių 
gengių priskaitoma net 63. O

Politikierius areštuotas
’ Areštuotas George Fausco, 

46 m., gyv. 1253 S. Halsted St. 
Jis yra rinkimų teisėjas 20-toj 
vardoj 12-me precinkte. Max- 
well stoties policija nužiūri jį 
ryšy su holdapu, papildytu 3

Draugiją Teisybės Mylėtojų ren
gia jubiliejų ir koncertų su persta
tymu 32 metų gyvavimo balandžio 
7 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Dalyvaus geriausi Chicagos lietuvių 
dainininkai ir bus kitokių pamargi- 
nimų. —Rengėjai.

Dramtiško Ratelio repeticija vei
kalo Audra Giedroje šiandie, vasario 
27, 8 vai vakare. M. Meldažio svet, 
prašomė pribūti visų laiku.

A. Yusas, rašt.

Ieško septyniolikos 
vyrų

Policijos komisionieriaus pa
dėjėjas Stege pranešė, kad ieš
koma septyniolikos vyrų, di
džiuma kurių yra žinoma, kaip 
Al. Caponės bendrai, ryšy su 
nugalabijimu septynių Morano 
šaikos gengsterių. Rodhauzėje 
7209 West Koosevelt Boad, tar
po užtikta ginklų. Tarpe kita 
ko čia rasta ir Cicero policijos 
žvaigždė No. 65. Daroma tyri
nėjimas, kam ta žvaigždė buvo 
išduota ir kokiu įbudu ji pate
ko minėton rodhauzėn.

Jų nemiga nekainuoja
Anksti ryte p. Kohn, 3638 

North Irving Avė., pakilo iš lo
vos langą uždaryti. Kaip lik 
tuo laiku vidun pėr langą lindo 
juodveidis. Moteris sukliko ne
savu balsu. Jos vyras pašokęs 
iš lovos, pribėgo prie lango ir 
išstūmė juodveidį laukan. Pa
sigavęs revolverį, jis dar iššo
vęs j kiemą. Sujudimo, mato
te, buvo nemažai. Bet Kohnų 
dukterys — viena 9 metų, ki
ta 16 m. — miegojusios greti
mam kambary, nė nepajuto 
“trevogos.” Išrodo, kad nemi
ga jų nekamuoja.

Susirgo Šamas Insull
Daktarai įsakę Šamui Insultui 

— Commonwealth Edison Co., 
Chicago Transit Co., Peoples 
Gas, Light and Coke Co., Mid- 
dle West Utilities Co. ir kitų 
stambiųjų šalies korporacijų 
viršytai — daboti savo sveika
tą, ba ji esanti ne kažin kaip 
tvirta.

Mažas skaičius piliečių 
balsavo

Iki vakar dienos pietų alder- 
manų rinkimuose buvo paduota 
trk 315, (MM) balsų. Po pietų 
balsuotojų skaičius tikėtasi dar 
tkiek bus gengsterių, jei yra 
tiek gengių?

Kasomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

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

Svarui 20 centų ■
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir • 
taip pataria Lietuvos bankai

KONTRAKTORIUS
P. KASPAR

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

sučėdysi pinigų, nes pavasarį bus

PASITAISYKITE 
AUTOMOBILIŲ

Dabar atėjo laikas taisyti automobi
lius, nes pavasaris arti, kad atėjus 
gražiam orui galėtumėt be “trobe- 
lio” važiuoti. šituo reikalu paši- 
tarkit su expertu, kuriais esam 
mes —
MORGAN ST. AUTO 

REPAIR SHOP 
3407 So. Morgan St.

Tel. Boulevard 9421

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 Gydytoj’ai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienč 
3103 South Halsted Street 

Telephone Victory 1115 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 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

ADOMAS ABARAVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 26 dieno, 3:15 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukės 35 me
tų amžiaus, gimęs Švenčionių 
apskr., Daugėliškiu parap., 
Radeikiškių kaime, Amerikoj 
išgyveno 16 metų .Paliko di
deliame nuliudime Lietuvoj tė
vą Mykolą, brolius ir seseris. 
Laidotuvėmis rūpinasi Petras 
Milašius ir Alfonsas Shalna. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4343 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 1 dieną, 8 vai. ryte iš na
mu j šv. Kryžiaus. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliude liekame,
Giminės ir Draugai.

