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Lietuvos žydai Amerikoj organi 
zuoja saviškių šelpimą Lietuvoj

Konferencija New Yorke nutarė urnai su 
rinkti $50,000 šelpimo fondą.-Žydų su 
sipratimas, organizuotumas ir solida
rumas galėtų būt pavyzdys lietuviams.

NEW YORKAS, kovo 27.

t u vos išeivių žydų konferenci
ja, kurios tikslas buvo organi
zuoti pagalbą žydams Lietuvo-

Konferencijoj, kuri buvo Lie
tuvos Žydų Federacijos Ameri
koje sušaukta, dalyvavo vietos 
dviejų dešimčių Lietuvos 
draugijų delegatai ir keli

žydų 
ši m-

Konferencija, išklausius 
nešimų apie 
dėl praeitų

jiems šelpti,

pra- 
kurj, 

metų nederliaus, 
Lietuvoje, nutarė, 
surinkti 50 tūks

tančių dolerių. Tokiam fondui 
surinkti gražią pradžią padarė 

dalyviai, 
$2,000.
Valstybe-

dagi labai 
konferen-

patys konferencijos 
kurie čia pat sudėjo

Kadangi Jugtinčse 
se yra gausiai žydų 
vos, jų tarpe nemaža 
turtingų žmonių, tai
cija tiki, kad reikiamas fondas 
bus netrukus surinktas.

Konferencijai pirmininkavo 
Lietuvos Žydų Federacijos Ame
rikoje pirmininlkaa Henry Hur-

mo darbų prižiūrėtų Fcderaci-

Milžiniškas krachas 
New Yorko biržoje

Tūkstančiai žmonių liko ban
krotai, kuomet Wall Street o 
gembleriai pelnė milionus
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Italų karo laivas pa
skendo; įgula išgelbėta

TOKIO, Japonija, kovo 27.— 
Vandenyne, apie pusantro šim
to mylių nuo Šanchajaus, per 
smerkia audrą paskendo italų 
karo laives Mugigia. Visi jo 76 
įgulos žmones buvo japonų pre
kybos garlaivio M ai su moto Ma
ru i-ig^b’ėti.

Karo Lbivas. Muggia pasken
do, sudužęs į pavandenines uo-

|am tikras centro komitetas.! -----------------
Komitetą sudaro įvairių Lietu-! n • v • i • • — i
vos žydų organizacijų atsto-11068011^1111116 KiUTI-

Buvo priimta šitokia rezoliu- panija Anglijoj vis 
cija:

1. Kiekvieno Lietuvos miesto
ir miestelio žydai visoj
Amerikoj turi organizuoti tam Daily Mail p.oponuoja konser-

laibiau įsisiūbuoja
tikrą komitetą savo miesto 
miestelio Lietuvoj žydams šelp
ti, o taip pat šelpti žydams to
kių miestų, kurių išeiviai patys 
tuo nesirūpintų.

2. Kame yra tam tikro Lie
tuvos miesto miestelio žydų or-i 
ganizacija, ta organizacija tu
ri šelpimo darbą dirbti.

3. Lietuvos Žydų Federacija 
Ameriikoj turi instruktuoti sa
vo vykdomąjį komitetą, 
jis organizuotų visų 
bendri.menių komitetų 
darba.

valonams ir liberalams susi
jungti prieš “darbininkų 
vojų’

pa-
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Suėmė sukčių, prigavo-1 [IFTIiVOS ŽINIOJ sj žmones $1,750,000 LiniUVlId ZIlllU,!

kad 
atskirų 

šelpimo

I. Žydams Lietuvoj turi bot 
pasiųstas pasiūlymas, kad kiek
viename mieste miestely butų 
išrinktas tam tikras komitetas 
pašalpoms dalyti. Komitetai! I 

turi Įeiti: vietos rabinas; vie
tos žydų mokyklų mokytojai; 
vietos liaudies banko atstovas 
ir vietos darbininkų organizaci
jų atstovai.

IŠ DARBO LAUKO
[Kviečiame savo 
darbininkus, rašinėti 
noms žinių iš darbo

skaitytojus
Naujie-
lauko.J

AUSTRIJAI GRESIA 
TINIS STREIKAS

VISUO-

NEW YORKAS, kovo 27.
Stock exchange (biržoj) 
Įvyko milžiniškas “krac

Žmonės, kurie buvo pirkę 
akcijų, prarado šimtus milionų 
dolerių, kai kainos nukrito iki 
35 dolerių akcijai.

Sako, kad dėl to kracho bu
vo parduota astuoni milionai 
aikcijų. Juo daugiau akcijų bu
vo parduodama, juo labiau kri
to jų vertė.

