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Kubos Prezidentas Savo
Priešus Susėdąs Rykliams
Kubiečių nacionalistų partijos vadas kal

tina Machado dėl slaptų galvažudybių 
ir visiško patrempimo laisvės krašte

vedėjas, p. Siantiago, misterin- 
gai prapuolęs iš savo namų. 
Niekam nebesanti paslaptis, 
kad tie žmonės, kurie misterin- 
gai prapuolę iš Havanos, buvę 
nudanginti į Cabanos tvirtovę 
ir iš ten sumesti į uostą ryk
liams suėsti. Kad esanti 
tiesa, parodas tais faktas, jo-

NF.W YORKAS, kovo L — 
Octavio Seigle, Kubos naciona
listų partijos vadas, kurį Ku- 
Im>s vyriausybe kaltina dėl kur
stymo sukilimo prieš dabarti
nę valdžią, griežtai nugina kal
tinimus, busią jo sekėjai siekę- 
si nužudyti prezidentą Machado. 
Visa, iko nacionalistai norį, tai
padaryti galą dabartinei Ma-lg:i vieno sugauto uoste ryklio 
chado valdžios praktikuojamai viduriuose buvus i — 
masiniu galvaižudybių sistemai.

Kubos spauda, pasak Seigle, 
esanti visai suvaržyta. Įvairių 
laikraščių redaktoriai buvę at
virai nugalabinti, kiti vėl kaž
kur misteringu bildu prapuolę. 
Praeitais metais opozicijos laik
raštis Union Nacionalista buvęs 
smmlu patremptas ir jis pats, 
Seigle, areštuotas. Dar tik šių 
metų vasario 22 dieną Havanos 
laikraščio Heraldo Commercial

rasta darbi
ninkų vado, ClaUdio Bruzono, 
lanka, kurią, pagal tam tikrus 
ženklus, pilnai jo žmona ir 
draugai pažinę. Del to, tuo
jau po to atsitikimo, Machado 
valdžia užgynus žvejoti reto
mis Havanos uoste.

Seigle, jau 73 metų amžiaus 
žmogus, sako, kad jo naciona
listų partija kovojanti dėl tei
sėtų rinkimų, kur krašto žmo
nės galėtų laisvai 

1 pareikšti.
savo valią

Italijos fašistų tary- $50,000,000 trustas 
ba paskelbė naujo kontroliuos minkš- 
parlamento sudėti tos anglies pramonę

Iš 400 vietų seime daugiausia 
—82 vietas—gauna profesijos 
žmonių ir artistų federacija

NEW YORKAS, kovo L 
Praneša, kad jau lapo suorgani
zuota milžiniška Amalgamatcd 
(>>al korporacija su 50 milio- 
nų dolerių kapitalo, kurios sie
kimas esąs “stabilizuoti minkš
tosios anglies pramonę.“

Ta Amalganiated Coal kor
poracija, painu lama į savo ran
kas įvairias kitas kompanijas 
ir korporacijas, kontroliuos vi- 
tsų mintVoštosMo*. anglien jM-amonę 

West Virginijoje, Ken t u c k y,

ROMA, kovo 1. — Didžioji 
afšislų taryba paskelbė savo 
paskirtų 400 naujojo fašistų 
seimo narių sąrašą.

Tuo sąrašu, daugiausiai vie
tų seime gauna profesijos žmo
nių ir men i 11 ų kon-
federa'cija — 82; žr^nės. tikini 

atstovauja bendrai 73 atstovai, ^Tennessee, Indianoj ir kitur, 
tųjų 46 nuo žemės savininkų 
korporacijos ir 27 nuo žemes 
u'kio darbininkų sindikatw; pra
moninkų kor]ioracija gauna 31 
vietą, o pramonės darbininkų 
sindikatas — 26; prekybos kor
poracija — 16 vietų, prekybos 
darbininkų sindikatas — 10; 
oro ir juros transporto korpo
racija — 10, atitinkamų darbi
ninkų sindikatas — 11; žemėj 
ir vidaus transporto samdytojai

12, darbininkai — 9; banki
ninkai 10; bankų darbinin
kai — 6; l’nivt rsitetai — 15, 
akademijos — 2, dailiojo meno 
mokyklos — 2, vidurinės, že
mesnės ir įvairių kitų rūšių 
mokyklos — 11; valstybės tar
nautojai — 8; karo veteranų 
organizacijos 54; katalikų 
organizacijos — 4. Ūkusios 
vietos padalintos į va i r i o m s 
smulkesnėms draugijoms ir or
ganizacijoms.

2 užmušti, 30 sužeistų 
traukinių kolizijoje „

LARGO, Gal., kovo L — Ne
toli nuo čia susidūrė ėjęs iš 
San Francisco į Eureka ekspre
sinis Northrvvestern Pacific trau
kinys su prekių traukiniu.

Katastrofoje mašinistas ir jo 
padėjėjas buvo užmušti, o 30 
ar daugiau pasažierių sužeisti.

francuzų žvejų 
per audrą

ŽUVO

PARYŽIUS, kovo 1. — Per 
smalkią audrą praeitą naktį 
Francijos pakrantėse paskendo 
trys francuzų žvejų laivai. Vie
nuolikę žmonių prigėrė;
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Bando su policija sulau 
žyti streiką Rodezijoj
CAPETOWN, Psietų Afrika, 

kovo L -— Visuotinis geležinke
liu daJbinimkii streikas Rcdezi- 
joj bundama sulaužyti su poli
cijom pagalba. Vienas trauki
nys tapo išleistas iš Bulajvvayo 
j Salisbury, sliprio-s policijos 
sargybos lydimas. Antras trau
kinys žada išeiti iš Bula\vayo 
į Livingslone.

Daroma pastangų pargabenti 
į Buk:\vayo turistus, kurie de} 
streiko yra užkliuvę Victoria

Bedarbių “Interna
cionalas” parlamente

LONDONAS, kovo 1. — 
Premjerui Bald\vinui atsisa
kius priimti jų delegaciją, atžy
giavusios į Londoną bedarbių 
armijos grupė, viso, apie dvi
dešimt žmonių, šiandie atvyko 
i parlamento rūmus ir ėmė gar
siai dainuoti “Internacionalą.” 

Jie buvo policijos pašalinti.

Čechoslovakų preziden
tas Masaryk rimtai 

serga
PRAHA, kovo L — Praneša, 

kad Čeahoslovakų respublikos 
prezidentas Masaryk daug sun
kiau serga, nekad jo gydytojai 
savo ,oficialiuosie pranešimuose 
skelbia.! Masarvk vra 79 metu 
amžiaus žmogus.
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Siūlo $3,000 už Quebec’o 
bombininkų suėmimą
MONTRiEAL, Que., Kanada, 

kovo L — Provincijos vyriau
sybė paskyrė $3,000 dovanų už 
susekimą ir areštavimą asmens 
ar asmenų, bandžiusių dinami
tu išsprogdinti ministerį pirmi
ninką Taschereau.

Bomba Buvo rasta mi nisterio 
pii’miniiVko ofise šu užgesusiu 
knatu.

Influenza šiemet Ang
lijoj mirė 5,347 žmonės

LONDONAS, kovo 1. — Nuo 
šių metų sausio 1 dienos Ilg
šio] Anglijoje mirė influenza 
5,347 asmens.

Per praeitą savaitę Londone 
ir kituose didesniuose miestuo
se ta liga mirė 1,764. žmones.

Išgirdęs, kad Sharkey 
laimėjo, krito negyvas

JAGKLSONVILLE, Fla., kovo 
1. — Vietos gyventojas, William 
Frazee, trečiadienio naktį išgir
dęs radio pranešimą, kad bok
so imtynėse Miami Beache tarp 
Jack Sharkey ir Striblingo lai
mėjo lietuvis, gavo apoplekci- 
ją ir krito negyvas.

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

Katastrofingi potvyniai 
pietų valstijose Užliejo kasyklas
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ATLANTA, Ga., kovo L — 
Georgijoj, pietų Alaibamoj, Pie
tų ir Žiemių Carolinose kilo sti
prus potvyniai, darydami dide
lės žalos. (Jautais pranešimais 
per potvynius devyni žmonės 
žuvo.

Mažne žuvo 30 angliakasių;
600 neteko darbo

Daugumoj deibesiuota; kar
tais gali būt sniego ar lietaus; 
nedidelė temperatūros atmaina; 
vidutiniai ir stipresni pietų va
karų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 31° ir 38° F.

šiandie saulė teka 6:27, lei
džiasi 5:39. Menuo teka 12:12 
ryto.

Mirė italų skulptorius
NEAPOLY, Italijoj, mirė 

mus italų skulptorius, Vincen- 
zo Gemito.

zy-

UNIONTOWN, Pa., kovo 1— 
Prasimušęs iš jau seniau nebe
dirbamų kasyklų vanduo užlie
jo Ėdenborno kasyklas, 6 my
lios nuo čia. Apie trisdešimt 
angliakasių, tuo metu buvusių 
kasyklose, bemaž nežuvo. Tik 
su dideliu vargu jiems pavyko 
pabėgti. Del kasyklų užliejimo 
apie 600 angliakasių neteko 
darbo.

LONDONAS, kovo 1. — Pra
neša, kad Austrijoj, Vengrijoj 
ir Balkanų kraštuose užėjo vėl katos pairimo, čia nusišovė Al- 
dideli šalčiai.

MOLINE, kovo 1. — Del svei-

Stony 
mėj tapo

Creek 
suželta

(Atlantic and Pacific Photo] <

, Ont. Nuvirtęs pasažierinis traukinys. Nelai- 
30 žmonių, o vienas užmuštas.

Sprogimo 10 darbi-Juros vilnys užliejo
ninku užmušti japonų kaimus

MOUNTAIN, Ga., 
- Stone Mountainkovo 1.

Granite korporacijos akmens 
laužyklose, apie mylią nuo čia, 
vakar įvyko oro spaustuvo 
.sprogimas. Septyni dailbinin- 
kai buvo užmušiti^ kiti 
pavojingai sužeisti.

Katastrofa įvyko tuo 
kai baigę dienos darbą
ninkai buvo besirengią eiti na- Kiek žmonių žuvo, kol kas nė- 
mo. ! ra žinių.

dešimt

metu, 
darbi-

TOKIO, Japonija, kovo 1. — 
Vietos laikraščių gautos tele
gramos praneša, kad 'Chosbi 
apygardoj, Nippono saloj, ju
ros potvynio vilnys padarė mil
žiniškos pragaišties. Ištisi pa
jūrio kaimai tapo sunaikinti.

lių įdubo ir kaimai nugrimzdo 
į vandenį dvyliką pėdų gilumo.

Laivas su dinamitu 
sprogo; 3 užmušti
NEW YORKAS, kovo 1.

Praneša, kad Buenaventurofj 
uoste, Kolumbijoje, sprogo gar
laivis Tenton i a su dinamito ir 
gazolino kroviniu. Laivo įgu
la sugebėjo pabėgti dar prieš 
sprogimą, bet kapitonas ir du 
vyresnieji oficierai buvo pasi- 
liikę. .Jie žuvo. Puts laivas- vi
sai suna i'k i irtas.

Danija ratifikavo Kel- 
loggo-Briando paktą
KOPENHAGA, Danija, kovo 

1. — Danų parlamentas šiandie 
patvirtino Kelloggo-Brinado 
rų atsižadėjimo paktą.

Ir Francija patvirtino

PARYŽIUS, kovo L —
balsų prieš 12 Francijos par
lamentas šiandie ratifikavo am
žinos taikos palktą.

ka-

570

Bucharinas pašalintas 
iš redaktoriaus vietos

BERLYNAS, kovo L — Pra
neša, ikad sovietų politinis biu
ras pašalinęs iš vietos Nikalo- 
jų Buchariną, vyriausįjį komu
nistų oofcialio organo Pravdos 
redaktorių.

IŠGELBĖJO NUO SMALKIŲ, 
PASIDARĖ GALĄ KULIPKA

SOUTH BEND, Ind., kovo 1. 
— Eliją h Hėnson, 44 metų am
žiaus, trečiadienį taisydamas 
garaže savo automobilį pritroš- 
ko smalkėmis. Jį rado jau be 
sąmonės, bet dar sugebėjo at
gaivint. Bet jis gyventi, ma
tyt, nebenorėjo. Praieit^ naktį 
revolveriu nusišovė.

LOUIISA, Ky., kovo 1. — Jų 
automobiliui nuvirtus nuo til
to į smarkiai patvinusį Twelve 
Pole upelį, prigėrė S. Maynard, 
26, ir Ch. Kinstler, 44 metų- 
amžiaus, abudu iš Fort Gay, 
W. Va.

i.

Lloyd George žada vi
siems darbo, jei libera 

lai laimėtų
LONDONAS, kovo L-Lloyd 

George, liberalų vadas, saiko, 
kad jei ateinančiais rinkimais 
liberalai laimėsią, tai per me
tus laiko jokių tedarbių Angli
joj nebebusią. Liberalų valdžia 
išplosianti įvairius viešuosius 

- kelių »tatyllx>s, tr®Čn&- 
poiio, klampynių sausinimo' — 

ir visi bedarbiai turėsią ko dirb
ti.

Prisikasė prie pūgų už
nešto kaimo; rado 25 

badu mirusius
BERLYNAS, kovo 1. — Iš 

Zagrebo praneša, kad gelbėtojų 
kuopos, kurios per visą mėne
sį kovojo su pušniais, pą^aliau 
pasiekė Savaje kaimą. Dvide
šimt penki asmens kaime 
buvo mirę badu, o visi kiti 
ventojai taip išbadėję, kad 
buvo gyvi.

jau 
gy
vos

Francuzų laivas pa
skendo; 5 žmonės žuvo

OHEREBOURG, Francija ko
vo 1— Juroj ties Bartleur per 
smalkią audrą paskendo gar
laivis St. Malo. Jo kapitonas 
ir šeši įgulos žmonės išsigelbė
jo, te t penkių kitų įgulos žmo
nių pasigendama. Bijoma, kad 
jie nebūtų žuvę.

NUOTAKA NUSINUODIJO

WYiMORE, Neb., kovo 1. — 
Besirengdama savo sutuoktu
vėm, Miss Ruth Connard, 19 
metų, priėmė nuodų ir mirė.

Kinai protestuoja
TAUTINĖ kinų valdžia pro

testuoja Japonijai dėl jo* taria
mo rėmimo neramumų šantun- 
go provincijoj.

Kova su maištininku
C*

bandomis Meksikoje
Federalinė kariuomenė nukovė 

16 banditų, nugalabijusių du 
amerikiečiu

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
1. — Iš Guanajuaito praneša, 
kad federalinės kariuomenės 
dalis vakar užklupo tą pačią 
maištininkų bandą, kuri praei
tą saviatę suėmė du amerikie
čių inžinierių, norėdama gauti 
iš jų $7,500 išsipirkimo pinigų, 
bet pinigų nesulaukus, o čia fe
deralinės kariuomenes genama, 
abudu nužudė.

Vakarykščiame susikirt ime 
dešimt banditų buvo nukauti, o 
du paimti į nelaisvę, kurie vei
kiausia:! bus sušaudyti. Krito 
taipjau vienas fedicralas.

Pirmiau buvo šeši banditai 
nukauti, tuo budu iki šiol jau 
šešiolika tos bandos narių kri
to. Kiti tebegaudomi.

GENEVOJ, Šveicarijoj, gais
ras sunaikino Hotel La Resi- 
dence. Nežiūrint didelio šalčio 
daugelis svečių buvo priversti 
beveik pusplikiai bėgti laukan, 
palikę liepsnoms savo mantą.

Ko daktarai negalėje 
padaryt, kosulys padarė

SOiMEBVILLI-:, Ala., kovo 1.
— Vietos gyventojo sūnūs, WaJ- 
ter Wade, 3 metų vaikas, pra
eitų metų rugsėjo mėnesį ne
tyčia prarijo nikelį (5 centuš), 
kurį jisai buvo įsidėjęs į butr 
ną. Pinigas įstrigo kažkur ger
klėj, ir visos gydytojų pastan
gos surasti jį ir išimti buvo 
bergždžios.

Dabar vaikutis po persirgtos 
infhięnzos stipriai kasodamas, 
iškosėjo ir. nikelį.

154 Sicilijos banditų nu
teisti kalėti

KzVLJ-ul iiTVI O, Sicilija., k<rv<> 1 .
— Vietos tribunolas nubaudė, i 
kalėjimu nuo 1 iki 5 metų 154 
banditus, Mafijai giminingos 
Rocella bandos narius, šešioli
ka buvo išteisinti, o keturi jau 
yra mirę kalėjime, belaukiant 
teismo.

NUSIŽUDĖ, MOTINAI MIRUS

RO-CK ISLAND, III., kovo 1. 
— Širdį geliamas dėl motinos 
mirties, prieš išlydėjimą jos 
kūno į kapus, Alfred Peteraon, 
33 metų amžiaus sūnūs, ėmęs 
revolverį nusišovė.

LIETUVOS ŽINIOS
Pardavė miško dar už 

250,000 litų
KAUNAS. ■— Sausio 22 die

ną miškų departamente įvyko 
varžytinės. Iš Raseinių miškų 
urėdijos, Šimkaičių girininkijos 
mišku. Pereita vasara audros 
padarė daug išlaužu, 200 ha. 
plote. Išlaužęs pagamintos į 
malkas ir popiermalkes. Minė
tose varžytinėse parduota 8000 
erdmeterių popiermalkių be žie
vės ir 500 erdmeterių su žieve. 
Iš viso .gauta apie 250,000 litų. 
Nupirko Jurbarko ir Veliuonos 
pirkliai.