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

JURGIS VENCAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 25 dieną, 4 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 40 me
tų amžiaus, gimęs .Tauragės 
apskr., Pagramančiu parap., 
Tamošaičių kaime. Amerikoj 
išgyveno 20 metų. Paliko di
deliame nuliudime draugus ir 
gimines; Lietuvoj—du brolius, 
Antaną ir Joną ir seserį Ur
šulę. Laidotuvėmis rūpinasi J. 
Dargužas, Republic 8214. Kū
nas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 28 dieną, 5 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jurgio Vencos 
I giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,

Draugai ir Giminės.

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

brangiau. įmokėti mažai tereikia. 
Gali per 24 mėnesius po biskį iš
mokėti.

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas

2608 W. 47th St.

SpcciaJlHtaa gydymo chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atallan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išegzaminavitno—kas jums yra.

JUOZAPAS MOCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 25 dieną, 3:35 valandą 
ryte, '1929 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
ap., Kaltinėnų parap., Gaidenų 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
m. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Arčaitę, 
3 dukteris -— Oną, Heleną ir 
Marijoną, sūnų Juozapą, 2 žen
tus—J. Latožą ir A. Chuprins- 
ką, 2 brolių — Stanislovą ir 
Pranciškų ir gimines, o Lietu
voj motinėlę Agotą, seserį 
Pauliną Vaicekauskienę. Kūnas 
pašarvotas, randasi 716 W. 17 
Place.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
kovo 4 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Mockaus 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse i? suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Simus, 
Žentai, Broliai ir Gimines 

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 rytp iki 1 po pietų.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 27 dieną, 1926 m., su
laukusi 70 metų amžiaus, gi
mus Jūžintų miestely, Rokiš
kio apskr. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Kazimierą ir 
dukterį Teofiliją, Lietuvoj 
brolį Aleksandrą Juodį ir se
serį Amiliją Krasauskiene. Pa
laidota tapo kovo 3 d., 1926.

Šv. Agnieškos parapijos 
bažnyčioj, Rockvvell ir Persh- 
ing Rd., atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą.

A. A. Barboros Grumbinic- 
nės gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti pamaldose, ku
rios atsibus šiandie, vasario 
27 d., 7 vai. iš ryto.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Tau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai 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. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofįso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Dr. J. W. Beaudettė
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

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Westcrn 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

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
M u s ų patarnavimai 
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 graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. St.,

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriua Ir 

Bataamuo tojai
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuoplgiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevolt 2515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prio grabų išdir
by st ės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 v*!., Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pie’tų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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.

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

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų 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

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.

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
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
. vakarą, išskyrus kentvergą 

Nedėliomis nue 9 iki 12 ryto

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
1’ln.tt kamp. 18 St. iž aukštus

. Pastebekit mano iSkabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis 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. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir dialhermia

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Bruųswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

katąbarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

Įvairus gydytojai

Telephone Yards 0994 f

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. dieną 

Phone Midway 2880

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Penedėlio 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 Tol. Hyde Park 3395 

johnbTborden 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tol. Ičandolph 3322 _

Gyvenimo vieta, 6456 S. Wliipple St. 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Ar 
Tel. Prospect 3525.