Kainos akcijoms ėmė kristi Į kalauja, kad jiems butų nioko
jau prieš keletą dienų, kuomet Ima ir už šventadienius, 
pradėjo kilti nuošimčiai pini-j 
gams. Didžiausias tačiau smu-l 
k imas Įvyko vakar, kada pasko
los pinigams bankininkai ėmė 
reikalauti 29 nuošimčių.

Tūkstančiai, dešimtys tuks
iančių žmonių pasiliko, taip sa
kant, be kelinių, kadangi, inves
tavę į akcijas visa, ką jie tu
rėjo, dabar visa ką prarado.

Tuo tarpu didžiuliai Wall 
Streeto finansini nikai, didžiuliai 
biržos “gemlbleriai,” susižėrė 
milžiniškus turtus. Jie gerai 
žino, kaip tokio kracho metu 
reikia pirkti ir parduoti.

VIENA, Austrija, kovo 27. 
vakar: Austrijai gresia visuotinis dar

bininkų streikas, kuris gali pa- 
ralizuoti visą krašto pramonę.

Vienoj darbą metė apie 17,- 
000 automobilių darbini inkų. 
Netrukus žada mesti darbą apie 
109 tūkstančių metalo darbi
ninkų, pagaliau veikiausiai su
streikuos ir visų kitų pramo
nių darbininkai.

Automdbilių daibininkai rei-

Nubaudė gen. Luden- 
dorfą

BERLYNAS, kovo 27. — 
Hamburgo teismas nubaudė 
gen. E 
markių 
dienų 
armijos

LONDONAS, kovo 27.
Da i ibi nin'k ų kooperatyvas

! National Go-opcrativc
ing Sodely 
009 svarų 
I liūsti ate d

Tikimos, 
suvaidins svarbų vaidmenį šių 
rinkimų kampanijoj ir daug pa
dės Darbo partijai laimėti rin
kimus.

Daily Mail, vienas svarbiau
sių Londono laikraščių, savo 
vedamajame sako, kad vienin
telis kelias išsigelbėti dabar 
nu h “darbininkų pavojaus“ tai 
abiem didžiulėm buržuazijos 
partijom — konservatorių ir li
beralų — susijungus daiktan 
prieš Darbo partiją.
Trijų premjerų vaikai kandida

tai į parlamenti}
P ri e šr i n k i minė kampa n i j.a

darosi vis gyvesnė ir stipres
nė. Įdomu, kad šiuose visuoti
niuose rinkimuose kandidatais 
į parlamento narius eina trijų 
Anglijos premjerų vaikai: da
bartinio .konservatorių prem
jero Bald\vino sūnūs; buvusio 
darbi ninku premjero MacDo- 
naldo sunūs ir buvusio libera
lų premjero Lloyd George’o 
duktė.

Dar įdomiau yra lai, kad, 
konservatorių premjero Bald- 
wino sūnus, Oliver, kandida
tuoja ne konservatorių sąrašu, 
bet kaip Darbo partijos kandi
datas. Jaunasis Bakkwin, mat, 
yra socialistas, jau kelinti me
tai nutraukęs visus santykius 
su konservatoriais, ir veikia 
Darbo partijoj. MacDonaldo 
sunūs, Malcolm, žinoma, yra 
taip pat daitbietis ir kandida
tuoja Darbo partijos sąrašu. 
Liberalų vado Lloyd George’o 
duktė, Mehan, seka savo 
pėdomis ir kandidatuoja 
ralų sąrašu.

Publish- 
nupirko už 150,- 

($750,000) Sunday 
NeWs laikraštį.
kad tas laikraštis

tėvo 
libe-

Norvegijos sosto įpėdinis, karaliunas Olavas, ir Švedijos kara
laitė Marta, kurių vestuvės Įvyko praeitą ketvirtadienį, kovo 21.

Garsus bolševikas Šiaurės Kinų gene- 
Miasnikov pabėgo iš rolas paėmė Čefu 

Sibiro miestą

‘ORAS!L
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, su vidutiniš
ka temperatūra; stiprus pietų 
vakarų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 15° ir 66° F.

Šiandie saulė teka 5:41, lei
džiasi 6:10. mėnuo tėka 9:51 
vakaro.

pinigais arba šešiolika 
kalėjimo už užgavimą 
fotografo.

Ekspedicija baltų indė
nų ieškoti Venezueloj
NEW YORKAS, kovo 27. — 

Balandžio 25 dieną iš New 
Yoiiko išvyks eikspedicija į Ve- 
nezuelą ieškoti baltų indėnų gi
minės, tariamai gyvenančios 
viršutinio Orinoko džunglėse. 
Ekspedicijai vadovaus moksli
ninkas Dr. Hedbęrt Spencer 
Dickey.