Policininko ka m b a r y 
sprogo granata

' KAUNAS. Iš Alytaus aps
krities praneša, kad Alytaus 
apskr. V. rajone nežinomi as
menys į policininko A. Pašos 
batą pro langą įmetė granatą. 
Granata kambary sprogo, bet 
laimė — nieko nesužeidė.

Nukrito lėktuvas
KAUNAS. Sausio 24 d., apie 

11 vai. ryto, ties Zapyškiu iš 
200 metrų aukštumo nukrito 
aeroplanas Nr. 2 su vyresniuo
ju Įeit. Bartuška ir kitu lakiniu.

lėktuvas nukrito ajnt Ne
muno ir sudužo į ledą. Lakū
nai liko sveiki.

Lėktuvą per naktį saugojo 
šauliai.

I AUM-***^ ’ _________________________________

Didelis gaisras Kauno 
Šančiuose

i ____  U.^„T

KAUNAS. Šančiuose Vo- 
kilčių g. 119 nr. dėl nežinomų 
priežasčių užsidegė Simono Pa>- 
levičiaus gyvenamas medinis! 
namas, kuriame buvo krautu
vė. Namas visai sudegė. Gais
ro melu sunkiai apdegė Pale- 
vičiaus duktė ir kiek lengviau 
sūnūs. Nuostolių padaryta už 
30,(14)0 litų.

Pušyno gatvėj 23 nr. buvo 
užsidegęs kito piliečio namas iš 
kamino, bet pasisekė laiku gais
rą likviduoti. 
\ —*--------——•

MEDIS UŽMUŠĖ ŽMOGŲ

ŠIMONYS. — iStiusio 23 d., 
Sakonių girelėj (Šimonių valsč.) 
griūdamas medis ant vietos už
mušė pil. Simoną Špalovą, .'to 
metų amžiaus, paeinantį iš Svė
dasų valse., kuris ten dhbo 
prie miško kirtimo.

Liko našlė žmona ir 4 maži 
vaikai.

......... .........................=

V ęly kų Šventė 
Lietuvoj

Kad jūsų giminėms ir mylimiemsiems 
butų smagiau ir geriau sutikti Velykas, jus, 
be abejonės, prisidėsit pasiųsdami jiems 
“velykinio pyrago0 — pinigų. Ir kada jus 
siunčiat, jus norite, kad pinigai butų išmo
kami Lietuvoje kuogreičiausia ir kad dėliai 
pasiuntimo jums butų kuopatogiausia.

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

\ • »
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fred Peterson iš Rodk Island.
F



KORESPONDENCIJOS
South Boston, Mass. ‘‘Ttas «atvekai.i0:
Lietuvos Nepriklausomybės' 11 

metų sukaktuvių apvaikščio
jimas.

. Velionis 
neturėjo jokių giminių Ameri
koje.

Lietuviai subruzdo politiniuose 
reikaluose

sve-
Lie-
ap-

Artinanties pavasariui, kada 
įvyks rinkimai į įvairias valdvie- 
tes, subruzdo ir 

I labiau rūpintis
vietos lietuviai 
politiniais rei-

Vasario 17 d., Lietuvių 
tainėje, So. Bostone, įvyko 
tuvos Nepriklausomybės 
vaikščiojimas.

Tarp kito veikimo buvo pada- i kalais.
Vasario 24 d. įvyko Lietuvių 

prašymas Ukėsų Kliubo susirinkimas. Su- 
prezidentui Hoovėriui ir Coo- sirinkimą atidarius prezidentui

ryta šie nutarimai:
Nutarta pasiųst

A. Aponaičiui ir priėmus perei
to susirinkimo protokolą, į kliu- 

i nariai. 
Po to sekė įvairių komisijų ra
portai ir taipjau plačiai apsvars- 

Susirinkimui buvo perskaity-1 tyta bėgančius politinius reika-

lidge ir Mass. gubernatoriui, 
kad jie tartų savo žodi už pa-
laikymą taikos Europoje ir kad bą įstojo penki nauji
lenkai sugrąžintų lietuviams 
Lietuvos sostinę Vilnių.

ta žemiau paduota rezoliucija, 
kuri buvo priimta vienbalsiai.

Rezoliucija ',

Mes, Bostono ir apylinkės 
lietuviai, apvaikščiodami 11 me
tų Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktuves, vasario 
17 d., 1929 m., priimam sekan-

CHICAGOS
ŽINIOS

Moterims žinotina

NAUJIENOS, Chicago, III.
........... ... ..................................................................................-v....

Lietuviai aeronautai 
veikia

Nuduodamas insurence kom
panijos agentą, banditas-moro- 
nas įsibriovė p-nios Louise 
Bfender naman, 2081 Burliurg 
SI. Grūmodamas revolveriu pa- 
reikalalvo 
tigandusi, 
veiverio, 
kambarin
liūsti langą ji ėmė šauktis pa
galbos. Kada kaimynai subė
go, tai banditas buvo dingęs. 
Šeimininkės turėtų būti atsar
gios, kai pasilieka vienos na
mie.

pinigų. Moteris, iš- 
nieipaisydama nė re- 
įbėgo miegamajan 

ir užsirakino. Atida-

lūs. • !
Ypač plačiai buvo svarstyta Prapuolė klerkas, pra- 

Georgetown township reikalai. | puolė ir $16,000
Ten pavasary bus renkami du 
supervaizerio padėjėjai, 5 tei-
fėjai ir 5 konstabeliai. Tapo nu- pektoriui 
tarta statyti kandidatais į vie
ną supervaizerio padėjėją ir du 
konstabelius lietuvius iš West- 
ville. Jie bus statomi ant re- 

. Tais kandi- 
Idatais paskirta Juozapą Norkų
už supervaizerio padėjėją ir Jo-

Lietuvos Valstybės Taryba > publikonų tikieto. 
savo posėdy 1918 metais, 16 va
sario dieną, vienbalsiai nutarė 
kreiptis į Vokietijos, Rusijos ir! n<1 Lutckų ir Juozapą Buką už 
kitų valstybių vyriausybes su konstabelius. 
šiuo pareiškimu: “Lietuvos Ta- Svarstyta ir Westville miesto 
ryba, kaipo vienintelė Lietuvių j reikalus. Kliubas nutarė sta- 
Tautos atstovybė, i 
pripažinta Tautų Apsisprendimo 
teise, ir lietuvių konferencijos 
Vilniuje nutarimu iš 18—23 
rugsėjo, 1917 metų, skelbia at
statanti Nepriklausomą Demo
kratiniais Pamatais Sutvarkytą 
Lietuvos Valstybę su sostine 
Vilniuje, ir tą valstybę atski
rianti nuo visų valstybių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis tau
tomis. Podraug Lietuvos Tary
ba pareiškia, kad “Lietuvos vai-1 georgetmvniečiai, 
stybės pamatus ir jos santikius j------ -----  ----
su kitomis valstybėmis privalo ’ kuriuos išstatė kliubas nes visi 
galutinai nustatyti kiek galint kandidatai visiems yra ge- 
greičiau sušauktas Steigiamas ra* žinomi ir verti paramos. 
Seimas, demokratiniu budu visų ■ Kliubo Korespondentas.
Lietuvos gyventojų išrinktas.”

1. Kadangi šitas Lietuvos Ta
rybos aktas išreiškė kilniausius 
lietuvių tautos idealus ir jais 
buvo pagrįsta Lietuvos Respub
likos konstitucija;

2. Kadangi Lietuvos Respub
likos konstitucija reikalauja, 
kad vyriausia šalies valdžih bu
tų Lietuvos Seimas, išrinktas 
visų Lietuvos gyventojų demo-, Jocius, Brazevičius, Brazevičie- 
kratiniu budu. • Balsaitis, Bačkauskas, Ju-

Tai mes reokalaujame: |revičius, Navickas. Visi jie
Kad asmenys, kurie dabar į energingai darbavosi ir darbuo- 

laiko savo rankose Lietuvos jasj įos kuopos naudai. Ši kuo- 
valdžią, tuojaus atsteigtų Stei-j pa (urį narių 200, bet iš jų nė 
giamojo Seimo padarytą kon- vienas neįsto’ige 
stituciją ir tuoj konstitucijoj tiek, kiek šie minėtieji asmenys 
nurodytu keliu tuojaus sušauk-! 
tų Lietuvos Seimą.

Kad visi politiniai 
kurie kovodami už 
Respublikos konstituciją buvo; 
uždaryti nelaisvėn, tuojaus bu
tų paliuosuoti. rengia teatrą

Kad tuojaus butų nuimtas! koncertą. " 
karo stovis ir sugrąžinta Lie- nas, grieš 

spaudos, žo- smuikas ir saksafonas.
džio, susirinkimų ir kitos kon- dinimo bus šokiai. Nepraleiski-

Vyriausiajam (policijos ins- 
Aklrichui pranešta, 

kad prapuolęs N’orth Wcstern 
geležinkelio klerkas, o su juo 
prapuolę ir $16,000 kompani
jos pinigų, kurie klerkui buvo 
paduoti nunešti į Melrose Par
ko deposituot į vietos bankų.

Priešingi taksoms ant 
gasolino

Chicagos miesto taryba nu-
remdamosi tyti trijų savo naiių kandida-1£tkyrg komitetą, kuris važiuosi

Į turas, būtent miesto gaspado- 
riaus vietai stato Petrą Glat- 
kovvskį, teisėju—A. A. Aponaitį 
ir aldermanu F. Paulių. Visi 
jie liko nominuoti vienbalsiai. 
Del kitų miesto aldermanu su
sirinkimas išrinko komitetą. 
Kliubo kandidatai eis nepriklau

somų republikonų (Independent 
Republican) tikietu.

Gerbiamieji vvestviliečiai ir 
, meldžiu jus 

i remti visus tuos kandidatus,

Springifeldą norimų uždėti ant 
gasolnio taksų reikalu. Komi
tetui Įsakyta priešintis bet ku
riam ibiliui, jeigu tuo kiliu bus 
taikoma uždėti taksų daugiau, 
kaip du centai galionui.

Lietuviai aeronąutai, nors dar 
nelabai senai įsikūrė ' profesinį 
Vyties Aero Kliubą platinimui 
aero žinių ir palaikymui drau
gingumo ir socialių ryšių a-ero 
profesijos lietuvių tarpe, pradė
jo rimtai siekti savo tikslo. Va
sario mėn. 21 d. kliubo rastinė
je, 8241 S. Halsted St., Vyties 
Aero Kliubo direkcija atsižvelgė 
j tai, kad dabar randasi daug 
lietuvių, norinčių išmokti skrai
dyti arba bent statybos žinių 
įsigyti. Ir kadangi šiuo laiku 
randasi daug neva aero mokyk
lų, bet kurių tikslas yra tik iš
naudoti žmones, tai kliubas nu
tarė įsteigti Aero- Informacijos 
Biurą, kuris teiks žinių apsau
gojimui lietuvių nuo panašių 
prigavysčių. Informacijos biu
ras taip pat registruos visus 
lietuvius Takunus.

Be tb, nutarta kuo greičiau
sia įsteigti aero teorijos ir skrai
dymų kursus. Kursus manoma 
pradėti kovo mėn. pradžioje.

Tarp kitų reikalų, ir A. Grai- 
čuno, jauno, bet daug žadančio 
lietuvio menininko, kliubo ženk
lo projektas buvo vienu balsu 
priimtas. Sunku išreikšti tą 
simbolišką ženklo mintį raštu. 
Galima tik pabrėžti, kad išskės
tų aro sparnų fronte šarvuotas 
vytis joja, tvirtai laikydamas 
jėtį dešine ranka ir skydą, pa
puoštą Gedimino stulpais, kai
riąja.

Reikia tik linkėti pasisekimo 
lietuviams aeronautams įvykin
ti to simboliško ženklo mintį 
gyveniman. —Kivieras.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

tuvos piliečiams

šeštadienis, kovo 2 d., 1929

Kenosha, Wis
Vasario 10 dieną buvo SLA. 

212 kuopos 20 metų gyvavimo 
sukaktuvių
Svarbiausis dalykas yra tame,
kad iki šių dienų, išliko tos 
kuopos tvėrėjai—7 asmenys —

apvaikščiojimas.

Navickas ir 
išpardavė už

pasidarbuoti

liam paminėjimui 
28 dol. laimėjimo 

kaliniai, tikietų. Garbė tokiems nenu- 
Lietuvos ilstantiems žmonėms.

Kovo 10 dieną Dailės Ratelis, 
Piršlybos” ir 

Dainuos solo Bagdo- 
armonika, piiiklas, 

Po vai-

stitucijos gvarantuotos laisvės.
Po vieną kopiją šios rezoliu

cijos nutarta pasiųsti Lietuvos 
Pasiuntinybei
Smetonai, Voldemarui, 
Amerikos ir Lietuvos 
čiams.

Pasirašė Masinio Mitingo
Pirm. Jonas Palaima,
Rast. J. G. Gegužis.

te lietuviai geros progos.
* * ♦

Vasario 24 dieną Lyros cho- 
Washingtone, | ras suręngė teatrą ir koncertą, 

o tapgi | Teatrą vaidino gerai, o ir choro 
laikraš-1 dainavimu publika buvo paten- 

' kinta. Bet kuomet uždainavo 
; solo Jurgis žilius, visiems buvo 
juokų iki ašarų. Nežinia iš kur 
lyriečiai gavo tokį dainių.

—Eks-Rateiietis.

Westville, III
Pasimirė

Vasario 21 d., 1:30 va!, nak-į 
ties, po operacijos pasimirė Jo-1 
nas Grimaila, sulaukęs 28 m. | 
amžiaus. Palaidotas nedėlioj po 
piet. Velionis nepriklausė prie 
lietuvių draugijų.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Konlyčia dykai.

710 W. 18th Street
tanai 3161

žuvo nelaimėje
Juozapas Yenušas vasario 22 

d., 7:30 vai. vakare, liko už-

KONTRAKTOR1US
P. KASPAR

5022 S, Western A v. Hemlock 6114
Taisyk 

sučcdysi 
brangiau. 
Gali uer 
mokėti.

dabar savo namų. Daug 
pinigų, nes pavasari bus 

įmokėti mažai tereikia.
24 mėnesius po biski iš-

“Lietuvoje ūkininkas turi na
mus. Tuose namuose jisai tu
ri gyventi, ar jam patinka, ar 
ne. Negi ūkininkas kelsis ki
tur. Amerikoje yra kitaip, čia 
namus dauguma musų vendai 
imame. Tegul nelabasis įsiper- 
ša kurio nors vieno butan. Mes 
tuoj aus pas bosą: taip ir taip, 
išvaryk velnią iš namų, ba jei 
nĮciŠvalrylsj, Itai .mes1 krairsto
mos kiton vieton gyventi. Ii* 
kas atsitinka? Nagi ve kas: 
arba bosas išprašo velnią lauk, 
arba mes paliekame velnią bo
sui, o patys susirandame vie
tą gyventi kitur.

“Turtas, ukiis, nekilnojama 
savastis — yra geri dalykai. 
Taip. Bet, kaip tenka reikalas 
turėti su velniu, tai proletaru 
būti esti geriau: proletaras ga
li parodyti be jokios baimės1 
velniui špygą.”

Reporteris pilnai 
šia korespondento

sutinka' su 
mintimi.

Report.

Dr. Ona Dolly Oaks
LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ \

3159 Sčuthpdrt Avė.
Tel. Buckingham 4899

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip • 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus-drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St. 

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

MALT TONIS 
SPEGIALIS ALUS

refreshing
GOOD FOA THl HOMB

(NVlfrORATlHG
OOD ron CONVALtSONTl

(TRA PALE

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
' arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

DrJLMcNicholas
groserainko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo groserainko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana ‘Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.
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Kaltina galvažudyste

3514-16 Roosevelt K 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Policija suėmė pirm poros 
dienų Jačik McGitirną, žinomą 
gengsterį. Ji nori ištirti bene 
turėjo ryšių McGftirn su nudai- 
gojimu septynių Moram) gen
elės vyrų. Kad nepalcidus jo 
iš savo rankų, tai yra, kad ne
leidus McGurnų išimti sulyg 
vadinamu ‘,habeas corpus,” po
licija nutarusi apkaltinti jį tie
siogine galvažudyste.

Beporteris giivo tokį laišką 
“Naujienose” esu patėmijęs 

žinią, kad Lietuvoje, vieno ūki
ninko namuose, atsiradęs vel
nias. Ūkininkas turėjęs bėgti 
pas kunigą ir dalug varigo pa
kelti, kol velnią iš namų išva
ręs.

“Mes, amerikonai, velnio ne
bijome ir jis ncsiplaka prie mu
sų. Kodėl? iMan rodosi todėl, 
kad žino, jog iš musų nieko ne
peš.