DR. M. J. SĖERMAN
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 6352

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

Spccįalistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chronišku ligų

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

; Valandos:* J 3 po pietų, 7 -8 yak. ■
i Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

Autų savininkams 
žinotina,

P-as RagsdalJ, The Lawrence 
Auto Body and Fender Works 
kompanijos vedėjas, praneša lie
tuviams, kad jų automobiliai 
gali būti numaliavoti ir nudai
linti geriausiomis galimomis są
lygomis. Jei reikia autą pertai
syti, išvalyti, tai ir šis darbas 
atliekamas. Ir jokios mokesties

nereikia mokėti pirma, negu 
darbas psti atliktas. Kainos pri- 
einamiausios, ypač atsižvelgiant 
į tai, kad darbas čia padaromas 
pirmos klesos. Kad supažinus 
lietuvius su šia įstaiga ir kad 
patraukus čįa daugiau lietuvių, 
tai kiekvienam automobilistui 
darbas 
šimčių 
jei jis 
tu ve j e.

Lavvrence Auto Body 
Fender Works kompanijos 
tu v ė yra adresu 3016 Lawrence 
avenue.

bus padarytas 10 nuo- 
pigiau (10% discount), 

patodys šią žinutę dirb-

and 
dirb-

BIZNIO
Rodykle
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

ACCORDIONS
Augštos rųšies visokio išdirbimo 

armonikos.
R. CARBONARY AND SONS

760 Taylor St.
Monroe 6977

ACCOUNTANTS
KLOOSTER AND COMPANY 

100 North La Šalie St.
State 6397

Auditing; Dalį laiko, Knygvedystč, 
Income Tax.

BUSINESS BROKERS
UNITED BROKERAGE CO., 

145 North Clark St.
Dearborn 3840

Parduos, išmainys jūsų biznį, grei
tai; partneriai parūpinami.

ELECTRICAL CONTRACTORS
COMMERCIAL LIGHTING WKS„ 

Incorporated 
3524 Roosevelt Rd.

Nevada 6566
Elektros ir fixturių kontraktoriai. 

traktoriai.

FURNITURE
COHEN 

1401—9 So.
Canal

Visokeriopi namų 
parduodame

BROS. 
Halsted St. 
0300 
rakandai; 
pigiausia.

mes

PATENT ATTORNEYS
B. PELECHOVVICZ 

2300 W. Chicago Avė.
Brunswick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS
KOZLOWSKI MUSIC SHOP 

914. Mihvaukee Avė. 
Haymarket 2121

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

R A D I O
BOB’S RADIO SHOP
1539 So. Crawford Avė.

Rockwell 9460
Fried Eisemann, visokio išdirbimo, 

radio aptarnavimas

REAL ESTATE
J. H. SCHAFFER and CO.
8003 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

ROOFING
CONSUMERS ROOFING WKS. 

4345—50 Harrison Street 
Tel. Kedzie 5111

Visokios rųšies stogų dengimas at
liekamas nebrangiai.

SASH AND DOORS
ALBERT J. ANTHONY 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789 

Durys, storm, sash, garažiai, siete
liai, etc.

SEWING MACHINES
WM. ROCHE 

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367 

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

SIGNS
AVERS SIGN SERVICE 

1338 Roosevelt Rd. 
Monroe 3829

Visokios rųšies iškabos. Abelnas 
iškabų kontraktorius.

STATIONARY
MERCHANTS ASS’N INC.

v 3610 So. Hoyne Avė.
Virginia 2074

Visokios rųšįes rašomieji daiktai. 
Biznio kortos $2.95 už tūkstantį. 
Sempeliai.

T I R E S
HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji( tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų Čardžinimas, taisymas.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Musical Instruments
■ Muzikos Instrumentai

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MUSŲ biznis yra aptarnauti ra- 
dios — tai musų pasilaikymas re
miasi tiktai ant gerumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavimo Co. Morrison Radio 
Co., Ravenswbod 6355.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
išmo- 
į 24

už 2% nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

CLASSIFIEO APS
Educational
Mokyklos

Nereikia įmokėti pinigų Z
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 
šį apgarsinimą, 
mes pasiųsime 
skaitliuoti jūsų darbą.

šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
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., Chicago, III. Hemlock 9149.

atsinešk it
Pašaukite mus ir 

žmogų dykai

1210
AVĖ.

ap«

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

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

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 VVest Grand Avė.