MA.DRIDAS, Ispanija, 
27. — Trumpam vizitui atvyko 
Į Madridą Rumunijos karalienė 
Marija su dukterim Ueana.

Graikų-Jugoslavų drau
gingumo sutartis

BELGRADAS, Jugoslla v i j a, 
kovo 27. Jugoslavija ir Grai
kija šiandie formaliai pasira
šė draugingumo sutartį.

Trys vaikai sudegė
EM1POR1UM, Pa., kovo 27.— 

Gaisre, kuris čia sunaikino vie
nus namus, žuvo trys gyvento
jo Smitho vaikai, amžiaus nuo 
3 iki 5 metų. Tėvas ir jo 14 

kovo metų sesuo skaudžiai apdegė.

PEORIA, kovo 27. 
prasidėjo Illinois kasyklų dar
bininkų unijos konvencija.

QUITO, Ekvadoras, kovo 27. 
— Dr. Išbiro Ayora, laikinis 
Ekvadoro prezidentas nuo 1926 
metų, šiandie tapo išrinktas 
konstituciniu respublikos pre
zidentu.

BERLYNAS, kovo 27. Pa
garsėjęs rusų bolševikų vadas, 
Miasnikovas, kuris buvo saviš
kės bolševikų valdžios išdangin
tas i Sibirą, iš ten pabėgo. Pa
bėgo jis per Turkestano tyru
lius, ir dabar jau yra Persijoje.

Tą žinią praneša patsai Mias
nikovas telegrama, atsiųsta 
sų socialdemokratų partijos 
sienio atstovybei Berlyne, 
vėsuotas tos partijos vadui 
Abramovičui.

Savo telegrama Miasnikovas 
maldauja Abramovičą, kad jis 
darytų pastangų urnai gauti 
jam Vokietijos vizą, nes Persi
jos vyriausybė jį įspėjus, kad 
jei jis greitai nepasišalinsiąs iŠ 
persų žemės, tai busiąs depor
tuotas į Rusiją.

[iMias'nikovas yra senas bol- 
Jis buvo metalurgi- 

llgą laiką jis 
centro komite- 

Bet jis buvo 
bolševikų dar-

ru- 
už-

R

ševikas.. 
jos darbininkas, 
buvo bolševikų 
to pirmininkas., 
vienas pirmųjų
buotojų, kuris pamatė, kad bol
ševikine revoliucija ima grim- 
sti į klampynę, ir pradėjo rei
kalauti, kad sovietų valdžios 
politikoj butų daroma atmainų 
ir kad butų Įvesta demokratinė 
tvarka.]

Britų parlamentas 
liovė posėdžius

pa-

LONDONAS, kovo 27. — 
Abudu parlamento rūmai savo 
posėdžius paliovė 
džio 15 dienos.

balan-

Traukiniai susidūrė
Trys traukinių tarnautojai 

mušti, du sužaloti
UŽ-

EDVAiRDSVliIJLE, 111., kovo 
27. — Netoli nuo čia susidūrus 
dviem prekių traukiniam, trys 
traukinio tarnautojai buvo už
mušti, du kiti skaudžiai sužei
sti. Užmušti buvo: John Frank- 
lin, mašinistas; Frank Adair, 
pečkurys, ir O. Bensley, brėk- 
menas.

BERLYNAN, kovo 27. 
Reicho kancleris Mueller 
dar serga.

vis

ČEFU, šantungas, Kinai, ko
vo 27. — - Tautinės Kinų val
džios priešininko, gen. < 
Tsungčano armija šiaiirdic 
ėmė Čcfų miestą, nuveikus 
tinę kariuomenę, generolo 
Čen-ni'cno vedamą.

Čangui pavyko nuveikti 
dėl to, kad 7,000 pastarojo 
reivių tapo išdavikais ir 
ėjo Čango pusėn.

tau- 
Liu

Liu 
ka- 

per-

V okiečių mokslininkai 
observuos Filipinuose 

saulės užtemimą
IMANIILA, Filipinai, kovo 27. 

— Į Manilą atvyko Hamburgo 
observatorijos astronomai, D r. 
Baade ir Dr. Schmidt, keliaują 
į Gebu Įvyksiančio gegužės mė
nesio 9 dieną saulės užtemimo 
observuoti.