Speciali) Ekskursija
į Vilnių

Jei jus manote šįmet važiuoti į 
Vilnių, prisidėkite prie musų eks
kursijos surengtos per šį banką, 
šiai ekskursijai asmeniniai vado
vaus P-nas DeGerald, Vice-Prezi- 
dentas.
P-nai Sedemka, Jagminas, Rim- 
kiewicz, Žabelio ir Mickiewicz, vi
si lietuviai dirbanti musų banko- 
je, suteiks jums reikalingas infor
macijas, jei tik jų paklausite.

Stemte, Freshman arba At- 
water Kent, 7 A. C. tūbų, 
su viskuo, nieko daugiau ne
reikia pirkti, $99

Peoples “ar* Bank

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland A v.
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoj Amerikoj sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8903

Dalis lietuvių jau turi įsigiję radio savo namuose 
Jie girdi per radio Babravičių, Šarkio kumštynes, ir 
šiaip visokių klasinę ir populiarę muzikų, lekcijas, j- 
vairius patarimus ir pamokinimus. Radio pasidarė 
tikras universitetas šeimynoje.

O kas turi fonografą, gali išgirsti musų žymes
nius dainininkus: Vanagaiti, Olšauską, Kiprą Pet- 
rauską, Grigaitienę, Juozevskaitę ir kitus.

Musų tauta jau turi užtektinai artistinių jėgų. 
Jau mums nesarmata pasirodyti ir tarpe svetimtaučių. 
Kad pasigerėjus tais talentais, jus privalote įsigyti 
tuojau radio arba fonografą. Atsilankykit pas mus 
ir apžiurėkit.

Jos. F. Budrik, i,„
3417-21 S. Ualsted St

Tel. Boulevard 4705
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— ŽIEMA ATSIIMA SAVO DAI.J 
SKAISMAIS —

Ar jųa galite iJteačtl kęsti nuo 
REUMATIZMO

Kuomet tik keli centai | dieną nuteiks jums 
tikrą pagelbą. kurios jus ieškote, su pa- 
stebėtinomis

W. J. RHEUMATIC 
TABLETS

Pagclbai nuo tokių reuniatianio formų, kaip 
Sciatica. Neuritis. Lumbago. Sub-Aente 
Rheumatism. įdegamasis. Muskulinis ir 
Gonty Reumatizmas.

Vyrų ir moterų vartotos per daugel) me
tų su pastebėtinomis pasekmėmis palei šiur
pui) Naujosios Anglijos pajurj. W. J. Tab- 
leis yra stebuklingai veiksmingos, nors jos 
neturi savyje kenksmingų chemikalų, ar 
vaistų. Nepaprastas pasisekimas liko pa
siektas su J. Tablets nugalėjime reti- 
mutizmo Jungt. Valstijose* ir Kanadoje. Jos 
suteikia tikrą pagelbą, kur kili vaistai pu
si rodė neaekmingi.

Vienas iš šimtų laiškų patenkinti) var
totoji):

W. J. TABLET CO..
Ruonis 606-000 Singer Bldg.,
Chicago, Ii).
GERBIAMIEJI:—

Per šešis metus aš kentėjau neįtikėtinus 
baisius skausmus sąnariuose ir raumenyse 
nuo reumatizmo ir Neuritls. Aš buvau nu
siminęs ir rengiausi pasiduoti visiškai des
peracijai. nes aš buvau veik viską išban
dęs ir visai mažai pagelbos susilaukęs. Ne
senai rekomendavo man W. J. Tablets ma
no draugas, kuris turėjo reumatizmą tiek 
pat blogą, gal dar blogesni ir už mano. 
Beveik tuojau* aš pajaučiau pagelbą ir 
už trijų dienų aš praktiškai nebejaučiau 
skausmų, kurie mane kankino per šešis 
metus. Po vartojimo tas labletas per tris 
dešimt dienų, aš jaučiuos visai gerai ir 
atlieku savo darbą ta* jokių skausmų. Aš 
negaliu nė pradėti, kad užtektinai atsidė- 
kuoti už šiuos pastebėtinus vaistus, ar už
tektinai gerai rekomenduoti juos žmonėms, 
kurie tiek pat kenčia nuo reumatizmo, 
kaip kad aš kentėjau.

Su pagarba.
F.FF1E S. GILL,

17 l'ottage Street, 
Brockton, Muks.

DEŠIMTIES DIENŲ PABAN
DYMAS PERTIKRINS

Užsisakykite dabar Nevilkinki*.
Iškirpkit kuponą Išpildykit ir prisiųskit ji 

įdėtą rasite Money Order. eekj. pinigais

Tarp Chicagos 

Lietuvių j

Socialistų vakarienė
šiandie Lietuvių Kliube, 81-1 

West 33rd St., įvyks L. S. S. 
8-to rajono vakarienė. Prasidės 
jii 8 vai. valkare. Tarpe kita ko, 
po vakarienės bus apkalbėti kai 
kurie opesnieji rajonui klausi
mai. » Reporteris.

Vanagas Lietuvių 
Auditorijoj

Pasirodys jis kovo 9 d. scenoje

j 1 10 dienų bandomąjį gydymą (Specia
lia pasiūlymas) pilnai .  $1.00

i 1 30 dienų gydydiną pilną   *%.IW 
( I 00 dienų gydymą pilną ............. $I.<M)

Vardas .............. .............................................. .. ..........
Gatvė ............................ ............................ .............
Miestas .................................., ..... . ........ ..........
Valstija ........ ....... ...................,...........:...... .. ...... ..

» WALD0 JOYCE
(Vienatinis pardavėjas Jungt. Valstijose) 

!?O S. State St., Kooins 605-G0G
Singer Bldg., Chicago, III. 

(Aptiekose nepardavinėjamos)

k Phone Vtrginia 2054
b$OSKPH VILIMAS;

m u $ *a t y m o 
B AKTOR/US

4558 S. Washten.av» Avė Chicago, III.

Porą metų atgal vienas vana
gas buvo atliekęs Į Chicagą ir 
pradėjęs užpuldinėti Chicagos j 
balandžius. Chicago Herald-Ex-' 
aminer pasiūlė $500 tam, kas 
sugaus ar užmuš tą nevidoną 
vanagą. Ir ką manote? Už tri
jų dienų vanagas buvo sugau
tas ir laikraščio skaitytojų nu
teistas mirti. Tik pasidėkavo- 
jant laikraščio vedėjų gerai šir
džiai nuosprendis buvo atmai
nytas amžinu kalėjimu Lincoln 
Parke.

Mes, lietuviai, turime savo 
Vanagą, tik ne tokį nuožmų. 
Šis Vanagas balandžių negaudo 
(gal tik viščiukes). Bet visgi 
jis yra ypatingas. Jis šoka, dai
nuoja ir prakalbas sako. Tad 
vertėtų ji pamatyti ir išgirsti. 
Sako, kad iš jo prakalbų išėjęs 
žmogus jautiesi gana gerai, iš
skyrus rasi tai, kad truputį šo
nai skauda nuo juoko. Bet jokių

abelnai, visoje Amerikoje?
Ilgus metus draugijose vei

kiantys žmonės- pripažino, kad 
lietuviškos draugijos nyksta po
vai. Ak, jos gali girtis, kadi 

• auga', bujoja. Bet patys dar
buotojai žino, kaip jos “auga ir 
bujoja”. Jie žino ir gal suminės 
jums vardus draugijų, kurios 

■ seniau turėjo po porą arba pus- 
j antro šimto narių, o dabar pa
siliko su 50 arba šimtu. Ir at
eities geresnės mcmalo.

Pasitarime prieita išvados, 
kad reikėtų lietuvių pašalipi- 
nes draugijas jungti krūvon, 
nes vienybėje galybė. Man ta 
draugijų vienijimo idėja laivai 
patiko.

Iki štai Lietuvos Didvyrių 
Draugija, matyti, surado kito
kią išeiti ir, iligai nelaful£laina, 
nutarė pasinaudoti ja. Ažuot 
prakaitavusi, kad sujungus ke
letą ar keliolika arba ir kėlės 
dešimtis mažų draugijų, kliu- 
bų ir kuopų, ji nutarė prisidė
ti pi ie didelės orgalnizaci’jos 
Susivenjiimo (Lietuvių Ameriko
je

Nežinau, kokių kliūčių gali 
būti draugijoms dėtis prie Su
sivienijimo. Gal visgi jų yra. 
Bet man rodosi, kad lietuviš
kos draugijos Amerikoje, ku
rioms dėl tokios ar kitokios 
priežasties darosi sunku gy
vuoti, turėtų laikyti omeneje 
klausimą dėjimosi prie Susivie
nijimo. Kodėl nesusižinoti su 
Susivienijimo valdyba ir ne
patirti, kokios butų dėjimosi 
sąlygos? Jau jeigu kuriai lie
tuvių organizacijų Amerikoje 
yra vilties išlikti, tai Susivieni
jimui Lietuvių Amerikoje.

Reporteris.

nue. Kaltinimas pardavinėjimu 
svaigalų. Keliomis dienomis 
anksčiau buvo paimta jo žmo
na. Teismas betgi paleido ją, o 
įsakė paimti vyrą.

Paimtas Bill Rųbhrecki, tu
rįs užeigą adresu 5358 South 
Marshfield avenue. Išimtas bu
vo prieš jį varantas. Kaltina
mas pardavinėjimu svaigalų.

Paimta Lillian Ukso, * 1858 
West 47th street, savininkė ai- 
skryminės. Išimtas buvo varan
tas. Kaltinama ji pardavinėji
mu svaigalų.

Paimtas, su varantu, Tony 
Mikola jszyk, gyv. 4758 South 
Laflin street. Kaltinamas par
davinėjimu svaigalų.

Paduotos aukščiau pavardės 
rodytų, kad paimtieji žmonės 
nėra lietuviai. Bet policijos 
knygose paimtieji yra surašy
ti kaip lietuviai. Kažin ar tik 
rusai ir lenkai kartais nepasi
duoda lietuviais policijai, kad 
nerašius į policijos knygas sa
vo tautos vardo?

Paimtas Charles Kanapiskes, 
2757 West 47th street-. Krau
tuvininkas. Kaltinamas laiky
mu svaigalų krautuvėje. Buvo 
išimtas varantas. Sakoma, 
krautuvėje rasta, ytin daug sky
stimo, kurį reikėję net vežimu 
gabenti j teismą. Rep.

mhtų tųrnamentą todėl turi tei
sės kibti čempionui į akį. Ru
šinskas šiais metais daug geriau 
lošia, tad, jei kokios, čempio
nui gali būti riestai.—N.

Golden Star Five

SPORTAS
Šachmatu čempionatas

24 Mėnesiai
piliukių vartoti nereikia, nes 
skaudėjimas greitai praeina.

—R r.
Town of Lake

Del išmokėjimo
—"......... I""‘

Naujas biznis

Taisome ir

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas..
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis, 
valome boilerius.

Apvyniojamo paipas ir 
boilerius.

Telefonuokit ir reikalaukit 
kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Mano kaimynas, p. Tarutis, 
atidarė švarią valgomų daiktų 
krautuvę po numeriu 4213 So. 
Campbell Avė. Ponai Taručiai 
yra draugiški žmonės, ir ti
kiuosi duos gerą patarnavimą 
savo rėmėjams-, lodei patarti
na juos su biznio reikalais at
lankyt.

Be to, p. Tarutis žada savo 
krautuvėj ir “Naujienas” paT- 
davinėt, nes jisai pats yra skai
tytoju “Naujienų” nuo laiko jų 
užgimimo. —Bastūnas.

Dar kratas daro
Trečiadienį, sulig išduotu va

ranti!, tapo paimtas policijon 
Stanley Barški, savininkas sa
li uno 4718 So. Hermitage ave-

Šiandien 3 vai. po pietų Lie
tuvių Golfo Kliube įvyks “di
delis mušis”, kuris nuspręs, kam 
priklauso šachmatų čempiono ti
tulas. Rungtynės įvyks tarp 
adv. Kl. Jurgelionio, dabartinio 
čempiono, ir V. Rušinsko.

Adv. Kl. Jurgelionis jau du 
metus išlaikė čempionatą. Jei
gu jam pasiseks atsilaikyti ir šį 
kartą, tai jis gaus, taip sakant, 
amžinon nuosavybėn taurę.

V. Rušinskas antru kartu 
bandys paveržti čempionatą. Jis 
šiais metais vėl laimėjo šach-

III misfortune has fallen upon 
the strong Golden Star basket 
bąli team this year. At the be- 
ginning of the season, the team 
started out with a squad of 
ten men. To date there are only 
three regulars. Every man on 
the squad has been iii or in- 
jured.

A s the season got under way 
Yuknis was first to be injured 
and is štili unable to play. Bush 
was iii with the influenza. Zin- 
kus had a wrenched knee and 
now wears an elastic proteetor 
and unable to play. Petrauskas 
is working nights and can play 
only Sunday games. Benedick 
and Craven found bertns with 
other teams. Domikaitis is the 
only man to be frcc of any dis- 
abling injury.

Incidentally, most of the 
times Severai men were out of 
the games at the šame time, 
whereby, only 4 or 5 men ap- 
peared on the floor for all 
games. Two or three players 
of the light \veights were used 
throughout the season, to re- 
lieve the veterans.

By the time the proposcd 
Lithuanian Intercity league is 
started the Stars expect to be 
all in good condition. Wishing 
that nothing more happens to 
the Koselanders we expect to 
scamper away with the Lith
uanian trophy. You Cicero- 
neans, Waukegeans, Rockford 
and other teams might just as 
well pack up your trunks for 
next year as the Golden Stars 
will have no competition. It 
was mere luck with the Cicero 
teams that you played our 
crippled team. We will see you 
later on.

— Julius Dapkus.
> r.   r——y , T -    ,     

Šlifuoti Akiniai 
DYKAI Išbandymiu

Ar jums reikia dėl skal- įj
tymo arba dėl arti žiurč- yy
įimo akinių ? Saugok 
sveikatą, prižiūrėk gerai 
akis, o nereikės niekuo- 
met gailėtis.

Paprastąjį matymą, kreivas, ir kliutin 
gas akis galima dažnai atitaisyti su aki 
niaie.

1 Mano ŠVELNIOS/ŠVIESOS akiniai si 
gražiais, paauksuotais ZYLO-SHELL re

Puikus 
Zylo-Shell N 
rėmai pagra 
žiną veidą
mais yra labai geras pirkinys už penkis dolerius.

Jie apsaugos jūsų akis, prašalins akių nuovargį ir galvos skaudėjimą. 
Jus galėsite su jais skaityti, siūti rr aiškiai arti matyti.

Išbandyk juos dešimti dienų. Jei jums jie nepatiks, tuomet sugrąžinkit 
juos ii’ jums nieko nekainuos.

DR. G. SERNER
OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ

3265 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Velykos Jau Artinasi
Be abejonės, jus siųsite pinigus savo giminėms, 

ar draugams Lietuvoje. Musų • Pinigų Siuntimo 
departamentas yra pasirengęs jums patarnauti. At
siminkit, kad musų kainos yra žemiausios.

Mes skaitome tik $10.30 už 100 Litų.

Mes parduodame laivakortes į ir iš Lietuvos.
$107.00 į Lietuvą
$118.50 iš Lietuvos
$181.00 “Round Trip” (ten ir atgal) laiva
kortė.

Visos žinios mielai suteikiamos—Dykai.
Jūsų Bankas

OEPOSITORS STATE BANK
4701 South Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

V

Fotografuokitės | 
Mano naujai, artistiš- £ 
kai ištaisytoje studijoje £
Mano ilxų me
tų patyrimas 
ir nuolatinis^ sekimas nau-A 
jų išrad i m ufl 

pa v e i k s 1 ųl 
traukime ūžti ■ 
krina jums ge-H 
rą darbą. W 
Be extra pri- i 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus,
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno |
Studija į

3315 So. Halsted Street f
Telefonas Yards 1546 $

Chicago, III.
y

Reumatizmas
N 
M 
M 
M 3 

H 
M 
N

X 
M 
M 
M

H 
H 
M 
M 
M 
M 
M

Sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M

Knyga: “ŠALTINIS SVEL 
KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
" 3259 South Halsted Street
m CHICAGO, ILL.RlxrxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXX

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Vakar dienos “Naujienose” 
buvo pranešta, kad Liet. Did
vyrių Draugija nutarus vienu 
balsu įstoti Susivienijiman Lie
tuvių Amerikoje. Delei to no
ris tarti keletas žodžių.

Dar nesenai teko rašyti apie 
susirinkimą, kuriame keliolika 
Town of Lake darbuotojų turė
jo pasikalbėjimą klausimu: 
Kaip gelbėti nykstančias lietu
vių drau gijas Chicagoje ir,

Specla'-lstan gydyme chroniškų ir naujų li
gi). Jei kili negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
man atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi- 
inisiu jus gydyti, sveikata Jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pu 
galutino išogzaminavimo—kaa jums yra.

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 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 >ki 1 po pietų.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Aš kentėjau, nuo strėnų skaudėji
mo — sausgėlos nėr 30 metų, ypa

tingai tą nakti gei
davo, kuomet rei
kėjo pasilenkus per 
dieną dirbti. Gyd- 
žiaus pas 26 dak
tarus, nuo tūlų dak
tarų receptų būda
vo geriau, bet jie 
neišgydė manęs. 
Sužinojęs apie Dr. 
Šimaiti, Naprapata, 
kuris ką tik grįžo 
iš Lietuvos, nuėjau 
pas jj. Daktaras 
gydė Naprapatijos 
mokslo budu. Po 6

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, i
dešros ir kopūstai 
primena mamytės '

vairius i
A. A. NORKUS. >av W&>7jįi 
750 West )/

Pagal sutarimą ar be 
sutarimo

Specialis Pasiūlymas
Musų reguliarės kainos' $10.00 

Permament Wave C Q
įdedant pirštu vilnis ....................