Berkshire 1321
M R. PARIS.

Kas norit pirkt, par
duot arba mainyt 

namus, lotus, farmas, ar biznius, 
mainau namus ant farmų, farmas 
ant namų, lotus ant biznių, kas no- 

mnkųlr rit greita rr teisinga patarnavimą, 
i kreipkitės ypatiškai arba telefonuo
kit.

G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė., 

Pliene Lafayette 5107

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place 
Phone Roosevelt 8887

CUMBERLAND COUNTY
SIS’/ž akrų apdirbamos ant dide- 

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

Radios

Personai
Asmenų Ieško

Aš ANTANAS ASTRAUSKAS 
paieškau savo brolio Juozapo As
trausko, per 20 metų gyveno New 
Yorke, dabar nežipau kur gyvena. 
Meldžiu, brolį pats atsišaukti arba 
pažįstamų meldžiu pranešti už 
labai busiu dėkingas.

ANTANAS ASTRAUSKAS 
1327 So. 49 Avė., Cicero,

k.-Į

III.

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KAL
BĄ. Patobulnk savo iškalbumą. Iš
simokink gražiai rašyt; ir kalbėti 
angliškai teisingai; per 3 arba 4 
mėnesius galėsite vartoti kaip savo 
kalbą. Tokiu budu galėsite pagerin
ti savo būvį. Del vyrų ir moterų 
privatiškos valandos, kada kas nori 
/lienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL OF ENGUSI! 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy- 
kit dabar!

TIK pamislyk apie tai: $2.00 
i savaitę permaino jūsų baterijų 
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė. 
Independ. 0329

-------O-------
SPARTON RADIO 9 tūbų $189.50 

su Console ir garsiu kalbėtuvu, tū
bai ir tt., 3 mėnesiai už dyką ap
tarnavimas. Taipgi agentai dėl 
Crossley ir Howard radios. Radio 
aptarnavimas $2. Vigons Radio Shop 
1025 Leland Avė.. Ardmore 3873.

Automobiles

geroms sąlvgoms.
KAINA $55 UŽ AKERJ. 
Su $4,000 gali nupirkti.

A. J. PARKS, 
2915 Irving Park

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

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Western Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

---------O--------

GERA PROGA. Parsiduoda 160 
akerių farma. Gera žemė su bu- 
dinkais, parduosiu cash arba mai
nysiu j Chicagos prapertę. 6001 So. 
Carperter St. Tel. Englevvood 2116.

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

Real Estate For Sale
Namai-žęmė Pardavimui

NEGIRDĖTI MAINAI

NAUJAS 5 kainb. namas, arti 
Oak Forest. Phimbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 71Ą 
Pėdų konkryto beisinentas. Skal
byklos, furnasu šildoma, arti R. I. 
R. R. stoties, 1 dubcltavas, kitas 1 
karo garažas, l1^ akerio (150V302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. Western avė.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

• AUTOMOBILIŲ DIRBTUVĖ
Geriausia mechaniškų darbų ; 

kimui, už pigias kainas.
MORGAN STREET

AUTO REPAIR SHOP
3407 So. Morgan St., 
Tel. Boulevard 9421

Financial
Finansai-Paskolos

atli-

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

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

$95

Miscellaneous
įvairus

IR

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 apsilankyti į musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

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

&/z% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių ‘paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

Mes

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Tel. Victorv 9634

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

. GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus.’ Permufinu j 
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 rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

Bridgeport Painting 
and Hardware Co. 

Malėvojam 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
ni mas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
Hyct. 0506.

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

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 3037

ant

------ o-----  
paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000

mažų mėnesinių išmokėjimų.
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

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

1726, W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

1618 West 18th Street
I. F. Dankovvski, prez. 
C. T. Dankovvski, ižd.

Paskolos suteikiama; 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI .

6 Nuošimčiai » ’
Mes perkame real estate 

kontraktus

HNTERNATDONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St

Juokdariai nerašykit.
JOSEPH GAIZOWSKY

1329 VVest St., 
Rockford, III.

Help Wapted—Malė
Darbininkų Reikia

---------O---------

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS
Visai nauji 1928-29 modelio auto

mobiliai. Pirkite su dideliu sučėdi- 
jimu. Fabriko perviršis, lengvi iš
mokėjimai. Populariškos išdirbys- 
tės . Veikite fuojaus; aprubežiuota 
kiekybė. Doug. 2930—0497. Karai 
prie 501 E. 39 St. ir 5816 S. West- 
ern Avė. Atdara iki 10 vai. vak.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidininiui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobesy, 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.

Kreipkitšs kas dieną nuo 10 ii ry
to iki 4 vai. po pietų.iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
PIANISTO reikia dėl orkestros. 

Kreipkitės vakarais nuo 6-8, 2 lubos, 
1816 So. Halsted St.

REIKALINGAS vyras pardavinėti 
automobilius kainos nuo $685 iki 
$1500 ant komiso nuo 7 iki 10% 
Mes suteikiam šimtus jums vardų, 
kurie gali pirkti ir suteiksime jiems 
musų kooperavimą, galit uždirbti 
nuo $400 iki $500 į mėnesį.

Atsilankykit ypatiškai
3236 W. 63rd St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

žus seklyčios setas $67.00. Riešuto 
valgomojo kambario setas $57. Rie
šuto miegruimio setas 3 kavalkų 
$79. Bargenai šimtuose kavalkų. At
sinešk šį 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

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ 
Žemiau pasirašė pasiūlom pardavimui, gra
žiausius rakandus, tik 2 mčneaių senumo, 3 
kavalkai nuo kandžių apsaugotas seklyčios 
setas, 9x12 Wilton karpetas. maži karpetai. 
8 kavalkų riešuto valgomojo kambario se
tas, pilnai 4 kavalkų miegruimio setas, 5 
kavalkų pusryčių setas, uždangas, sidabri
niai daiktai, veidrodžiai, paveikslai. Coxwell 
krčslas, kiti krėslai, lempos. laikrodžiai. 
Parduosiu už pinigus. Apmokčsiu nuvežimų, 
parduosiu atskirai.

JAMES WINNER, 
8228 Maryland Avė., Imas apartmentas 

Tel. Stewart 187R

labai pigiai išPARDAVIMUI
iš priežasties mirties, 5 kambarių 
rakandai. 2555 W. 63 St. Prospect 
2415.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKUS PIANAS $750
Vartotas tiktai 6 mėnesius, mes 

parduosim už $125, įmokėt 
pinigų, likusius po $2.00 Į 
Atsakantiems žmonėms, 
kabinėtos ir 78 voleliai

Šauk
Beimant 1334

tik $25 
savaitę, 
suolelis,

Miscellaneous
įvairus

IŠSIMAINO puikus kampinis biz
niavas muro namas, 2 Storai su 7 
flatais, cottage užpakaly su cemen
to fundamentu, extra lotas ir 2jų 
karų garažas. Parduosiu už 
$56,500 arba 
apartment namą, bizniavus 
arba kas turit 
tuose, priimsiu 
j i m ą.

IŠSIMAINO 
mas, Brighton Parke su bizniu, Sto
ras su 3 flatąis, mainysiu ant priva- 
tiško namo nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na
mas, South Sidėj netoli Garfield 
bulvaro po 5 ir 6 kambarius, namo 
kaina $11,500, mainysiu ant nedide
lio bizniavo namo, bučemės arba 
lotų.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Aicher Avė., Storas su 4 flatais, 
mainysiu ant farmos nepaisant Val
stijos, farma turi būt be morgičių.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 5 
flatais, namo kaina $9,500, primsiu 
į mainus privatišką namą, Brighton 
Parke arba prie Vienuolyno, namas 
neša rendos apie $150 j mėnesį, 
kas pirmas, tai laimūs.

IŠSIMAINO puikus 
III., 50x155, mainysiu 
namo, groserio, arba 
lio.