Iš vargo, motina nužu
dė 3 vaikus ir pati 

nusižudė
TOLEDO, Ohio, kovo 27. —* 

Tardymas parodė, kad vietos 
gyventojo Gaylordo Stegerio 
jaunos, 25 melų amžiaus, žmo
nos ir jos trijų mažų vaikų, ku
rių kūnai buvo rasti negyvi 
degančiuose jų namuose, niekas 
svetimas nenužudė. Stegeriai, 
kaip pasirodė, gyveno dideliame 
varge, ir Stegerio žmona, ma
tyt, vargo nebegalėdama pakę
sti, nužudė pirma savo vaikus, 
paskui pati nusižudė, prieš tąj 
dar savo aiplužusius namelius 
padegus.

MERGINA MIRĖ, GELBĖDA
MA KITUS Iš UGNIES

MUSKEGON, Mich., kovo 27. 
— Gelbėdama kitus iš degančių 
namų, 
mintinai 
Hoffart, 
fonistė.

durnais ir smalkėmis 
nutroško Miss Ruby 

20 metų amžiaus telc-

POTVYNYS N. DAKOTOJ

BlSMAiRGK, N. D., kovo 27. 
— Missouri upei stipriai patvi
nus, aipielinlkės slėniai tapo van
dens užlieti. Gyventojai kelia
si į kalnesnes vietas.

(’jLEVELAND, Ohio, kovo 27.
Detektyvai suėmė čia Ora- 

n’ą Schee, vieną septynių žino
mos “Huslon grupės“ narių, 
kurie akcijų švįndeliais išvilio
jo iš žmonių apie 1,750,009 do
lerių. Schee buvo jau atiduo
tas Bostone į teismo rankas, 
bet sugebėjo iš ten pabėgti- 
Dabar jis bus grąžintas i Bos
toną.

Gen. Calleso kariuo
menė per tyrumus 

genasi sukilėlius
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

27. Gen. Gailos, vyriausias 
karo vadas praneša, kad jo pul
kai laimingai perėjo per Rol- 
son de Naipini tyrulius ir kad 
kariucm(|:^'U .aNangĮaidas dar 
šį vakarą užimsiąs Escaloną.' 
Gen. Gailės savo pranešime 
prezidentui Gil’iui sako, kad si
tuacija Chihuahua valstijoj yra 
jau pilnoj federalinės valdžioj 
kontrolėj.
J. V. aviatoriai tarnauja Meksi

kos sukilėliams
JI’ABEZ, Meksika, kovo 27.

Jungtinių Vaystybių aviato
rius, kap. B. Pol'k, tarnaująs 
Meksikos sukilėliams, sukilėlių 
vado čia tapo paskirtas “užsie
nio aviatorių legijono” viršinin
ku. Kap. Pulk sako, kad be jo 
paties dar kiti trys Jungi. Val
stybių aviatoriai sud a r y s i ą 
“Yankee Doodle” oro eskadrą 
prieš federalines Meksikos jė- 
gas. '

Vokiečių žydai pasiun
tė Rusijon 13 vagonų 

macų
BEBLYNiAS, kovo 27. Vie

tos žydų komitetas pasiuntė so
vietų Busijos ir Ukrainos žy
dams 13 vagonų macų, taip
jau ir didelę sumą pinigų ma
cams nusipirkti.

Svietų valdžia buvo oficialiai 
pranešus komitetui, kad macų 
miltų itniportuoli į Rusiją visai 
neleista, bet kepti macai im
portuoti gailimą, sumokant kiek
vienam miacų kilogramui 50 
kapeikų muito mokesnio.

Apiplėšė banką
INDIANAPOiLIS, Ind., kovo 

27. — Banditai apiplėšė vietos 
Easit Side State banką, išsineš
dami apie $7,000.

Nubaudė už komunisti
nės literatūros pla

tinimų
KAUNAS. — Pernai liepos 

10 d. Baseinių komendantui bu
vo pristatyta pluoštelis komu
nistinės literatūros ir su ja 
platintojas Kazys Vaškevičius, 
kilęs iš Baudondvario valse. 
Buvo apkaltintas, kad pardavi
nėjo ir dalino veltui tą “lil<*ra- 
turą” kareiviams.

Užvesta byla. Kaltinam alsi,s 
aiškinosi, kad esąs neraštingas. 
Pjaustydamas malkas radęs 
tarp medžių raštų ir, nežinoda
mas kas len rašoma ir kam jie 
priklauso, atidavęs kitiems ka
reiviams. Niekam nepardavi- 
nėjęs.

Kariuomenės teismo sesija 
Šiauliuose Vaškevičių nubaudė 
3 melais sunkaus kalėjimo.