Visas darbas garantuotas
Šitos vilnis turi gražiausią ir naturališka 

išveizdą 
ATDARA VAKARAIS

Čia ne mokykla. Patyrę operatoriai

Ocean Wave Beauty Shop
1530 N. Crawford Avė.

Phones Belmont 9000-9018

Naprapatiškų gydymų, pasijaučiau 
daug geriau, nes kryžkaulinėj vie
toj sausgėlos neliko, kuri vieta per 
30 metų skaudėjo. Iš viso paėmiau 
15 Naprapatiškų gydymų. Dabar 
esu strėnų gėlimo sveikas. Patariu 
savo draugams ir pažįstamiems ei
ti pas

Dr. P. P. Šimaitį
NAPKAPATĄ 

2346 W. 69th Street
Chicago, III.

Taipjau persitikrinimui 
pas mane vakarais.

ANTANAS KINAS 
2557 W. 69th Street 

2-ros lubos

ateikite

.................................... .... "■ ........... ”

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5 ■

t

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi .CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pairimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katų. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

ji 
Moderninė Laidofimo

Įstaiga
Kuomet jūsų giminaitis, drau

gas arba pažystamas persiskiria 
su šiuo pasauliu, atsiminkite, ^kad 
aš užlaikau moderninę laidojimo 
įstaigą. Turiu įrengęs puikią kop
lyčią; automobilius teikiu kiek
vienam pareikalavimui. Grabus 
parduodu labai pigiomis kainomis. 
Mano patarnavimas yra visuomet 
mandagus ir tinkamas, o laidoji
mo kainos nebrangios.

Ign. J. Zolp, Grabonus
1646 < 46th St.

Tel. Boulevard 5203
1327 S. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724 ,

....................................... .................. - ..............

Dalyvauki! Inauguracijoj 
Jūsų pačių namuose!

Kovo 4 d. Herbert Hoover užims Jungtinių 
Valstijų prezidento vietą. Tai bus istoriškas į- 
vykis ir jus norėsite apie tai sužinoti visus fak-

Mes turime pilną pasirinkimą Radio— 
RCA. RADIOLA, 
EVEREADY, 
CROSLEY, 
SONORA, 
BUCKINGHAM

Nieko neskaitome už įdėjimą.
Neimame nuošimčių už lengvas išmokėjimo 
sąlygas.
Taisome 1 metus.
Taigi neužmirškite kad mes turime pilną pa

sirinkimą rakandų. Jus čia galite pirkti tas pa
čias prekes už daug mažiau pinigų, negu kur ki
tur. Už grynus pinigus ar lengvais išmokėjimais. 
Mes kviečiame jus čia pirkliauti.

Colien Bros. Furniture Co.
1401-1409 S. Halsted St. 

Phone Canal 0300-0301

- _____________________________________________________

/
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WALL-STRYTIS DIKTUOJA MASKVAI

Rusijos valstybės banko prezidentui šeinmanui 
Amerikos bankininkai atidarė duris, kuomet) Maskva su
tiko pasirašyti Kelloggo “amžinos taikos” pakto įgyven
dinimo sutartį su rytinėmis valstybėmis. Tuo budu Ame
rikos bankininkai faktinai padiktavo Maskvai užsienio 
politiką.

Bet akli Maskvos klapčiukai užsieniuose šito pa
prasto dalyko nesupranta, ir todėl jie dar vis tebesmer-

misarų organas buvo gengsterių 
kovos auka, tų gengsterių, ku
riuos taip mėgsta panaudoti per 
rinkimus įvairus Chicagos poli
tikieriai.

Juk yra įdomu tai, kad gais
ras laikraščio raštinėje įvyko tą 
dieną prieš aldermanų rinkimus. 
Rinkimai buvo antradienį, o pa
degikai atliko savo chuliganišką 
darbą anksti rytą pirmadienį.

Toliaus, padegikai {ėjo į namą 
po tuo pretekstu, kad jie nori 
atsiimti kokius tai lapelius, ku
rie buvo atspausdinti “raudono
joje” spaustuvėje. Ir kaip tik 
jiems buvo parodyta, kur lape
liai randasi, tai jie tuojaus ėmė 
ant jų pilti kokį ten skystimą ir 
uždegė.

Ir, pagaliau, matyt, kad kas 
nors “iš vidaus” buvo davęs ži
nią gengsteriams arba jų bosui 
apie tai, kad ten tie lapeliai yra 
atspausdinti. Kitaip, kaip jie 
butų pataikę ateiti į laiką ir sa
vo “darbą” atlikti?

DIDELĖ “NAUJIENA”

Brooklyno fašistų organas 
atidengė baisią naujieną, kad

socialistų hymnas yra “Interna
cionalas”, kurį dabar gieda ir 
komunistai. Jis apsimeta neži
nojęs, kad ta daina pas socia
listus yra priimta jau kokie ke
turiasdešimt metų. Senis Sir
vydas ją giedodavo dar tuo lai
ku, kai Vytautas širvydukas 
bėgiojo trumpomis kelinaitėmis.

Jei bolševikai pasiskolino tą 
giesmę nuo socialistų, tai tas 
tik parodo, kad bolševikai patys 
nepajėgia nieko sugalvot.

KAS BUS SU PAPA, KAI 
FAŠIZMAS GRIUS?

Kalbėdamas apie papos “vals
tybės” įsteigimą, vienas Angli
jos laikraštis sako:

“Ir vis dėlto yra dar vie
nas klausimas, į kurį reikės 
atsakyti, dar ne dabar, bet 
kada nors. Fašistų diktatū
ra yra stipri, ir nėra, kol kas, 
pamato manyti, kad ji svyra. 
Bet tikrai ateis diena, kuomet 
ji susilauks visų tironijų li
kimo. Kaip žiūrės laisva Ita
lija) Vatikano Valstybę, taip 
ankštai susirišusią su fašiz- 
do diktatūra?”

Tos minties vedamas Herbert 
sumanė padaryti eksperimentą. 
Jis pradėjo ieškoti tinkamo šu
niuko. Kadangi policijos šunes 
ypač pasižymi protingumu, tai 
nuo jų Herbert ir nutarė pra
dėti. Kartą Herbert nuėjo pir
kti šuniuką. Pasirinko. Ta
čiau savininkas pareiškė, jog to 
šuniuko jis niekam neparduo- 
siąs. Tuo tarpu kitas šuniukas 
pravėrė akis ir pažiurėjo į Her
bertą. “1’11 take that little 
fellovv”, pasakė Herbert. Nuo to 
laiko tas šuniukas ir pradėta va
dinti “Fellow”.

Nepraėjo daug laiko, kai Her
bert pastebėjo, jog Fellow yra 
labai protingas šuo. Prasidėjo, 
taip sakant, mokyklos dienos. 
Herbert praleisdavo ištisas die
nas, bekalbėdamas į Fellow. Per 
visą laiką šuo nei kartą nebuvo 
nubaustas.

Sakoma, kad šuniui nosis yra 
tas pat, ką žmogui akys. Jo 
smagenys užregistruoja daiktų 
kvapsnį. Mokslininkai įvairiais 
eksperimentais yra įrodę, kad 
šuns regėjimas yra daug silp
nesnis, negu žmogaus. Šuo ne
atskiria spalvų, — jam viskas

[ Pacific and Atlantic Photo]

Minnie Hauk, savo laiku pa
garsėjusi Amerikos dainininkė. 
Mirė Šveicarijoj, turėdama 77 
metus amžiaus.

kia Kelloggo paktą, kaipo “imperialistišką apgavystę”. 
Mat, pradžioje šitaip kalbėdavo apie tą dokumentą pa
tys bolševikų lyderiai. Sovietų spauda visaip niekino 
“amžinos taikos” paktą ir šunis korė ant visų, kurie iš
reiškė pritarimą jam. Bet kai Wall-stryčio pinigų mai
šai pamojo pirštu bolševikams, tai šie ne tik sutiko prie 
to pakto prisidėti, bet dar pasirašė su lenkais, rumanais, 
latviais ir estais atskirą sutartį, kad jisai kaip galint 
greičiau įeitų į galią.

Kominterno sekcijos vakarų Europoje ir kitur šito
je politikoje nesuspėjo susivokti, ir išėjo juokingas da
lykas: Maskva skubinasi Kelloggo paktą kuo greičiau
sia įgyvendinti, o jos pastumdėliai kitose šalyse susi
rietę jį keikia. Aną dieną Ęelloggo pakto ratifikavimo 
klausimas buvo svarstomas Vokietijos reichstage, ir 
komunistų atstovai kad paleis prieš jį savo kakarines! 
Paskui, kai atėjo balsavimas, ratifikuoti paktą ar ne, 
tai visi komunistai reichstage balsavo prieš ratifikavi
mą — iš vieno su kaizeriniais nacionalistais.

Tuo gi tarpu sovietų valdžia jau buvo ne tik ratifi
kavusi paktą, bet da ir atskirai pasirašiusi jį su ketu
riomis valstybėmis! Kvailesnę situaciją sunku ir įsi
vaizduoti. Maskva grajina komunistų partijoms “leni
nizmo” meliodiją, o pati šoka pagal Wall-stryčio muzi
ką. •

Nepaprastas šuo

šuo, kuris supranta apie 400 žo 
džių. — Fellow fondas. —Gy
vulių protas. — Ką Fellow 
gali padaryti. — Nebuvo bau
džiamas. — šuo turi nepa
prastai gerą uoslę, bet jo re
gėjimas yra silpnas.—Fellow 
ir prof. Wanden.

NAUJA KOMEDIJĖLĖ VAIKAMS

Girdėjome, kad Dr. A. Montvidas parašė antrą 
scenos veikalėlį vaikams. Jo vardo ir turinio dar neži
nome, bet teko patirti, kad Dėdės Šamo tarnautojas 
greitai jį atgabensiąs į “Naujienų” redakciją.

Pradžioje ateinančios savaitės mes tur būt galėsime 
jį atspausdinti.

DIDELI SOCIALISTŲ LAIMĖ
JIMAI ANGLIJOJE

Bėgiu keleto dienų Anglijoje 
įvyko treji papildomieji rinki
mai į parlamentą šiuose distrik- 
tuose: Battersea South, Bishop 
Auckland ir Wansbeck. Juose 
visuose Darbo Partija turėjo la
bai didelį pasisekimą.

Pirmam čia paminėtųjų dis- 
triktų darbietis paveržė manda
tą konservatorių partijai. Ki
tuose dviejuose Darbo Partija 
apgynė savo poziciją ir žymiai 
padidino balsų skaičius.* Bishop 
Aurkland distrikte Darbo Par
tijos kandidatas, Mrs. Hugh 
Dalton gavo 14,797 b., konser
vatorių kandidatas—7,725 b., li
beralas—3,357 b. Darbo Parti
jos kandidato dauguma 7,072, 
kuomet pirmesniuose rinkimuo
se dauguma buvo tik 2,918.

Wansbenk distrikte darbietis 
gavo 20,398 b., konservatorius 
9, 612 b., liberalas 5,183 b. Dar- 
biečio dauguma 10,785; o pir
mesniuose rinkimuose Darbo 
Partijos dauguma buvo tik 
2,284/

leivis”, skundžiasi, kad visas 
nabašniko turtas esąs paliktas 
gaspadinei, o giminėms nieko. 
Net artimiausi giminės, kurie 
savo pinigais leido Čapliką į 
mokslą, negavo nė vieno nikelio.

“Mums pranešama, tęsia 
So. Bostono laikraštis, “kad 
šitokiu kun. Čapliko pasielgi
mu gimines labai pasipiktino 
ir mėgino paliktą gaspadinei 
jo testamentą sulaužyt, bet 
pasirodė, kad negalima, nes 
po testamentu yra pasirašiu
si visai eilė davatkų ir kuni
gų, kurie liudija, kad mirda
mas kun. Čaplikas buvo pilno 
proto ir tokį testamentą pa
darė iš savo liuosos ir geros 
valios.”

_______________t t

“POLITIŠKI PRIEŠAI” — 
AR GENGSTERIŲ KOVA?

KUNIGO PALIKIMAS 
GASPADINEI

Neseniai numirė Worcestery 
lietuvių kunigas Čaplikas. Jo 
giminės dabar, kaip rašo “Ke

“Laisvė” įdėjo “sensacingą” 
žinią, kad Chicagos komisarų 
gazietos raštinę padegę “politiš
ki priešai”. Taip jai pasakojusi 
viena mergina, tik-ką atvykusi 
iš Chicagos į Brooklyną,

Bet kas tie “politiški prie
šai”? “L.” norėtų įtikinti pub
liką, kad tai esą kokios nors 
priešingos komunistams srovės 
žmonės. Tuo, žinoma, niekas 
nepatikės, nes kovoje prieš ko
munistus dar nė viena srovė 
smurto nevartojo ir nebandė 
vartot.

Chicagoje gyvenantys žmonės 
turi daug paprastesnę i> natų- 
rališkesnę teoriją to gaisro iš
aiškinimui. Jie sako, kad ko-

Columbia universitete buvo 
egzaminuojamas nepaprastas 
šuo, kuris yra žinomas kaipo 
Fellow. Fellovv yra; šešių metų 
amžiaus. MajMR»a, kad jis su
pranta apie 4Wk1žbdžių. Turint 
galvoj tą faktą, jog kai kurie 
žmonės kasdieninėj savo kalboj 
nevartoja daugiau nekad 350 
žodžių, reikia pripažinti, kad 
Fellovv yra labai protingas šuo. 
Jis' du kartu su savo savininku 
aplankė prof. C. J. VVardeną, 
kuris yra Columbia universiteto 
psichologijos departamento gy
vulių laboratorijos direktorius. 
Prof. Warden prieš būrį studen
tų demonstravo to ypatingo 
šuns išmintį.

Fellovv gabumas suprasti pa
liepimus sukėlė tokio didelio su
sidomėjimo, jog jo vardu tapo 
įsteigtas fondas. Fondo tiks
las bus sukelti reikiamų lėšų 
studijavimui gyvulių, su kuriais 
žmonėms kas dieną tenka susi
durti. Profesoriui Warden daž
nai tenka girdėti pasakojimus 
apie nepaprastus šunis ir kates. 
Ryšy j SU tuo ne retai jam už
duodama įvairių klausimų. Ta
čiau mokslas tinkamai negali į 
tuos klausimus atsakyti, kadan
gi palyginamai mažai kas tėra 
žinoma apie gyvulių protą. 
Gyvulių psichologijos mokslas 
dar tebėra, taip sakant, vystik- 
luose.

Reikėjo pašvęsti daug laiko, 
kol Fellow pradėjo suprasti žo
džius. Kaip jo smagenys rea
guoja į žodžius, — niekas tik
rai negali pasakyti. Tačiau 
duodamus jam paliepimus jis 
kuo tiksliausia išpildo. Klausosi 
jis labai domiai, ir nenuleidžia 
nuo kalbėtojo akių tol, kol jam 
nepasidaro aišku, kas iš jo rei
kalaujama. Jis elgiasi lyg vai
kas, kuriam pasakojama pasa
ka. Pakreipia galvą j vieną pu
sę, pakelia aukštyn sunkį ir iš
tempęs ausis gaudo kiekvieną 
žodį.

Fellow nerodo jokių štukų: 
nevaikščioja ant paskutiniųjų 
kojų, neprisimeta negyvu, etc. 
Jis stovi aukščiau viso to. Tie
sa, jis sveikinasi, paduodamas 
savo koją. Kuomet savininkas 
pasako jam: eik pasveikink mer
giną, kuri sėdi pirmoj eilėj ir 
turi raudoną skrybėlę, — Fellovv

tuoj prieina prie jos, nusilenkia 
ir paduoda koją.

Per šešerius metus Jacob 
Herbert mokino Fellow suprasti 
žodžius ir veikti. Kuomet Her
bert paklausia: “Fellow, kur 
yra virėja?”—tai šuo tuoj eina 
į virtuvę. Jis labai gerai atski
ria garsus. Pavyzdžiui, ant že
mės padedama sidabrinis dole
ris (dollar) ir kalnierius (col- 
lar). Jeigį^ paprašoma atnešti 
“dollar”, tai Fellovv be jokio 
dvejojimo eina prie pinigo, — 
ir atbulai. Skiriasi tuodu žo
džiu, kaip matote, tik viena rai- 
de. j

Fellow mėgsta publiką ir ap
lodismentus, o ypač jam sma
gu girdėti pagyrimas iš Her
berto lupų. Atlikęs įsakytą dar
bą, jis bėga vizgiuodamas uode
gą prie savp valdovo. Kartais, 
lyg išdykęs i, vaikas, jis nenori 
daryti tai, kas jam liepiama. 
Sakysime, jam įsakoma atnešti 
koks nors daiktas. Fellow eina 
prie to daikto, bet pusiaukelyj 
nei iš šio nei iš to sustoja. Ten
ka jį antru kartu raginti, kad 
jis atliktų savo darbą.