Parduosiu 
priimsiu i mainus 

lotus, 
namus kituose mies- 
kaipo pirmą įmokė-

bizniavas muro na-

lotas, Aurora, 
ant nedidelio 

ant automobi-

lotai ant Ar-

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

-----—O---------

PRIIMTAS Į MAINUS
Tai turiu parduoti tuojaus 5 kam

barių mūrinį bungalov/, 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.

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

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

IŠSIMAINO puikus 
cher Avė., tinkami bile kokiam biz
niui, mainysiu ant didelio namo, 
bungalow arba biznio nepaisant 
apielinkės. *

PROGA FARMERIAMS įsigyti 
puikią farmą 40 akerių Wisconsino 
valstijoj, pusę mylios nuo miesto, 
priimsiu mainais nedidelį namą, ar
ba lotus kaipo pirmą įmokėjimą.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

F. G. LUCAS & CO.

Mes turime ant rankų keletą pa- 
rinktinių Wilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių. Mes pagel- 
bėsime 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 apieiinkėj, 6-6 kambarių. Pa
šaukite Miss BEYER

Fairfax 2000

$250 Cash, likusius po $35 į mė
nesį nupirks dviejų augštų mūrinį 
namą su šešiais kambariais, prie 18 
PI., arti Ijeavitt St. Kaina tik 
$3500.

Kaina
Mėnesinės rendos $55.

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50.

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

4108 Archer Avė,
Phone Lafayette 5107

$500 
nupirks
30x125, 
63 gt.

Cash, likusieji išmokėjimais, 
5 kambariu namą, 
prie S. Kildare Avė., 

. Kaina $4500.

lotas
arti

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Atyda Biznieriams

DIDELIS BARGENAS. Parduosiu 
grosernę. Pardavimo priežastis, tu
riu du bizniu, 1600 So. Union Avė.

AUKSINS PROGA
. AUTOMOBILIŲ MEKANIKAMS
Parduodu arba mainau ant namo, 
ar lotų, garažo biznį, 10 metų 
sas, pigi renda, gera vieta.

Atsišaukit
Lafayette 4294

ly-

EXTRA BARGENAS, pardavimui 
bučemė ir grosernė — “cash” biz
nis — renda pigi. Penki kamba
riai pagyvenimui, 2901 So, Eme- 
rald Avė. /
------ 4—.t-------------------------------------------------------------------

PARDAVIMUI grosernė ir bučemė 
arba mainysiu ant gero loto, 6 kam
bariai pagyvenimui, renda $50 į mė
nesį, 7036 Archer Avė. Prospect 
2559.

PARSIDUODA , grosernė ir bu- 
černė su namu . Cash biznis, arba 
priimsiu į mainus 2-jų flatų namą, 
lotą arba gerus morgičius. 6001 So. 
Carpenter St. Tel. Englewood 2116.

Pardavimui bizniavas namas ant 
71st ir Western avė. Storas, ruimai 
užpakalyje ir 6 kambariai ant vir
šaus, tile bathroom, viskas vėliau
sios mados ištaisyta, garažas dviem 
mašinom. Kam reikalinga, tegul pa
siskubina, nes tokia proga ilgai ne- 
sitęs.

2 FLATŲ muro namas, 6—5 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
mūrinis garažas 2 mašinom. Kaina 
$8,.400.

5 RUIMŲ mūrinis bungalow, fur
nasu šildomas, kaina $7,200, $1,000 
įmokėti.

5 RUIMŲ naujas mūrinis bunga- 
low. Kaina $6,950, $500 įmokėti.

Taip pat turiu visokių mainų ir 
bargenų. Budavoju namus ant už
sakymo. Kam reikalingas kontrak
torius, kreipkitės pas mane, dykai 
duosiu aprokavimą.