Pasisavino 20,000 litų 
valdžios pinigų

KAUNAS. šiomis dieno
mis Joniškio muitinės valdi
ninkas Zigmas Slančius, pa
ėmęs iš muitines kasos 20,009 
litų, valdiškų pinigų kėsinosi 
pasislėpti. s

Jam važiuojant iš Joniškio 
miestelio tos pat muitinės val
dininkai jį pavijo ir sulaikė.

Pas sulaikytąjį rasta visa pa
sisavintoji pinigų suma. Stan- 
čius atiduotas kriminalinei poli
cijai.'

Paskolos savival
dybėms

KAUNAS. — Ministcrių ka
binetas nutarė leisti išduoti pa
skolos Kauno miestui 200,000 
litų, Biržų ir Šiaulių po 150,000 
litų ir Mažeikių m- 60,000 litų.

Nubaudė pabėgusį iš 
kariuomenės naujoką
KAUNAS. Kariuomenės 

teismas nubaudė Leoną Rupei
ką, kilusį iš Telšių apskr., (i 
mėn. paprasto kalėjimo už tai, 
kad pabėgo iš kariuomenės tuoj 
po priėmimo į pulką.

Ranka rašytos komu
nistų proklamacijos
Kaune rasta išmėtytų ranka 

rašytų, šapirografuotų komu
nistinių proklamacijų i inteli
gentus, ryšy su buvusiu komu
nistų “bado streiku” Kauno ka
lėjime.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.
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KORESPONDENCIJOS
Scottville, Mich

Aliejaus šaltiniai lietuviu 
ūkininkų kolonijoj

Kiek randasi lietuvių ūkinin
kų šioj kolonijoj, sunku yra 
pasakyti. Nekuriu spėjama yra, noma slapyvarde Goki White 
kad trijuose šios apielinkės pa-iStarck. Kaip numatoma, tuo 
vietuose yra apie 1,000 lietuvių vardu jai teks pasižymėti ir vi- 
ukininkų. Scotville yra centras 
šios kolonijos. Tai yra didžiau
sia lietuvių ūkininkų kolonija 
visoje Amerikoje.

Apie Scottville lietuviai ūki
ninkai gerai gyvena. Čia yra 
gera žemė ir geri keliai. Perei
tą rudenį ūkininkai labai mažai 
gavo už bulves—tik po 50c už 
100 svarų. Dabar gi moka tik 
30c. už 100 svarų. Tad ūkininkai 
bulves šeria gyvuliams, kiek ga
li. Kitu ūkio produktų kainos P-ia Bagdonienė 

pinigišką

su r pagarsėti.
Su p-ia Bagdoniene teko susi

pažinti Clevelande, kai ten sau
sio 22 d. įvyko žymiųjų akto
rių suvažiavimas. Tas suvažia
vimas, kaip ir visi aktorių su
važiavimai, nebuvo skelbiamas. 
Suvažiavime buvo duodami kitų 
sryčių artistams prizai. P-ia 
Bagdonienė laimėjo pirmą pri
zą—auksinį medalį, už keturias 
išstatytas stovylėles. Taipjau 

gavo ir kitą,
dovaną už gražiausi 

nupiešimą gėlių. Josios pieštas 
paveikslas vaizdavo Lietuvos 
bakūžę su augštai iškelta 
tuvos vėliava, o tarp gėlių 
vinčią gražią lietuvaitę.

Detroit, Mich.
Šiomis dienomis lankiausi De

troite, kur aplankiau Detroito 
žymią piešėją ir skulptorę p-ią 
Maggie Bagdonas, kuri yra ži-

daugelis musų lietuvių ūkininkų 
labai praturtėtų.

—Senelio Suims.

[Pacific and Atlantic Photo!

Lydia A. Bostle, kuriai kovo 
d. sukako 101 metai. Ji gyve

na Eau Claire, Wis.
8

yra vidutinės: kviečių $1.25 bu
šelis, rugių 93c buš., miežių $1 
ir $1.50 buš., pupos (binzai) 
$7.25 iki $10 už 100 svarų. Tad 
ant ūkės bado netenka kentėti 
ir ieškotis darbo, nes maisto už
tektinai turi, o ir skiepai yra Į stebėjosi jos gabumu. Jos 
irgi maisto pilni.
ūkininkai lieka tinginiais, bet augštai vertino jos darbą ir įtei 
atėjus pavasariui visi sukrunta kė jai diplomą.
dirbti.