Faktinai Herbert neduoda į- 
sakymų. Su šuniui, jis tarsi kal
basi. “Fellow”, sako jis, “bu
tų gerai, kad tu nueitum ir pa
sveikintum moterį, kuri sėdi 
po kairei”, šuo pakelia galvą ir 
žiuri, kur ta moteris randasi. 
Suradęs ją, jis pradeda eiti. 
“Nereikia”, pasigirsta balsas. 
“Vietoj to nueik prie, lango”. 
“Fellow- sustoja ir apsigrįžęs ei
na link lango.

“Palįsk po stalu”. “Atsistok 
prie sienos”. “Išeik į kitą kam
barį”. Visus tuos įsakymus 
šuo tuoj išpildo. Kartais Her
bert pareiškia: “Fellovv, aš no
riu, kad tu apsaugotum šią mo
terį. Neleisk nei vienam ją 
paliesti”. Jei tokiame* atvėjyj 
kas bando prisiartinti prie ‘mo
ters, tai šuo pradeda urgzti ir 
rodyti savo dantis- “Viskas 
tvarkoj”, pasigirsta balsas, šuo 
nurimsta ir nieko • nebedaro. 
Jeigu Herbert pasago, kad kam
baryj esantys žmonės yra jo 
priešai, tai Fellovv tuoj pribėga 
prie jo. Vadinasi, jis įspėja 
susirinkusius, kad jie. nedrįstų 
liesti jo poną.

Per ilgus ęnetus Herbert sva
jojo užauginti tokį šunį. Nuo 
pat mažens jis buvo prisirišęs 
prie gyvulių. Kiek paaugėjęs, 
jis susipažino su drambliais, 
šunimis, liūtais ir kitais gyvu
liai?, kurie cirkuose visokias 
štukas daro. • Toks treniravi
mas, koks yra naudojamas štu- 
koms išmokyti, Herbertui nepa
tiko. Jis visą laiką manė, kad 
iš mažens mokomas šuo gali 
ne tik visokių štukų išmokti, 
bet ir suprasti kalbą. •

atrodo pilkoj šviesoj.
Herbert nuo pat pradžios pa

siryžo kiek galima labiau išvys
tyti šuns regėjimą. Ir atrodo, 
jog Fellow daug geriau mato, 
negu kiti šunes. Kuomet Fel- 
low pradėjo suprasti daug žo
džių, tai Herbert jį nuvežė į 
Columbia universitetą, kuris 
randasi New Yorke. Prof. War- 
den iš pradžių buvo gan skeptiš
kas. Bet egzaminavimas įtiki
no jį, jog Fellovv pasižymi ne
paprastai gabumais. Kai Fel- 
low buvo atvestas į laboratori
ją antru kartu, prof. Warden 
paklausė jo, ar jis atsimena 
baltąsias žiurkes, šuns akys 
tuoj sužibėjo. “Gali eiti pažiū
rėti tų žiurkių”, tarė profeso
rius. Fellow tuoj priėjo prie 
durų, kurios vedė į žiurkių 
kambarį. Kuomet durys tapo 
atidarytos; jis priėjo prie bal
tųjų žurkių narvelio.

Prof. Wardap dabar yra Fel- 
low fondo pirmininkas.—K. A.

STEBUKLAI AR KAS 
KITA?

1. Stebuklingas kraujas 
9

1388 metais viename Vokieti
jos miestely žmonės sužinojo 
nepaprastą reiškinį: plotkose, 
kurios buvo padėtos senos baž
nyčios altoriuje, atsirado raudo
nos dėmės. Tas dėmes palaikė 
per kraują. Dėmėtų plotkų vie
toje padėjo šviežias plotkas, bet 
ir šiose atsirado tokios pat rau
donos dėmės. Tikintieji žmonės 
išsigando, manydami, kad tai 
esąs stebuklas, kuris tur būt 
Dievo rūstybę pranašaująs. Ėmė 
ieškoti kaltininkų. Pagaliau įta
rė, kad plotkas subado žydai, ir 
todėl iš jų tekąs kraujas. Pra
dėjo mušti, žudyti visai nekal
tus žydus. Visoj Vokietijoj iš
žudė apie 10,000 žydų.

Panašių reiškinių atsitiko ii 
vėliau, ir vis žmonės manydavo, 
kad tai esąs stebuklas. Tokį pat 
reiškinį pastebėjo 1819 metais 
Italijoj vienas ūkininkas: duo
noj, paliktoj drėgname kamba
ry, po kiek laiko atsirado rau
donos, lyg kraujo dėmės. Tokių 
dėmių atsirado ne tik duonoj, 
bet ir kituose valgomuose daik
tuose. Ūkininkas kreipėsi į ku
nigą. šisai maldomis ir kitais 
panašiais budais tas dėmes neiš
naikino. žmonės be galo tuo 
reiškiniu stebėjosi, bet dar la
biau nustebo ir išsigando, kai 
tokių pat dėmių ėmė rodytis 
kuone visos apylinkės žmonių 
valgomuose daiktuose, šio reiš
kinio ištirti buvo nusiųstas gy
dytojas. Gydytojas ištyrė, kad 
tai yra limpamas dalykas: pa
dėjus tokios dėmėtos duonos ant 
visai šviežios duonos, ir šiojoj 
tuoj atsiranda dėmių. Gydyto
jas, patyręs’tai, ėmė rūkyti sie
ra visus apkrėstus namus. Sie
ra kur kas geriau paveikė už 
maldas: išrūkytuose kambariuo
se tokių dėmių niekur neatsiras-

davo, valgomieji daiktai dau
giau nebegedo.

Dabar jau visi gerai žino, 
kaip atsiranda toksai “stebuk
lingas kraujas”. Dabar kiekvie
nas, žiūrėdamas į tokias raudo
nas dėmes pro padidinamuosius 
stiklus (mikroskopą), matys, 
kad tas raudonumas atsiranda 
iš mažilėlių raudonos spalvos gy
vių, vadinamųjų bakterijų. Jos 
vysta labai greit: kiekviena bak
terija jai tinkamose sąlygose 
kas 20 minutų skyla per pusę, 
ir iš vienos pasidaro dvi, iš 
dviejų keturios, iš keturių aš- 
tuonios ir t. t. Po kiek laiko iš 
vienos bakterijos pasidaro mi
lijonai. šitų rausvų bakterijų ir 
atsiranda duonoj, plotkose ir ki
tur.

Taigi, kaip dabar jau ištirta, 
čia jokio kraujo nei stebuklo 
nėra. O kiek tikrai nekaltų žmo
nių kraujo, išliejo, kol šį reiški
nį teisingai išaiškino.

2, Maras
Bakterijų atsiranda visur: 

daiktuose, gyvuliuose, žmonėse. 
Visos limpamosios gyvulių ir 
žmonių ligos atsiranda dėl to, 
kad į kūną šiokiu ar tokiu bu
du patenka tam tikros bakteri
jos. Jos besiveisdamos kūne už
nuodija kūną, sukelia ligą, kar
tais net numarina. Musų laikais 
gydytojai gerai žino tų bakte
rijų ypatybes, moka su jomis 
kovoti, jas nugalėti. Bet vis dėl
to ir dabar dar yra tokių kam
pų, kur žmonės nežino, kas yra 
limpamosios ligos, iš ko jos at
siranda. Ėmus žmonėms ar gy
vuliams sirgti limpamosiomis li
gomis, dar atsiranda tokių žmo
nių, kad, užuot kvietę gydyto
ją, ima gydyti visokiais nami
niais vaistais arba net burtais, 
žinoma, šitoks gydymas nieko 
negelbsti, nes bakterijos burtų 
nebijo. Bakterijos burtais neuž
muši ir gyvulio arba žmogaus 
burtais nuo mirties neišgelbėsi.

3. Nakties žiburėliai
Tur būt ne vienam teko naktį 

kur nors balose, miškuose ar 
kapinėse matyti žiburėliai, ku
rie slankioja pažeme iŠ vienos 
vietos į kitą, kartais vietoje ži
ba. Ne vienam, pamačiusiam 
naktį kur toli nuo namų, paba- 
lėse ar pamiškėse, tokį žiburėlį 
šiurpas perbėga per kūną, o gal 
ir plaukai ant galvos atsistoja, 
žmonės mano, kad tai ne žibu
rėliai, bet dvasios klajoja. Todėl 
jų ir bijosi. O iš tikrųjų ten bū
na tikri žiburėliai, ugnelės. Tie 
žiburėliai atsiranda šit kuriuo 
budu.

Balose, miškuose, kapinėse 
yra daug puvėsių (iš nukritu
sių lapų, medžių, įvairių gyvių, 
kapinėse — iš žmonių). Bepus
iant žemėje atsiranda tam tik
rų dujų — metano, arba kitaip 
vadinamųjų šviečiamųjų dujų. 
Gal ne vienas matė, kaip kar
tais balose iš vandens kyla bur- 
bulūliai; tie burbulėliai ir būna 
pilni tokių dujų. Jeigu tų dujų 
iškyla į paviršių daug, tai jos 
lengvai užsidega. Šitos užside
gusios ore dujos ir gąsdina bai- 
liūs neišmanėlius žmones.

Išitokių dujų atsiranda labai 
daug tuose fabrikuose, kur va
ro tepalą, perdirbinėja akmeni
nes anglis. Ten tas dujas moka 
išnaudoti: leidžia vamzdžiais į 
lempas, o lempose jas padega 
ir pasidaro žiburį. Tokių lempų, 
kur vietoj žibalo būna šviečia
mosios dujos, visur būna pilna: 
gatvėse, kambariuose ir kitur. 
Tik ten tokių žiburių niekas ne
bijo, špukais, vaiduokliais ar ki
tomis dvasiomis ten jų niekas 
nelaiko ir, pamatęs degant, ne
sižegnoja, poterių nekalba, kaip 
kad daro musų žmones pamatę 
degant tas pačias dujas kur 
nors laukuose naktį. Vieni žmo
nės jų bijosi, o kiti jomis nau
dojasi: šviečiasi kambariuose, 
valgyti verdasi ir t. t. Mat, žmo
nės paprastai palaiko stebuklais 
tai, ko jie nesupranta. Nesu
prasdami ima bijotis papras- 
čiaušių reiškinių, prikalba apie 
juos butų ir nebūtų dalykų.
Kodėl žmonės labiau bijo naktį

Kodėl žmonės labiausiai bijo
si naktį, ypač miške? Del to, 
kad naktį .būna drėgnesnis oras, 
o drėgname ore geriau, aiškiau* 
viskas girdėti, naktį daug stip
resnis garso aidas.

Mažas šlamėjimas, medžių 
šakų traškėjimas, paukščių rė
kimas naktį kur kas garsiau 
girdėti. Ypač gąsdina žmogų 
nakties paukščiai, prie kurių 
balsų jis nepripratęs. Nakties 
tyloje paukščių riksmas ypač 
nemalonus, nes tas riksmas bū
na garsesnis, atrodo nepapras
tas. Tamsumoje ir nakties ty
loje bet kuris menkas dalykas 
žmogui atrodo nepaprastu. To
dėl tamsumoj žmonės greičiau 
jaudinasi, nervinasi, paprastą 
šakos traškėjimą palaiko dvasių 
vaikščiojimą, kelmą — baidyk
lę, apuoko ar pelėdos riksmą — 
vėlių ar kitų dvasių dejavimu 
ir t. t. Visokių garsų naktį dau
giausia būna miškuose ir pelkė
se. Todėl žmonės ir mano, kad 
velniai, vaiduokliai, visokios 
dvasios labiausiai mėgsta gy
venti miškuose, balose, kapinė
se, senose trobose ir kitose pa
našiose, žmonių negyvenamose 
vietose.

O visa tai padaro nežinojimas 
ir įsivaizdavimas —J. Nrk.

[“L. U.”J

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langu, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokių atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Turiu geru 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooaevelt 8500

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

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

NAUJIENOS, Chicago, III.

A. Žukas, generalis SLA. organizatorius

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje pildančioji taryba pakvie
tė p. A. Žuką organizatoriaus 
vietai. P-nas Žukas pradėjo 
darbą apie vidurį sausio mėne
sio šių metų. Ką nuveikė jis 
per tiek laiko?

Išvažiavęs iš New Yorko, pir
miausia, regis, jisai sustojo Bal- 
timorėje, kur yra Susivienijimo 
64 kuopa, turinti apie 350 na
rių. čia p. Žukas sustojo trum
pam laikui ir todėl turėjo tik 
pasitarimų su aktyvesniais kuo
pos darbuotojais. Pasikalbėji
muose dalyvavo apie 20 veikėjų. 
Svarsytos buvo priemonės veik-; 
lesnei darbuotei. Veikėjai pasi
žadėjo dirbti, idant padidinus 
kuopą, ypač kreipti dėmesio į 
pabraukimą jaunuomenės į Su
sivienijimą.

Kita apielinkė, kurią genera
lis Susivienijimo organizatorius 
aplankė, buvo Pittsburgh, Pa. 
Čia taipjau turėta pasitarimų ■ 
su kuopų darbuotojais. Tartasi, i

r kaip padidinti kuopose narių 
skaičių ir taipjau ypatingo dė
mesio kreipta į jaunuomenę.

Mėnesio pabaigoje, būtent 26 
d. sausio, p. Žukas atvyko Chi- 
cagon. čia jam teko pasinerti 
darban su pirma diena. Sausio 
27 dieną jisai dalyvavo šešto 
apskričio konferencijoj. Tuoj po 
to, prisėjo kalbėti įvairių SLA. 
kuopų susirinkimuose, kaip 109 
kuopos (Westsidėje), 122 kuo
pos (Town of Lake apielinkėje), 
194 kuopos (Ciceroje), 74 kuo
pos (So. Chicagoje), 344, 353 ir 

j 260 kuopų (jaunuolių) susirin- 
I kimuose. Buvo, rodosi, jisai 
pakviestas dar kalbėti 212 kuo
pai Kenoshoje.

Reikia t^čiaus pažymėti, kad 
p. Žuko darbuotė nesusidėjo 
vien iš kalbų kuopų susirinki
mams. Ne mažesnės reikšmės 
turėjo konferencijos su kuopų 
darbuotojais. Juk vien kalbomis, 
pasakytomis tame ar kitame 

l kuopos susirinkime, negalima

pasitenkinti. Dalykas tokia, kad 
vienas organizatorius, nors ir 
taip dar iškalbus, nieko nepa
darys. Svarbu todėl patraukti 
darbui juo daugiau pačių kuo
pų narių, tinkamai jų pastan
gas taikinti gyvenimui, surasti 
priemonių pašalinti kliūtims, 
kurios trukdo organizacijos au
gimui, jei tokių kliūčių yra. O 
tokiems planams, tokioms kon
ferencijoms buvo pašvęsta kuo
ne kiekviena p. Žuko diena, kai 
nereikėjo kalbėti susirinkimams.

šis darbas nėra taip aiškiai 
matomas, kaip tada, kada kal
bėtojas pasirodo ant pagrindų. 
Bet jisai išjudina veikimą, su
kelia veikėjuose energijos ir no
ro dirbti, nušviečia takus, ku
riais reikia eiti.

Gal būt vienas didžiausių p. 
Žuko nuopelnų buvo tas, kad 
gyvuojanti Town of Lake apie
linkėje Lietuvos Didvyrių Drau
gija, priskaitanti 45 narius ir 
turto apie $1,300, nutarė įsto
ti Susivienijimai!. Už tai pri
klauso kreditas p. Žukui; tenka 
jis ir kalbamai draugijai, kuri 
pasižymėjo išmintingumu, ži
noma, buvo ne mažai pasitari
mų tuo reikalu, bet jų paseka 
yra tikrai sveikintina.

Jau minėta buvo, kad p. Žu
kas stengėsi atkreipti Susivie
nijimo darbuotojų dėmesį į jau
nuomenę Baltimorėje ir Penn- 
sylvanijoj. Nepamiršo jisai jau
nuolių ir Chicagoje. Kaip juos 
suįdominti Susivienijimu? At
sakymas : įvairiais budais. Pa
vyzdžiui, patėmijęs, kad .260 
jaunuolių kuopa susidaro >vien 
iš vaikinų, jisai pataria jiems

įrašyti į kuopą ir merginų. Ir 
Štai kitame susirinkime prie 
kuopos prirašoma net aštuonios 
merginos. O kuo daugiau kuo
poje iiarių, .tuo daugiau progos 
tokiai kuopai augti.

Ne mažai jaunuomenės gali
ma patraukti ton ar kiton orga- 
nizacijon suteikiant jai progos 
gyventi vadinama “sočiai life” 
— suteikiant progos pasilink
sminti, užmegsti pažintis, etc. 
Taigi supažindinti įvairių Ch-os 
kolonijų lietuvių jaunuomenę, 
duoti visiems progos pasilinks
minti rengiama vakaras kovo 
16-tą dieną gražioje Gage Par
ko svetainėje, kuri randasi prie 
55-tos gatvės ir So. Western 
avė. Komisijon vakarui surengti 
įeina pp. Semaška, Zosė Kra
sauskienė, Kaulas, p-lė Valen- 
čius ir kiti.

Kiek teko patirti, laike p. Žu
ko buvimo Chicagoje prisirašė 
į Susivienijimą apie 100 naujų 
narių, pavyko sukelti taip gai
vumas Susivienijimo kuopose, 
kaip sudomėti ne mažai pašali
nių žmonių Susivienijimu, o 
ypatingai jaunuomenę.