John G. Mežlaiškis 
2453 W. 71st Street 

Republic 4537

Cash, likusius mažais mė- 
gra-

$200
nesiniais išmokėjimais, nupirks 
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

Trys Bargenai
7 kambarių medinė rezidencija 

ant cementinio fundamento, gerame 
stovyje ir puikiai užlaikoma. Taip
gi garažas. Randasi ant Maplevvood 
avė., prie 52 St. $4500. Verta daug 
daugiau.

UŽ $4000 3 kambarių medinis na
mukas, karštu vandeniu šildomas, 
maudynės ir kiti patogumai; lotas 
platus, daug didelių medžių. Ran
dasi Maplewood ir 71 St.

PARDUODU grosernę Ir saldai
nių krautuvę, 4 kambariai pagyve
nimui, priežastis pardavimo liga mo
teriškės, 522 W. 31 St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su namu ar be namo, mainysiu į 
6 kambarių bungalow South. Tel. 
Hemlock 3130.

TIKRAS BARGENAS
.7 kambarių namelis furnisų ap

šildomas, maudynė, elektra ir ga- 
zas ir garažas, $1000 įmokėti, liku
sius lengvais išmokėjimais. Taipgi 
turiu l’/2 augšto namą 7 kambarių, 
fumisu apšildomą, galiu mainyt 
ant lotų. Abu yra Brigton Parke. 
S. G. Tupovich, 1829 Blue Island av.

UŽ $3400 3 kambarių namas ir 
du lotai po 30 y 125 pėdas. Garažas, 
barnė dėl karvės ir vištininkas; že
mė apsodinta vynuogėmis, sodnu ir 
kvietkomis. Randasi prie pat Archer 
Avė., dar miesto rubežiuose.

PARDAVIMUI ARBA
MAINYMUI

Visas augščiau paminėtas nuosa
vybes galima pirkti už cash arba 
su mažu įmokėjimu.

Dabar laikas yra sukrusti ir pra
dėti rūpintis apie nuosavybę — že
mė 
kių

PARDAVIMUI grosernė ir 
černą verta $2500, parduosiu 
$500, ateikit šiandien, o rytoj 
būti per vėlu,

1904 Canalport Avė, 
arba Telefonuokit

Victorv 4898 
F. J. SZEMET,

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN 

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

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND < 

\ 4119 Broadway,
Bittersweet 6180

bu- 
už 

gal

ir arti 
įtaisy- 
ir tt.

CO.

Bizniavas namas prie 1904 Canal
port Avė., aukštas, cementuotas 
skiepas, 4 kambariai prie štoro ir 6 
kambariai viršuj; maudynės ir elek
triką, aržuolo medžio trimingas ir 
visi parankumai, parduosiu su la
bai dideliu nuostoliu arba mainysiu 
ant lotų, farmos, 
nio.

3jų pagyvenimų 
namas, prie 1913 
parduosiu su $500 inmokėjįmu, arba 
mainysiu ant loto arba automobi
lio.

5 kambarių cottage prie 5320 
Kildare Avė, kaina $3,500, reikia 
įnešti $500, likusius kaip renda.

F. J. SZEMET
3114 So. Halsted St.

Victory 4898

ir. namai neužilgo pakils ir to- 
bargenų bus rečiau.

Ed. W. Baks Co.
Bakševičius

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

arba kokio biz-

niuro ir medžio 
So. Morgan St.,

$500 įmokėk, gausi namą 4147 S. 
Princeton Avė., dviejų flatų medi
nis, 6—6 kambarių, elektra ir mau
dynės — $3500. Normai 1902.

PARDAVIMUI
Bargeno kaina, 3 augštų, akme

nų frontas, 3 flatai, po 7 kamba
rius kožnas, maudynės, elektros 
šviesa . Viskas geriausiame stovy. 
VVallace Street 
$12,000. Mes 
nuosavybę, kad 
paskolą $8000, 
kalautų.

IGNĄTIUS
VVest Thirty 
Bldg., 31st

arti 30tos, 
manom gerai 
mes galėtume duot 
jeigu pirkėjas

tiktai 
apie

rei-

CHAP & CO., 
First State Bank 
prie Wallacc St.