Yra ir tokių ūkininkų, kurie 
skursta ir nieko nepadaro. Jie, i 
paprašai, agentų prikalbinti, 
nusipirko ukius su didelėmis 
skolomis, patys gerai nežinoda
mi apie žemės rūšis, taipjau ne-į 
nusimanydami apie ūkio vedi-į 
ma. Tokiems yra didelis var- 
gas. Skolos jį spaudžia, o čia' 
nesupranta kaip ūkį tvarkyti, veiksluose ir kartu piešti ne- 
tad ūkis neneša pelno. Ir tokis nustojančias žydėti gėles, 
pavargęs keletą metų ant ūkės Jei p-nia Bagdonienė tikrai 
ir nebegalėdamas skolų išsimo- i atvyks į Floridą, tai krutamuo- 
kėti, bėga palikęs ūki. Tokie; šiuose paveiksluose busime dvi 
vieton agento žadėtojo rojaus ir Į lietuvaitės aktorės. Tik mums 
smagaus gyvenimo susilaukia1 labai gaila, kad mes negalime 
vien nuostolių ir vargo. Tarp į dirbti paveiksluose lietuvių var
tą vargą įklimpusių ir delei to du.
metusių ukius yra ir keletas E-ia Bagdonas yra gimus ir 
chicagiečių lietuvių. Pereitą ru-1 augus Lietuvoj. Atvyko į šią 
denį paliko 40 akrų farmą J. šalį dar jaunutė. Anglų kalbą 
Maliauskas su $2,250.12 morgi- ■ vartoja gerai. Ji yra gera lie- 
čiaus, 
su $2,793.70 morgičiaus. Jų vynę ir Detroite 
farmos bus parduotos iš licita- 
cijos—J. Maliausko kovo 14 d., 
o S. Markaus bal. 13 
jienų’ skaitytojams, 
misi ūkio reikalais, 
kreiptis į Wm. Phillips. Jis yra 
naujienietis ir vienas pirmųjų 
lietuvių šioj kolonijoj, tad ge
rai pažysta visą šią apielinkę 
ir prižada kiekvenam kuoteisin- 
giausia patarnauti. I

Jau pirmiau buvo rašyta, kad' 
šios apielinkės lietuviai ukinin-l^ daugelio moterų, 
kai gali likti turtuoliai. Mat, pašalina nėščių moterų 
čia užtikta aliejaus šaltiniai, koktumą, širdies ėdimą, “ryt- 

bandyta metinę ligą”, palinkimą prie
; vėmimo; pagelbsti jos virškini-

darbas davė geras pasekmes. • mui. Jo švelnus, bet veikmin-
Dabar turim vieną gaso šulinį gas liuosavimas* užtikrina re-
ir penkis aliejaus šulinius. Da- guliarį vidurių valymąsi. 
bar pradedama ir daugiau šuli- Phillips Milk Cof Magnesia 
nių gręžti. Spėjama, kad už yra geresnis už kalkių vande- 
kelių metų vakariniame Michi-jni (lime vvater) neutralizavimui 
ganė bus vien aliejaus laukai, duodamo kūdikiui karvės pieno.

Daugelis ūkininkų jau yra Jo šaukštukas atliks darbą pu- 
padarę sutartis su aliejaus kom- sės paintės kalkių vandens. Jis 
panijomis. Jie gauna nuo 10c1 yra švelniai liuosuojantis; ne
iki $12 už akrą metams. Tuos 
pinigus kompanijos mokės ūki
ninkams iki pradės kasti šuli
nius. Jeigu gi surastų gaso ar 
aliejaus,

sto
viai 
mo- 

Per žiemą kytojas daug apie ją kalbėjo,

Vėliaus su savo draugais ir 
draugėmis aplankėm Detroitą. 
Neaplenkėm ir Bagdonienės na
mų, kur linksmai pas ją laiką 
praleidom. Mano draugai kal
bino ją važiuoti Floridon dirbti 
krutamuosiuose paveiksluose. 
Musų spiriama ji beveik ir pri
žadėjo pavasary vykti Flori
don dirbti krutamuosiuose pa-

Stasys Markus 100 akrų, tuvaitė, karštai mylinti savo tė- 
morgičiaus. Jų'vynę ir Detroite nemažai dar

buojasi tarp lietuvių.—Aktorė.

d. “Nau- 
kurie do- 
patarčiau

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nujunkimo. Tai yra lai
kas, kada Phillips Milk of Mag- 
nesia atlieka daugiausia gero