Suprantama, tai yra nuopel
nas ne vieno genęralio organi
zatoriaus. Kreditas tenka pp. 
Stungiui, Mačiukui, Semaškai, 
Simokaičiui, Dr. Montvidui ir 
kitiems. Bet visgi reikia pasa
kyti, kad dalis kredito turi būti 
atiduota ir p. Žukui, kaip orga
nizatoriui, kuris dalykus judino, 
kvietė veikėjus darbui, planavo 
kartu su kitais, kaip sėkmin
giau darbuotis.

Laukiama, kad už keleto die
nų bus paskelbtas p. Žuko pra

kalbų maršrutas ir jis išvyks 
kelionėn per lietuvių kolonijas. 
Bus rengiamos prakalbos ir ra
šomi į Susivienijimą nariai.

Atsišvelgiant j tai, kad bent 
Chicagoje lietuviai šiuo laiku 
yra ytin nerangus, galima pa
sakyti, kad t>. Žuko darbuotė 
čia buvo sėkminga. —Report.

Sol EIlis & Sons PRANEŠIMAI

Pilnas Užgyrimas
Šimtai žmonių, kurie pirko šiame baų- 

ke bonus ir kurie bonų laikui išsibaigtus, 
gavo visus nuošimčius ir visus pinigus, pil
nai užgiria šio banko investmentus.

Jus taipgi galite būti patenkintas inves- 
torius. Atidarykite Biudžeto Pieno Bonų 
Sąskaitą šiandie, depozituodami $10.00 ar 
mažiau ir pradėkite eiti keliu prie nepri
klausomybės.

CENTRAL""“ BANK
TRUSTINB KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausiom 
Kainos. Greitas patarnavimas. Kre 
<iitas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 130

“DAUGIAU ŠALTO ORO”
Jus galite jo tikėtis bile dieną. Ir ge

riausia apsauga jums patiems ir jūsų šei
mynai yra šilti namai ir pilnas aruodas 
musų garantuotų ANGLIŲ ar KOKSŲ.

“Kiekvienas tonas turi patenkinti, ar
ba mes juos atsiimsime ir sugrąžinsime 

• jums pinigus”.
PIRKIT SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

(gnsąmgrs (ompany 
felgtežOMlCOAL- COKE- ICE 

16400' wjr/ BUILDING MAT E Rl A L

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

Darbą Garantuojame.MIDLAND GARAGE
4138 Archer Avė. (užpakalyj)

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

TIKTAI pasukit “dial” — ir jus iš sykio nusuksite nuo radio 
ant fonografo — ir atgal, taip kaip jums patiks... Kad tikrai 
pasigerėjus šiuo puikiu muzikaliu instrumentu, jus būtinai tu
rėtumėt jį pamatyti, išgirsti ir pabandyti! Jei tik norite, mes 
jums demonstruosime jį šiandie.

šio radio kabinetas yra iš riešutinio medžio; išrodo puikiai. Jei 
jus nusipirksite šj radio, jus turėsite tikrą namu papuošimą. Šis 
Majestic radio yra sykiu sujungtas su fonografui—Kaip jums nu
sibos groti radio, tada galite pasukti rankeną ir tuojau pradėti 
groti fonografą. Fonografas irgi elektra varomas.
Tik atsilankykit pas mus ir išgirskit. Jums šis muzikalia instru
mentas patiks.

MNOUHCING

Draugiškas Vakarėlis
Lietuvių Tautos Katalikiška Šv.

Marijos parapija rengia 
Draugišką vakarėlį su 

prakalbomis
Nedėlioj, kovo 3 dienoj, 

6:30 vai. vakare 
Parapijos svetainėje 

3501 So. Union Avė.
Prašome visus musų parapijonus 

ir simpatizuojančius mums, kurie 
prijaučia musų darbui, atsilankyti 
į viršininėta vakarėlį. Visus širdin
gai kviečia Klebonas ir Komitetas.

Marųuctte Park.—S. L. A. 260 
kp. susirinkimas įvyks Kovo 3 d.. 
2 vai. po pietų, K. J. Mačiuko sve
tainėje, 2486 W. 59th St. Visi na
riai kviečiami atsilankyti, užsimo
kėti duokles ir apsvarstyti bėgan
čius kuopos reikalus.

—M. Jasulevičienė, Sekr.

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

Socialistų Dram. Ratelio lošėjai 
dalyvaujanti vaidinime “Audra Gie
droje”, 10 d. kovo, 1929 m., velionio 
Jono Šanku no naudai, įvyks repe
ticija penktadieny, kovo 1 d., 8 vai. 
vakare, p. Meldažio svet. Visi, pa
sinę roles tame veikale, kviečiami 
pribūti. —B. Vaitekūnas.

Roseland.—L. D. K. Vytauto Drau
gijos No. 2 susirinkimas įvyks ne
dėlioj, Kovo 3 d., 2 vai. po pietų, 
K. Štrumilo svet. šis susirinkimas 
labai svarbus, yra daug svarbių da
lykų, kurie bus svarstomi. Visi na
riai dalyvaukite susirinkime, taipgi 
užsiinokėkit užvilktas mokestis, kad 
neliktumėt suspenduoti.

—J. Kirkus, Rašt.

W. Pullman.—West Pullman Lie
tuvių Pašalpinio Kliubo susirinkimas 
įvyks nedalioj, Kovo 3 d., kaip 2 
vai. po pietų, paprastoj vietoj. Tu
rime daug ir labai svarbių reikalų 
apkalbėjimui, todėl visi kliubiečiai 
dalyvaukite.

—K. Statkus, Sekr.

g

I

COMBINED ELECTRIC RADIO 
and PHONOGRAPH 

$265— LESSTUBES

< i

West Pullman.—S. L. A. 55 kp. 
susirinkimas įvyks subatoj, Kovo 2 
d., kaip 7 vai. vak., A. Statkaus 
svetainėj, 722 W. 120th St. Nariai 
skaitlingai prašomi dalyvauti ir ne
pamiršti atsinešti pinigų užsimokė
jimui užvilktų mokesčių.

—K. Statkus, Sekr.

Bridgeport.1—Simano Daukanto Dr- 
ja laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, Kovo '■8-čią dieną šių me
tu, 12 vai. dieną, Chicagos Lietuvių 
Auditorium svet., 3133 So. Halsted 
St. Nariai būtinai malonėkite atsi
lankyti, nes yra naujų reikalų svar
stymui. Taipgi privalote apsimokė
ti savo mokesčius j draugija.

—P. K., Nut. Rašt.
18-tos Gatvės.—S. L. A. 129 kp. 

susirinkimas įvyks nedėlioj, Kovo 
1 d., Chernausko svetainėj, 1900 So. 
Union Avė., pradžia 2 vai. po pietų, 
/isi nariai dalyvaukite susirinkime. 
Tęs yra svarbus ir nekuriu .yra už
vilktos mokestis. Turite užsimokėti.

—Kviečia Valdyba.
Lietuvių Moterų Draugijos “Ap

meta” mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadieny, Kovo 3 d., 2 vai. po 
rietu, Mark White Sųuare Parko 
įnygyne, prie Halsted ir 30-tos gat
vių. Visos narės susirinkite laiku.

—Sekretorė.
Dollard Savings, Building and 

Loan Association spulka, 2436 W. 
59th St., praneša, kad nauja seri
ja atsidarė, tad geriausis laikas pri
sirašyti prie spulkos ir pradėti tau- 
pinti savo centus saugiai ir pelnin
gai. Taipgi skolina pinigus ant na
mų su mažu komišinu. —Valdyba.

Town of Lake. — Dr-stė Lietuvos 
Didvyrių No. 1 laikė extra susirin
kimų vasario 27 d. apkalbėjimui 
dėl prisidėjimo prie kitos draugyb
ės. Po ilgų svarstymų nutarta su

sivienyti su SLA. 122 kuopa. Dide
lė dafis narių jau išpildė aplikaci
jas. Kurie nebuvo ant pereito susi; 
rinkimo, kviečiami esate pribūti 
kovo 9 d. į paprastų susirinkimų ir 
išpildyti aplikacijas. —Valdyba

Jos. F. Budrik,
3417-21 So. HalstedSt.,

Tel. Boulevard 4705

MYKOLAS' PETRAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 28 dieną, 9:30 valan
dą vakare 1929 m., sulaukęs I 
69 metų, amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Raguvos miestely. Ame
rikoj išgyveno 18 metų. Pali- I 
ko dideliame nubudime dukte
rį Eleną Beinorienę Amerikoj, 
o Lietuvoj brolį Anlanų, sese- ■ 
rį Oną Petrauskiutę ir gimi- I 
nes. Kūnas pašarvotas, randai I 
si 564 E. 155th St., Harvey, H 
III.

Laidotuvės įvyks Pahedėlyj, I 
Kovo 4 dieną, 10 valandą ry- I 
to iš namų i St. Johns Airišių I 
Kataliku bažnyčią, kurioje at- I 
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu- ■ 
lydėtas į Tautiškus kapines, I 
Chicagoje, III.

Visi A. A. Mykolo Petraus- 
ko giminės, draugai ir pažį- I 
šlami esate nuoširdžiai kvic- I 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir I 
suteikti jam paskutinį patar- I 
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, I
Duktė ir Giminės. •
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I Tarų Ghicagos 
Lietuvių
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Kalbės Norman
Thomas

Norman Thomas, socialistų 
partijos kandidates į preziden-1 
tus pereituose rinkimuose, duos 
paskaitų rytoj, kovo 3-ėių die
nų, Aust i n Community Foru
mui. Paskaita bus laikoma Ma- 
sonic temple salėje, 231 North 
Central Avė. Paskaita bus te
ma: “Demok raiti ja ir jos prie
šai”; prasidės ji 8 valandą va
kare. Patartina atsilankyti i 
tiems, kurie norėtų išgirsti rim-: 
tą paskaitą. , ,

Kitų paskaitą Norman Tho
mas laikys rytoj po pistų Adel- 
phi teatre, prie Clark ir Madi- 
son gatvių. Ji prasidės 3:15 
vai. po pietų. Paskaitos tema Į 
bus: “The Case for Public Ow- 
nership of Public Utilities”. Pa-į 
skaitai pasibaigus bus atsakinė
jami klausimai ir eis diskusi
jos.

Paskubomis

* Ak tu, Viešpatie, nagi apde
gė komunistų raudondvaris! Ir 
dar kaip nelaimingai: atėjo du 
vyrai ir uždegė. Jus tikėkit ma
nim: jeigu aš bučiau susipra
tęs komunistas, tai sakyčiau, 
kad tie du vyrai buvo — Gri
gaitis ir Dr. Montvidas; o Gu- 
gis lauke stovėjo. Nes komu
nistai didesnių priešų už tuos 
tris žmones niekur nesuranda. 
Ir dėl tų trijų žmonių viso pa
saulio proletariatas turi vargti.

Amerikoje lietuviškas fašiz
mas taip puikiai prigijo ir ža
liuoja, kaip geležinė lazda že
mėn įsodinta.

Sako, kad Bostone Babravi-1 
čiaus koncerte labai mažai žmo
nių buvo. Bet chicagiečiai ne 
labai gali padyvyti bostoniečių. 
Ir chicagiečiai, vieną kartą iš
girdę dainininkų dainuojant, 
daugiau jau neina. Jie pareiš
kia “Aš jau girdėjau.”

žmonės kalba; kad Chicaga 
savo milžinišku didumu grei
tai pralenksianti visus kitus pa
saulio miestui, l^abai gali būti, 
nes jau dabar kai kuriuose da
lykuose ji yra pralenkusi ki
tus miestus — pav. butlegerių 
biznyje. Kituose miestuose jų 
nušaujama kada ne kada po 
vienų, o Chicagoje net po sep- 
tynius kartu.

Kunigai gyvenimą padaro 
tvirtindami, kad Dievas yra, o 
kunigas Mockus irgi badu ne
miršta sakydamas, jogei Dievo 
nėra. Vieni renka dolerius, o 
kitais kvoterius. Gi aš sakau: 
tegul būna ar nebūna. Mat, 
man pačiam pragyvenimas rei
kia kitokiu budu užsidirbti.

Pustapėdis.

Pardavimas 
aukcionu

* Antradienį, kovo 5-tą dieną, 
Chicagos pašto Annex’e, 726 
West Monroe Street, bus par
duota aukcionu 700 glėbių ta- 
vorų — naujų ir jau naudotų, 
kuriuos adresatai arba siuntė
jai neatsiėmė. Tavorai susida
ro iš drabužių, čebatų, autų da
lių, įnagių mekanikams, namų 
ruošai reikmenių, drobių lovoms 
ir stalams, vaistų, radio ir 
elektros instrumentų, knygų, 
sudynų, čemodanų ir kitokių 
dalykų.

Pardavimas prasidės 9 valan
dą ryte. Kas norės pasižiūrėti 
į parduodamą tavorą pirmiau, 
tai galės matyti jį pirmadienį 
tarpe 9 valandos ryto ir 4 vąl. 
po pietų. . j ;

n i
u n n i n

LIETUVIŲ AUDITORIUJ
3133 South Halsted Street Chicago, III.

Pradžia 8 valanda vakare
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Graboriai________
Phone Boulevard 4139

MASALSKIS

Akių Gydytojai Lietuviai Gydytojai

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Phorio' Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

(Com. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10-12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

T* i s
3241 South Halsted Street 

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

Pėtnyčios.

Į CLASSIFIED ADVERTISEMEN

J. Lulevich
Lietuvis araborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St, 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

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

Lietuviai Gydytojai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriua ir 

Raižam uoto jas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, Iii.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
R o os e vai t 2515-2516

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 

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

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.

Simpatiškas •—
^Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 

, ' Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4147 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafavette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 CL, Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Avė. ir lullerton St.

Telephone Berkshire 4820• «
Specialybe — moterų ir vaikų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Nedėliomis tiktai iki 12 vai. dienos

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

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. 

-------O-------
Telephone Victory 1115

CHICAGO, ILL. Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

Tel. Bi*unswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Business Service
Biznio> Pa£araavimas

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

Financial
Finansai-Paskolos

Jvairųg Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE 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

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

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 
- O-------

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352
-------- O--------

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 diena

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

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

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.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 731
Tel. Central 6390. Vai. 9—4 

Rezidencija 6158 S. Talman A5 
Tel. Prospect 3525.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
lau 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.

2\kių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIKTUV1S AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS !

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo,1 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, 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 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

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

Jei abejoji apie savo akis, cik pas
Dr. A. R. BLUMENTHALOPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4b 19 S. Ashland Avė. iv 805 E. 17 St. ( 

Phone Kenvvood 1752

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue •

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

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO

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

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. Lą Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 Jį

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

CLASSIFIED ABS.
---------------------—---------------  

Educational
Mokyklos

MOKINKIS BARBARYSTĖS 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 abelna moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsites ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506. 

-------o-------

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., Ravenswood 6355. 

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

Nereikia Įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes perpialiavosim jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsinie naujus tal
pus. 10% nuolaidos — atsineškit 
ŠĮ apgarsinimą. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų dykai ap- 
skaitliuoti jūsų darbą.

Šaukite KEY^TONE 1210

3016-18 LAWRENCE AVĖ.

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 biskį 
Įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 W6st Grand Avė.

Berkshire 1321 
MR. 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
rit greita ir teisingą patąrnavimą, 
kreipkitės ypatiškai arba telefonuo- 
kit.
F. G. Lucas & Co.

4108 Archer Avė.,
Phone Lafayette 5107

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575. Apro- 
kavimas dovanai.

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 351 h St., Lafayette 7150

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.

Advokatai

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

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 nuo 9 iki 12 ryto

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 rylų iki 8 vakare 
Scredoj ir Pėtuyčioj nuo 9 iki 6

Miscellaneous 
_______ Įvairus •

KNYGOS
IR

GINTARAI
Musų knygų it gintarų sankrovoj 

yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti 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

vanos”
Patogios ir gerai įrengtos, 1635 

So. Canal slrcet. i
Atdara kasdien .nuo 12 vai. ryto 

iki 9 vai.'vakare.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamsių 

norą. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius 
2433 West 69 St. 

Tel. Hemlock 5967

Financial
Finansai-Paskolos

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

t

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimu

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas 

2242 W. 23rd Place 
Phone Roosevelt 8887

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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.

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

REIKALINGAS darbininkas dėl 
abelno darbo krautuvėj ir prižiūrė
ti namus. Atsišaukite toki, kurie su
tiksite gyventi čia pat. Pragyveni
mas ir mokestis. Kreipkitės šiandie 
ir nedėlioj visą dieną.

1458 W. 15th Street

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

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

Help Wanted—Female

REIKALINGA patyrusi virėja ant 
naktų.

1745 So. Halsted Street

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama 
į viena, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes periame real estate 

kontraktus

SNTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716

--------0-------- >
REIKALINGA moteris prie namų 

darbo, geri namai, guolis, valgis ir 
gera mokestis. Gali būti su vie
nu vaiku. Tel. Hemlock 7072, 6809 
So. Rockwell St. 
--------------------  —i------------- *—-—.—.

-------- O—-----
REIKALINGA moteris mazgoji

mui sudynų, turi būt patyrusi. 
4169 So. Halsted Street

----- o-----
PAIEŠKAU moteries arba mer

ginos, duosiu ruimą už dyką, dėl 
partnerystės. Gražioj vietoj ant 
Western Avė. Ona Stončius, Tel. 
Republic 5667. 
--------------------  —|-------------.—*-------

-------- O--------
REIKALINGA veiterka dirbti res- 

taurante, turi būt patyrusi tuo dar
bu. Geras mokestis ir švari vieta. 

4180 Archer Avė.

Fumished Rooms
RENDON kambarys su visais pa

togumais, maudynė, elektros šviesa 
ir telefonas. Light House keeping.

24 N. May Street

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted SL

RENDON šviesus moderniškas 
kambarys, vienam vaikinui, puikioj 
ir parankioj apielinkėj. Be valgio.
3237 Auburn ASfe., 1-mas flatas.

-------O-------
PASIRENDUOJA ruimas dėl vie

no arba dviejų vaikinų — tinkama 
vieta. 3031 So. Union Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairs”
' Tel. Armitage 1199

RENDON frontinis kambarys, vie
nam vaikinui, nebrangiai. Visi pa
rankamai, švarus butas, mažų nėra. 
Flatas šviesus. 3002 S. Emerald avė. 
Tel. Victory 3187, 2-ras fl. front.

ANT nejudinamos nuosavybės pir
mi ir antri morgičiai, padarom už 
mažiausį atlyginimą; 24 valandų pa
tarnavimas, be raudono šniuro.

Schwartz, Stern and Co. 
Room 549-38 So. Dearborn St.

State 4785

KAMBARYS išsirenduoja dėl dvie
jų vaikinų ar merginų su valgiu ar 
be valgio. Kambarys apšildomas, va- 
na ir telefonas.

4445 So. Talman Avenue

RUIMAS dėl vieno vaikino—kai
na pigi. 819 W. 34th PI., arti Hal
sted St., 2-ros lubos užpakalyj.

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

Aš, Juozapina Kiškunienė, paieš
kai! savo sesers Viktorijos Urbana
vičienės arba Tam Urban. Kilus iš 
Vilniaus rėdybos, Alytaus apskričio, 
Nemunaičio parapijos, Valeniškių 
kaimo, po tėvais Viktorija Pekars- 
kiutė, Nedžiugių parapijos, Miknie- 
nų kaimo. 25 metai atgal gyveno 
Richmond, Pa. Meldžiu atsišaukti 
arba pažįstami praneškite, už ką 
busiu labai dėkinga.

Mano adresas:
Juozapina Kiškunienė, 
1326 So. 48th Ct., 

CICERO, ILL.

PASIRENDUOJA tinkamas rui
mas <lel merginos. 3122 So. VVallace 
St., 2-ros lubos užpakalis. Telefonas 
Victory 2039. 
------------- -------------f—i-----------------—------ ---

PASIRENDUOJA furnišuotas rui
mas, galima ir virtuvę naudoti, vie
nam arba keliems vaikinams. 

817 W. 34th Place 
___________ t . .

PASIRENDUOJA kambarys dėl 
vieno vaikino su valgiu arba be val
gio. 843 W. 31 St., 1-mos lubos, 

i---------- ----------- -
RENDON apšildomas kambarys 

vaikinui arba merginai, su ar be 
valgio. Republic 0673.

For Rent
RENDAI 5 gražus ruimai, pečiu 

apšildomi, maudynė, 1-mos lubos. 
3001 So. Union Avė. Victory 4787.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su
Chevrolet

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

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush aJnd Oaio Sts.

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ
Žeminu pasirafte paniulom pardavimui, ura- 
žiaųjįiUH rakandiiH. tik 2 mėnesių senumo. 3 
kavalkai nuo kandžių apaaugolaa seklyčion 
setas. 0x12 Wilton karpetas. maži karpetai, 
8 kavalkų rieSuto valgomojo kambario se
tas,, pilnai 4 kavalkų miegruimio setas. 5 
kavalkų pusryčių setas. Uždangas, sidabri
niai daiktai, veidrodžiai, paveikslai. Coxwrll 
krėslas, kiti krėslai, lempos, laikrodžiai. 
Parduosiu už pinigus. Apmokėsiu nuvežimų, 
parduosiu atskirai.

JAMES WINNER.
8228 Maryland Avė.. Imas aparlmcntas 

Tel. 8tcwart 1875

PARDAVIMUI rakandai 4 rui
mams. Parduodu pigiai, važiuoju Į 
Lietuvą. 4140 So. Albany Avenue, 
2-ros lubos.

PARDAVIMUI baltas combination 
pečius su anglimis ir gazu. Beveik 
kaip naujas. 7604 So. Fairfield avė. 
--------------------- s----------------------------

PARDAV1MUL labai pigiai iš 
iš priežasties mirties, 5 kambarių 
rakandai. 2555 W. 63 St. Prospect 
2415.

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augs., krėslai 

$2.25 ir augs., lovos $3.00 ir augi., 
virtuvės stalai $4.00 ir augs., Jce 
boxui $10.00 ir augs., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver- 

' tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
tą skelbimą—tai vertas $5.00. 
V1CTUR I IRĘ PKOOF STOKAGE

4809 W. Lake Street
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Musical Instruments
______ Muzikos Instrumentai

GROJIKUS PIANAS $750
Vartotas tiktai G mėnesius, mes 

parduosim už $125, jmokėt tik $25 
pinigų, likusius po $2.00 j savaite. 
Atsakantiems žmonėms, suolelis, 
kabinėtos ir 78 voleliai

šauk
Belmont 1334

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

LIETUVIU RADIO DlHBTUVfi
Išdrba aukščiausios rūšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš
vaizda 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. Westeru 
Avė., Chicago III. Hemlock 914°.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BUČERNĖ su groseviu, geras biz
nis, pigi renda su ruimais. Teisin
gas pasiūlymas nebus atmestas. Va
landos nuo 7 iki *7.

6530 So. Robey /Street 
------------------------------------------ i-------

PARDAVIMUI grosernė, 4 ruimai 
pagyvenimui, geroj vietoj, tik vienu 
grosernė per du bloku. Apgyventa 
visokių tautų; biznis gerai išdirb
tas per ilgą laiką. Parduosiu pigiai, 
pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.,

4107 So. Maplewood Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI farma 40 akerių 
North Judson Indiana, 5 kambarių 
namas, barnės ir tt. Nėra gyvulių, 
ant State kelio No. 10, $1500. Mor- 
gečiu, parduosiu už $500 pigiausia 
kaina. MICHAEL DELPERCIO, 1809 
N. 23rd Avenue.

Melrose Park, III.

Real Estate For Sale
Namai-ž^ynė Pardavimui

Pardavimui arba 
Mainymui Namai

Real Estate For Sale
Namai-ženiė Pardavimui

Pavasario Bargenai

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

PARSIDUODA kampinė grosernė 
delikatesen. Kreipkitės 5301 So. 
May St.

PARDAVIMUI 156 akrų farma 
Melrose, Wis. Yra visi įrankiai. Ge
ra ariama žemė—prie upės, arba 
mainysiu į namą arba biznį Chica- 
goje. 4811 Archer Avė., Telefonas 
Lafayette 2077.

NAUJAS mūrinis 6 flatų namas,
4 flatai po 4 kambarius, 2 flatai po
5 kambarius; įtaisytas pagal vėliau
sios mados. Randasi 7159 So. Tal- 
man Avė.

PARDAVIMUI maža farma neto
li Round Lake, 111, stuba ir 2 kar
ves. Parduosiu už cash arba mai
nysiu ant Chicagoę nuosavybės. At- 
sišaukit, 4.749 S. Honore St., Chi
cago, III.

3 MĖTŲ mūrinis 4 fialų namas, 
visi po 5 kambarius, 4 karų gara- 
džius, gražus namas, gražiausia vie
ta, Marųuette Manor, netoli mokyk
lų, karų linijos ir didelio parko, vi
si parankumai. Randasi 6616-18 So. 
Whipple St.

------ O-------
GROJI K LIS pianas $900, visai 

naujas, mainysiu ant automobiliaus 
ar ant fanuos kaipo nirmą įmokė- 
jirna. Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. 4535 So. VVallace St., 
2-ros lubos.

PARSIDUODA lunchruimis; prie
žastis pardavimo.— turiu 2 bizniu. 
Gera vieta, arti dirbtuvių ir naujo 
teatro. 3532 S. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
100 akrų farma Wisconsin valstijoj, 
130 mylių nuo Chicagos, su staku 
ir budinkais. Yra gražus miškas ir 
upelis. Klemens Žūkauskis, 4213 S. 
Campbell Avė. Tel. Virginia 2409.

4 FLATŲ mūrinis namas, visi po 
4 kambarius, l karo garadžius, mau
dynės, elektra, visi parankumai, fla
tai visi užrenduoti. Randasi Bright- 
on Parke. Parduosime pigiai arba 
mainysime. 3028 W. 40th St.

________ 'Radios_________
TIK pamislyk apie tai: $2.00 

į savaitę permaino jūsų baterinį 
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė.
Independ. 0329

RENDON švarus kambarys, šei
mynos nėra, visi parankumai. Kreip
kitės: 9328 So. Cottage Grove avė. 
Tel. Chesterfield 0361.

2 FLATŲ mūrinis namas po 4 
kambarius ir beismentas, visi paran
kumai. Randasi 4416 So. Talman 
Avė.

-----o----
SPARTON RADIO 9 tūbų $189.50 

su Console ir garsiu kalbėtuvu, tū
bai ir tt., 3 mėnesiai už dyką ap
tarnavimas. Taipgi agentai de 
Crossley ir Howard radios. Radio 
aptarnavimas $2. Vigons Radio Shop 
1025 Leland Avė.. Ardmore 3878.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
labai pigiai. Su namu ar be namo.

Boulevard 2548
------ 0-------

PARDAVIMUI Lunch Room — 
dirbtuvių apielinkė. Pažįstančiam ši
tą biznį gera virta. Fikčeriai visai 
geri. Priežastis pardavimo — mirtis.

Phone Stevvart 6889

Mississippi
ŽEMĖ AKERIAIS

40 ar daugiau; kaina $20 už ake- 
rį ir augščiau. Prie Illinojaus Cent
ral trekių ir jūrių kraštu, Chicagos 
turtuoliai išleidžia milijonus toj sek
cijoj. Važiuokit su mumis ir pasi- 
skirkit sau be jokių obligacijų.

ACREAGE CLEARING 
BUREAU,

1005, 180 N. Michigan Avė.

NAUJAS mūrinis namas, 2 flatų 
po 6 kambarius, karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų garadžius. Lotas 
37x125 pėdų. Gražus namas, graži 
vieta. Randasi 4024 S. Rockvvell St.

I /
BIZNIAVAS mūrinis namas, što

ras ir 3 kambarių flatas ir 4 kam
barių flatas, 2 augščio. Kaina $5,000; 
įmokėti tik $800 ar kad ir mažiau, 
kitus kaip rendą. Randasi 3204 So. 
Wallace St.

Naujas muro namas, 5 ir 5 kam
barių, aržuolo irimas, viškos, 3 ka
rų muro garažas, lotas 30x125, ir 
kiti moderniški įrengimai. Randasi 
arti vienuolyno. Kaina tik $13,500, 
jmokėt $4000.

NAUJAS muro namas, 5 ir 5 kam
barių, aržuolo trinias, atskirai apšil
domas ir kiti moderniški įrengimai. 
Randasi Brighton Park apielinkėj. 
Pigiai parduosime arba mainysime 
į seną mažesnį namą arba lotus.

BIZNIO lotas ant Archer Avė., 
tik $1800. Spekuliantų kąsnis.

8 I'LATŲ naujas muro namas, 
kieto medžio1 baigtas, tile sienos, 
maudynėse, elektriškos ledannės ir 
kiti vėliausios mados įrenginiai. 
Randasi arti Marųuette Parko. Mai
nysime ant seno namo, arba pigiai 
parduosime.

6 FLATŲ naujas muro namas, 
vėliausios mados įrengimai ir pa- 
rankumai. Randasi Marųuette Park 
apielinkėj. Mainysime ant seno na
mo arija lotų.

5 AKERIA1 geros žemės, naujas 
namas ir kiti budinkai. Vieta tin
kanti dėl vištų ūkės ir gražaus gy
venimo šeimynai. Randasi arti 95 
ir Austin St. Naudokitės proga.

Del platesnių žinių malonėkite 
kreiptis pas

K. J. Macke & Co.
(Mačiukas)

2436 W. 59th Street
Tel. Prospect 3140

NEGIRDĖTI MAINAI

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

DIDELIS Bargenas. $12,500 bun- 
galow parduosiu už $9500 su mažu 
jmokėjimų. Priešais naują bažnyčią.

6803 So. Washtenaw Avė.

BIZNIAVAS. lotas ant Archer avė. 
Parduosiu arba mainysiu ant auto
mobilio. 941 W. 34th PI. 

-------0-------

Atyda Biznieriams

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Westem Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

Automobiles
WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS
Visai nauji 1928-29 modelio auto

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

’28 Hudson Brougham—custom built $795
’27 Obandle? ooavh .................................. $395
’28 5 pasažierhj Buick ........................ $1195
’28 E«8px coupe ....................................... $350
’28 Pontiac Landau sėd., mažai var

totas ......     $595
’28 Essex sėd., kaip naujas ..............  $595
'27 Hudson BrouKhani. geram stovy $485 
'27 Dodge sėd., velouru išinuStas __ $325

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7133 So. Halsted St.. Trtangle 9330

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

AŠ turiu paaukoti savo vėliausio 
modelio CHRYSLER Sedaną, veik 
nevartota ir negalima atskirti nuo 
naujo. Karas yra kuogeriausias vi
same kame ir mano išvažinėtas tik 
5,000 mylių. įrengtas su keturių ra
tų stabdžiais balloon tajerais. Rei
kia pinigų, paaukosiu už $350. Ka
ras kainavo man $1,800 tik kele
tą mėnesių atgal. Kreipkitės nedė- 
lioj. 2231 North Kedzie Av., 1 apt.

STUDEBAKER vėliausio modelio 
“PRESIDENT” Sedanas, kuri varto
jau tik 6 mėnesius ir yra visai kaip 
naujas. Reikalas pinigų priverčia 
mane paaukoti, šis karas yra kaip 
išėjęs iš dirbtuvės. Originaliai bal
loon tairai kaip nauji, pilniausiai 
įrengtas. Paaukosiu tik už $400. 
kreipkitės bile valandą nedėlioj. 
2538 N. California Avė., Ist apt.

Miscellaneous for Sale
Įy ai rua, Pard ay i m ai

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

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

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

PARSIDUODA Great Dane šuo, 
6 mėnesių senumo. 4228 W. Con- 
gress St., 1-mos lubos.

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

BENTON Harbor farme- 
riai, jeigu norite gerus vai
sius, dėkite i žemę fertelai- 
zerio. Mes turime spray ma
terijoj alfalfa ir visokių 
grudų pigiai.

Benton Center Fruit 
Assn.

arti Benton Harbor, Mich-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA nedidelis groseris, 
tabako ir kendžių krautuvė, 5 rui
mai dėl pagyvenimo. Parsiduoda 
labai pigiai. 665 W. 18 St.

PARDAVIMUI buČernė ir fruktų 
krautuvė greta National Tea Co. 
Sena vieta, lietuvių kolionijoj. Tu
riu parduot iš priežasties ligos.

5002 W. 16th St., Cicero, III.

GREITAM pardavimui. Savininkas 
išvažiuoja Europon. Parduodu deli- 
catessen ir grosernę, pagyvenimo 
kambariai. Vandeniu šildomi. Gera 
apielinkė. Pigi renda. Turi pamaty
ti, kad įvertinti. 7711 S. Ashland av.

PARSIDUODA Barber Shop 3 
krėslų, 4 kambariai pagyvenimui, 
pigi renda. 1624 W. North Avė.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
katessen, pigi renda, gera vieta dėl 
bučernės. Dabartinis savininkas žy
das neremiamas.

5808 Wentworth Avenue

ROOMING HOUSE 20 kambarių, 
išfurni.šuoti. Parsiduoda labai pigiai 
iš priežasties ligos.

876 Mihvaukee Avė.

PARSIDUODA buČernė ir groser
nė. Pardavimo priežastis —< persi
skyrimas poros. Parduosiu labai pi
giai. 256 E. 157th St., Harvey, III. 
Phone 1857 Harvey.

PARDAVIMUI grosernė ir ken
džių krautuvė — labai pigiai.

834 W. 33rd Street

PARDAVIMUI bučemė su fikče- 
riais. Norint galima išmufinti. Atsi- 
šaukit 658 W. 123 St., W. Pullman. 
---------- .--------------1----------------- --------

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, arba mainysiu į mažą bunga- 
low. 5759 So. Fairfield Avė. Tel. 
Prospect 6338.

PARDAVIMUI grosernė su namu 
arba be namo. Vienatinė krautuvė 
visame bloke; geras biznis. Parduo
siu pigiai.

4940 So. Lincoln Street
- - --------------1-----------------------.---------

PARDAVIMUI cigarų ir kendžių 
campinis, puikus štoras, geras biz
nis. Parduosiu pigiai.

1846 Canalport Avenue 
--------- ------ i------- _----- -—,——
PARDAVIMUI grosernė ir bu

Černė verta $2500, parduosiu už 
$500, ateikit šiandien, o rytoj gal 
juti per vėlu.