aliejaus
lį buvo
is šulinius ir tas' - - -

pasekmes. muB švelnus,

kenksmingas; beveik be skonio. 
Visos aptiekos turi Phillips 

Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau

tai ūkininkai gaus aš- kit tikro, daktarų rekomenduo- 
tuntą dalį, taipjau bus užmo-į jamo per 50 metų, 
keta už pridarytus ukiui nuo
stolius. Nekuriuos, ukius pa-1 V. registruotas prekybos ženk- 
čios kompanijos nupirko. Už las Chas. II. Phillips Chemical 
vieną 20 akrų ūkį, vertės $1,500 Co. ir jos pirmtakuno Chas. II. 
užmokėjo $20,000. Kitas ūki-' Phillips nuo 1875 m. 
ninkas pardavė 40 akrų ūkį ir 
gavo $60,000. žinoma, ne visi ir 
gali tikėtis taip pralobti, ar su- “Useful Information”, labai ver- 
silaukti už savo ukius tokių tinga maža knygele apie moti- 
augštų kainų. Bet visgi dar yra nu ir kūdikių sveikatą. Rašyki- 
progų nusipirkti ukius ar tai gy-| te Phillips Co., 117 Iludson St., 
venti ant jų, ar spekuliuoti, kol New York, N. Y. Ji bus pri- 
dar pačioje Scottville apielinkėje siųsta visai dykai.
nėra pradėta gręžti aliejaus su-1 ---------------------------------------—
linius ir kol kainos tebėra že- Skelbimai Naujienose 
mos. žinoma, jei ir Mason pa- duoda naudą dėlto, 
viete surastų aliejų, tada kai-1 ^ad pačios Naujienos 
nos urnai iššoktų į padanges ir I yra naudingos.

Milk of Magnesia” buvo J

DYKAI: jaunoms motinoms 
laukiančioms motinoms;

So. Omaha, Nebr
L. L. P. Draugija kovo 17 

d. laikė savo mėnesinį susirin
kimą, kuriame valdyba savo ra-

Nuga-Tone Pagelbėjo jam 
įgyti geresnę sveikatą

Ponas W, L. Bennett, Rohwcr, Ark., tu
ri pareiškimą linkui sveikatos kurį kiek
vienas sergantis ir nusiminęs žmogus tu
rėtu skaityti. Štai jis yra: “Aš rekomen
duoju Nuga-Tone bile vienam kuris ken
čia nuo silpnų inkstų, nervingumo, galvos 
skaudėjimo, prasto apetito, nevirškinimo, 
užkietiejimo. aš turėjau visus tuos ne
smagumus kol nepradėjau vartoti šias pui
kias gyduoles. Nuga-Tone netik prašalimo 
visus tuos nesmagumus, bet suteikė man 
stiprumą ir energiją."

Nuga-Tone pagelbėjo virš miliono vyrų 
ir moterų dėl [sigijimo daugiau sveika
tos ir stiprumo. Jos sustiprino jų jėgą 
ir vikrumą ir tuo bildu pagelbėjo Įsigy
ti daugiau laimės ir malonumo gyvenime. 
Jei jus esate silpnas ir nuolat kenčiate ir 
turite panašius nesmagumus ir kentėjimus, 
kaip Ponas Bennett kad turėjo, bandykit 
Nuga-Tone tiktai per keletą dienų ir jus 
nusistebėsite, kaip greit jus pasitaisysit. 
Nuga-Tone galite gauti bile kokioje krau
tuvėje kurioje pardavinėja gyduoles. Jei 
jūsų vertelga neturi savo sandėly, reika
laukit. kad jis užsakytų jums iš olsclio 
vaistinės.

porte pranešė, kad byla su A. 
Tvaranavičium, kuris jau antru 
sykiu buvo draugiją patraukęs 
teisman, liko draugijos išlošta.

Numatoma, kad ne pats Tva
ranavičius draugiją po teismus 
tampė, bet kas nors kitas jį 
prikalbino tai darytį ir davė 
reikiamus bylai varyti pinigus. 
Juo numatoma tūlas draugijos 
narys, kuris pirmiau kunigus 
keikdavo, bet kada sumanė gau
ti miesto darbą, tai pirmiausia 
atsikreipė prie kunigo ir dabar 
kunigui ištikimai tarnauja, nes 
kunigas išreikalavęs prižadą, 
kad jis visuomet bus ištikimas 
kunigo tarnas. Byla vedėjams 
kainavo mažiausia $200, o kad 
paskutinis bylos tardymas buvo 
su jury iš 12 žmonių, tai turės 
padengti ir teismo lėšas. Pats 
Tvaranavičius yra neturtingas 
žmogus ir, žinoma, pinigų bylai 
vesti neturėjo, todėl draugija 
savo susirinkime vienbalsiai nu
tarė, kad jei Tvaranavičius, 
kaipo neturtingas žmogus, su 
šeimyna, ir dar sergantis tu- 
berkuliozu, pats ateitų į drau
gijos susirinkimą ir atvirai ir 
teisingai pasakytų kas primoki- 
no jį, sergantį, stoti į draugiją 
ir kas paskiau prikurstė jį ves
ti bylą ir davė tai bylai pinigus, 
tai draugijos nariai padarys 
tarp Savęs kolektą ir pinigus 
atiduos sergančiajam, kaipo pa
šalpą ligoje.