1904 Canalport Avė.
arba Telefonuokit 

Victory 4898
F. J. SZEMET /

PARDAVIMUI grosernė 
ir smulkmenų sankrova. 
Biznis išdirbtas per 20 me
tų. Pigiai greitam pardavi
mui. Priežastį patirsit ant 
vietos.

Kreipkitės
6327 S. Racine Avė.

——d —
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui
FLORENCE COUNTY 

WISCONSIN
Faunos ir ežerų lotai prie ir arti 

19kos ežerų — Vasarnamių įtaisy
mai, maudymos, žvejojimas ir tt. 
lengvi išmokėjimai.

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND CO.

4119 Broadway, 
Bittersweet 6180

CUMBERLAND COUNTY
313V& akrų apdirbamos ant dide- 

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

KAINA $55 UŽ AKERĮ. 
Su $4,000 gali nupirkti.

A. J. PARKS, 
2915 Irving Park

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį, namelį 2 

ar 3 flatų, ant faunos, loto, biznio, 
ar kitokios nuosavybės. 2031 W. 
35th St., Lafayette 0909.

3 FLATŲ medinis namas, 1-6 
kambarių flatas, 1-4 kambarių fla
tas, 1-3 kambarių flatas. Maudynės, 
elektra. Kaina $5,100; įmokėti ne
daug, kitus kaip rendą. Paklauskit 
ant 2-ro flato. Namas randasi 1904 
So. Union Avė.

MAINININKAI JAU PAVASARIS
Kas tik ką turite mainyti. Kas 

turi farmas, lotus, taip ir visokius 
biznius, mažus namus mainyti ant 
didelių, didelius ant mažų. Mes tu
rime visokių mainų. Nepagailėkit 5 
centų dėl telefono, jums gali atneš
ti šimtus.

C. P. SUROMSKIS CO. 
3352 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Yards 6751 
Antras Ofisas: 

JUSTICE PARK, ILL.
Archer and Kean Avenue 
Tel. Willow Springs 10

MEDINIS 2 flatų namas po 5 
kambarius ir beismentas, namas ge
ras, graži vieta. Randasi 5846 So 
Fairfield Avė.

NAUJAS, labai gražus kampinis 
bungalovv, įtaisytas pagal vėliausios 
mados. Randasi Brighton Parke.

NAUJAS mūrinis bizniavus na
mas. 2 storai, 4 flatai ir 20 ruimų 
pavienių kaip. rbdrriing house. Ran
dasi 6144-46 Archer Avė., Argo, III.

TURIU lota ir farma—išmokėti. 
Noriu mainyti i gerą automobilių.

944 W. 37th Place

MAINOM farmą į Chicagos pra- 
pertę. Randasi Leniont, 111., su gy
vuliais ir mašinoms. Atsikreipkite į 
White Sox Garage, 35th and Wallaco 
St., Chicago.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Bukite Biznieriais
1 — PARDUODU mūrinį namą, 

gražioj vietoj, arti Marųuette Parko, 
ši vieta yra tinkama dėl hardvvare 
biznio, tai yra vienas iš geriausių 
biznių; jei nenusimano apie tą biz
nį, aš pagelbėsiu pradėti. Priimsiu 
nedidelį mainą.

2 — 5 FLATAI, 2 nedideli što- 
riukai ir 2 mašinų garažas, naujas 
namas. Parduosiu arba mainysiu.

3 — 2 FLATŲ muro namas, 5—6 
kamb., 2 mašinų garažas, graži vie
ta. Parduosiu arba mainysiu.

4 — 5 KAMB. mūrinis bungalovv, 
furnasu apšildomas, 2 mašinų ga
ražas; randasi North Side. Parduo
siu labai pigiai arba mainysiu; 2 
metų senas.

5 — PUIKUS lotas, 30><125, ant 
72-ros ir Mozart, arti parko, tiktai 
$1350.00.

6 — 7 KAMB. muro namas, gra
žioj vietoj H. W. H., 2 mašinų ga
ražas. Parduosiu arba mainysiu.

7 _ TURIU lotą ant 71 St. prie 
Mozart St. Tuojaus pradėsiu staty
ti štorą ir 3 flatų namą; visi fla- 
tai po 5 kamb. Tai yra puiki vieta, 
dėl biznierių. Parduosiu arba mai
nysiu. Šičia tamsta turite progą pa
daryti didelį biznį, nes ši vieta yra 
prie pat kampo, kur piknikus laiko
ma. Taipgi tuojaus pradėsiu statyti 
4 flatų namą ant Mozart st. Vienas 
blokas nuo parko. Jį parduosiu ar
ba mainysiu.

Mes turime daug visokių namų ir 
lotų anf pardavimo ir mainymo, 
taipgi galime pastatyti dėl tamstų 
bile kokį namą. Mes parūpinamo 
pirmus ir antrus morgiči'us už ma
žesnį komišiną. Reikale teisingo pa
tarnavimo atsikreipkite prie

John Pakel and Co.
, (Pakalnis) 

General Buiiding Contractors and 
Realtors

2547 W. 71st St.
Hemlock 0367

2 FLATŲ po 6 kamb. muro na
mas, karštu vandeniu šildomas, 2 
karų medinis garažas, stikliniai por- 
čiai. Lotas 30 X125. Marųuette Ma- 
nor, prie 62 gat. ir Tallman avė. 
$14,000.

LOTAS 25X125 ant Kedzie avė., 
tarpe 53 ir 54 £at. Gera vieta tuo
jaus būdavot! bizniavą namą. $3500.

S. Paszkewicz
6345 S. California Avė.
...... Hemlock 4555

Mes šituos namus turime parduo
ti arba išmainyti į trumpą laiką, 
kad ir su nuostoliais, nes dabar pa
vasaris netoli, tai geriausias laikas 
pradėti budavoti. Taipgi jeigu tam
stos neišsirinksite iš musų namų, 
tai mes parūpinsime tamstoms ple- 
Ii vi-M ii- pabudavęsirne nicvi jn namus, 
kokis tik patiks.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

PAJUDAViMU! ARBA 
MAINYMUI

Bizniavus namap prie 1904 Canal- 
port Avė., aukštas, cementuotas 
skiepas, 4 kambariai prie storo ir 6 
kambariai viršuj; maudynės ir elek
triką, aržuolo medžio trimingas ir 
visi parankumai, parduosiu su la
bai dideliu nuostoliu arba mainysiu 
ant lotų, faunos, arba kokio biz
nio.

3-jų pagyvenimų muro ir medžio 
namas, prie 1913 So. Morgan St., 
parduosiu su $500 įmokėjimu, arba 
mainysiu ant loto arba automobi
lio.

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

F. J. SZEMET
3114 So. Halsted St.

Victory 4898

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 priimsiu Į mainus 
apartment namą, bizniavus lotus, 
arba kas turit namus kituose mies
tuose, priimsiu kaipo pirmą įmokė- 
jimą.

IŠSIMAINO bizniavas muro na
mas, Brighton Parke su bizniu, što
ras su 3 flatais, mainysiu ant priva- 
tiško namo nepaisant apielinkes.

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, bučernės arba 
lotų.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė., štoras su 4 flatais, 
mainysiu ant faunos 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 
nešji rendos $ 1 f>O į menesf.
kas pirmas, tai laimes.

IŠSIMAINO puikus lotas, Aurora’, 
IH., 50x155, mainysiu ant nedidelio 
namo, groserio, arba ant automobi
lio.

IŠSIMAINO puikus lotai ant Ar
cher Avė., tinkami bile kokiam biz
niui, mainysiu ant didelio namo. 
bungalow arba biznio nepaisant 
apielinkes.

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.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Pardavimui bizniavas namas ant 
71st ir Westem avė. štoras, 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
bariu, karštu vandeniu šildomas, 
mūrinis garažas 2 mašinom. Kaina 
$8,500.

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

5 RUIMŲ naujas mūrinis bunga
lovv. 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

PARDAVIMUI 2 flatų medi
nis namas ir garažas užpakaly
je, gerame stovyje, įmokėti 
$750 cash, kitus lengvais mėne
siniais išmokėjimais. Kaina 
$4450. Kreipkitės:

4155 Archer Avė.

TIKRI BARGENAI SU 
DIDELIU. PELNU

GREITAM pardavimui mūri
nis biznio namas, štoras (krau
tuvė) 70 pėdų ilgio ir 5 kamba
rių flatas, garu apšildomas, ant 
63-čios gatvės, arti California 
avė. Kaina $20,500, $5,000 įmo
kėti. Pamatyk greitai ir persi
tikrink.

PUIKUS lotas dėl budavoji- 
mo bungalovv arba 2 flatų, arti 
67 gatvės ir Marųuette Park. 
Su vsais improevmentais. Pil
nai užmokėti. Savininkas ap
leidžia Chicagą. Yra priverstas 
parduoti už $1,650.

4 FLATŲ naujas kampinis 
muro namas, 2 po 4 kamb. ir 2 
po 5 kamb., garu apišldomas. 
Vėliausi įrengimai ir 4 karų 
mūrinis garažas. Rendos į me
tus $3,624. Randasi arti Mar- 
ųuette Park. Kaina $27,500; su 
$5,000 įmokėjimu galima pirkti.

S. P. KAZWELL & CO.,
S. P. Kazlavvski

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

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forest. Phimbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 7Ma 
pėdų konkryto beismentas. Skal
byklos, furnasu Šildoma, arti R. I. 
R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
karo garažas, 1% akerio (150V302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. Western avė.

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

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

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

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

Wilmette
Tel. Wilmette 364

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

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

Fairfax 2000

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

$500 Cash, likusieji išmokėjimais, 
nupirks 5 kambarių namą, lotas
30x125, prie S. Kildare Avė., arti 
69 R-t. Kaina $4 500.

$200 Cash, likusius mažais 
nesiniais išmokėjimais, nupirks 
žią penkių kambarių bungalovv, 
Intas 60x150$ Pr*e Maple, arti 44 
gt., Stickney. Kaina tik $4600.

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

Tel. Canal 0806

mė- 
gra-

TURIU PARDUOT TUOJAUS
Savo gražinusį 6 kambarių bun

galovv, lietuvių apielinkėj. Kaina 
$10,200; verta daug daugiau. Par
duosiu arba mainysiu North Sidėj 
j bungalovv ar 2 flatų. Lotas 26% X 
125 pėdų; 2 karų garažas. Matyk ši
tą tuojaus. Savininkas

5742 So. Whipple St.
arba telefonuok Republic 8768

PARDAVIMUI 7 kambarių medi
nė bungalovv, cementiniu pamatu, 
pilno didumo beismentas. Bargenas 
už $5,700; įmokėti $1,000.

4155 Archer Avenue
TIKRAS BARGENAS

$8500 nuperka 6 kambarių šiltu 
vandeniu šildomą bungalovv; bufe
tas, paneliuotas valgomasis kamba
rys, aržuohi užbaigtas, dideli bed- 
ruimiai. Pastogė su grindimis, 2 
karų garažas, 30 pėdų lotas. Mažas 
įmokėjimas, prieinamos sąlygos. 
Randasi pietų pusėj nuo 63 gatvės, 
arti busai ir gatvekarių linija. Mar- 
ųuette Manor. James, Prospect 8897.

PARSIDUODA PUIKUS LOTAS
Netoli Marųuette Parko ir naujos, 

ką tik statomos, lietuvių bažnyčios, 
taipgi mokyklų. Vieta labai puiki ir 
gera dėl bungalovv. Lotas randasi 
ant 70th ir Talman avė. Jeigu kas 
įdomauja apie statymą bungalovv 
arba 2 flatų, atsišaukite greitai, nęs 
tokia vieta tai labai retai tepasitai
ko. Kaina prieinama. Mes statom 
visokios rūšies namus, kaip mažus, 
taip ir didelius. Parupinam pasko
las, padarom planus.

Matykit

Juozas Vilimas
4558 S. Washtenaw Av.

Phone Virginia 2054

PARDUODU mažą, 4 kambarių 
cottage, furnace šildomas, basemen- 
tas, 32 pėdų lotas. Randasi 54th ir 
So. Sacramento Avė. Del informa
cijų pašaukite Lafayette 4267.

BARGENAS. 2 biznio lotu—50x125 
prie 69-tos gatvės, tarpe Talman ir 
Washtenaw gatvių. Parsiduoda la
bai pigiai. Savininkas apleidžia Chi
cagą. Atsišaukite pas

N. C. KRUKONIS 
3251 So. Halsted Street 

Tel. Victory 1233

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
3801 S. Fisk St. $1,000 jmokėti, ki
tus išmokėjimais, sykiu su renda. 
Kreipkitės: 4155 Archer Avęnue.

MODERNIŠKAS 2 flatų, 6722 S. 
Maplevvood Avė. 6 ir 6 kambariai. 
Karštu vandeniu šildomi. 1A stovyj. 
Naujai dekoruota. įdėtas linoleum 
virtuvėj ir pantry. Naujas karpetas 
ant laiptų. Labai žema kaina. Gali
ma matyti L nedėldieniais arba tele
fonuok savininkui.

Tel. Fairfax 7449

PARDAVIMUI 2 lotai, kampas 72 
St. ir Fairfield Avė. Prie bažnyčios 
ir mokyklos. Tel. Republic 1154. 

-------o-------  / 
_________ _ ——-i ------------- ................................

— PARSIDUODA bizniavus lotas, 
geras dėl bučernės, grosernės ar 
geležinio. Vertas $8,000, už $1,000 
45th ir Western. Kreipkitės pas 
JOE LELEIKA, 3818 So. Sacra- 
mento Avė.

PARSIDUODA arba iSsimaino me
dinis namas 2 flatų 2 po 4 kamba
riai, visi parankumai yra, mainysiu 
ant bučernės, grosernės arba lotų.

2446 W. 45th Place

PARDAVIMUI 2 flatų 4-4 kam
barius, apdaryti porčiai ir viškai. 
Parduosiu pigiai. 2237 S. Spaulding 
Avė., 2-ras flatas.

UŽBAIGIANT nejudinamą nuosa
vybę, priimsim geriausi 'pasiūlymą, 
6 kambarių mūras, 3 kambariai pa
stogėj flatas, už pinigus ar išmokė
jimo, 3602 So. Winchester Avė.

2839 W. 63rd St.
Republic 8899

PAVASARIO PROGA 
Statom 21 namą

Ateik į musų ofisą ir išsiskirk 
sau vieną namą kokį tik nori ir 
ant kokios gatvės jums patin
ka. Mes parduosime su mažu 
įmokėjimu. Tų namų kaina yra 
labai žema dėl to, kad mes vie
nu kartu daug jų statom. Jus 
nupirksit iš mus daug pigiau 
negu pats sau statytum. Del 
platesnių žinių ateik į musų ofi
są, pasakyk mums kokios ma
dos nori turėt namą.

Mes turim dėl maino daug 
namų, farmų mažų ir didelių. 
Mes išmainysime jūsų bunga- 
low, cottage, 2 flatų ir didesnį 
namą, nežiūrint kokioj daly 
miesto butų. Norėdamas taisyt 
savo seną namą, jei trūksta pi
nigų, ateik pas mus, o mes pa
skolinsime ant lengvų išlygų.

M. J. KIRAS, Real Estate 
3335 So. Halsted St.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas po 5 kambarius, mūri
nis garadžius dėl 3 karų, tuščias lo
tas prie Salės. Namas randasi gera
me stovyje.

1535 So. 50th Avenue 
Cicero, III.

UŽ $5,000
Trijų pagyvenimų muro namas ir 
dviejų karų garažas; rendos neša 
$75.00 į mėnesį. Tai yra didelis bar
genas! Randasi ant 23rd PI. ir Isa
viti St. Turi būti parduotas greit. 
Kas pasiskubins, tas laimės.

S. L. FABIAN & CO. 
809 W. 35th Street

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
3 augštų muro namas, štoras ir fla
tai, taipgi 6 kambarių cottage už
pakaly, arti 21-mos ir Ashland avė. 
Ką turite jus? (įplaukos $2300 per 
metus).

S. G. TUPONICH 
1829 Blue Island Avė.

STEBĖTINAS BARGENAS. Nau
jas 5 flatų muro namas su mažu 
Storu; flatai po 5 kambarius. Su 
visais pirmos klesos įtaisymais, ga
ru Šildomas. Kaina nebrangi. Par
duosiu arba mainysiu ant mažo na
mo, loto ar biznio. Savininkas

JUOZAS VILIMAS
4558 So. Washtenaw Avė.

Virginia 2054

MAINYSIME
6 apartmentų mūrinį kampi

nį namą, garu šildomą, ką tik 
užbaigtą, visi apartmentai yra 
išrenduoti. Tas namas randasi 
Brighton Parke. Mainysime į 
gerą seną namą.

AtsiŠaukitė:
4155 Archer Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių medine 
bungalow, platus lotas, garažas, 
furnasu apšildomas. 1 blokas nuo 
katalikiškos ir publiškos mokyklų. 
Mažas įmokėjimas. 3745 W. 61 St. 
Prospect 8867.

35 S. LOWE Avė. 9 kamb namas 
ir tinka bizniui, 2 karų garažas. 
Kaina $4,500, cash $1000, likusius 
po $25 į mėnesį.

Atsišaukit pds:
C, K. VALAITI

919 W. 35 St. Tel. Yards 1571