Pas mus žmonės labai mėgsta 
vadintis progresyviais. Bet ka
da priseina paremti progresyvę 
pusę, tai, žiūrėk, jau ir atsiža
da savo progresyviškumo ir klo- 
niojas Romos agentui. Prole
taras sako, kad ne tas yra pro- 
gre&yvis, kuris vien sakosi esąs 
progresyvis, bet tas yra progre
syvus, kuris kartu pasižymi rim
tais progresyviais darbais.

—Proletaras. I

painfkpėller
r e c. u. s. r> a t . n fp . ':-

PAIN-EKPELLER
RUD TODAY

.. .)

Stiprus į Europos Žmonės 
stiprus žmonės ir Amerikoje gimę iš Europiečių 
tėvų, jie taipgi yra ir išmintingi. Jie brangina savo 
sveikatą labiau už visus kitus dalykus. Jie saugoja

P Galingi ristikai, tvirti kumštininkai ir kiti pagar-’ 
sėję atletai, kurie paeina iš jūsų pačių tarpo — visi 
naudoja ir rekomenduoja PAIN-EXPELLERĮ.y^

Reguliariai Išsitrinkite
su PAIN-EXPELLERIU kaip kad jie daro. Tai yra vienas 
tikras būdas išvengti Paparastų Kosulių, Peršalimų ir Influ- 
enzos ir taipgi daugelio kitų nesveikomų, kurie mus apsupa 
laike Žiemos mėnesių.

Greitam palengvinimui Mus
kulų Gėlimų ir Skaudėjimų nė
ra nieko geresnio už PAIN- 
EXPELLERĮ. Trinkite leng-1 
vai iki oda pradės raudonuoti.1 
Tuomet urnai atnaujinantis ir 
malčnus jausmas bus jūsų pa
sigėrėjimu. ;

Visuomet laikykite PAIN-EXPELLERĮ po ranka. 
Jis taipgi yra nepavaduojamas palengvinimui Strėndieg- 
lio, Reumatiškij Skausmų, Sustingusio Sprando — pra- 
šalintojas visokių susikimšimų. Dvejopo populiarų kainų 
Įdidumo: 35c už mažų bonktę ir 70c. už didelę bonkutę.

Reikalaukite artimiausioje jūsų namų vaistinėje.
Jei negalėtumėt gauti PAIN-EXPELLERIO 

vaistinėje, tai rašykite stačiai i

BERRYAND SOUTH FIFTH STS.
BROOKLYN, N.VC

Garsinkitės NAL'JIENO
24 Mėnesiai

20

Lead 100 svaru

) Imkite

vietoj 
saldumyno.

$1.69
Galionas

Dulch Boy VVhite 
$11.50

Pure Linscdd Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną. 
Stiprios 6 pėdu kopėčios 

$1.29
Ateikit ir paniatykit.

John Deringis 
4114 Kočkwell Street 

Lai'ayette 4689

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo— Nei Jokio Kosulio.

Speclahatas gydyme chroniškų ir na 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsl- 
(msiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki I po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedelioj 

nuo 10 iki 1 po pietų.

Kas gubotos vakarą per fadio griežia Lucky Strike Šokių Orkestrą 
Broadujay padare Broadujay.T— .1^—.

ma National Broadcasting Co., tinklu.

© 1929,
■ tokio. kurio. ’n”AS'.r±:XT°’"

Ta muzika po visą sali, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžia.

Del išmokėjimo
Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Velvet 
Fiat 
Balta 

Maleva

“Užsirūkykite Lucky Strike, . 
saldumynųkada tik užsimanote

Jus negalite šokti, jeigu 
nesate laibi”

žymus teatrinių veikalų statytojas

Jūs negalite šokti, jeigu nesate laibi. 
Užsirūkykite Lucky Strike, kada tik 
užsimanote saldumynu. Štai ką aš 
patyriau, kuomet aš veikliai dalyvavau 
scenoje, kaipo šokikas. O dabar aš 
tatai perduodu, kaipo patarimą, vi
soms savo mergaitėms šokikėms. 
Luckies apkepinimo kvapsny s yra 
lipšnus pavaduotojas bile kokio saldu
myno ir greitai patenkina. Apkepini- 
mas yra prašalinęs iš jų visus nešvaru
mus, ir Luckies negali erzinti gerklės/9

GEORGE WHITE

(fUfo&lZ Z:."ovai prlpažj8‘a!kad 
v n wn— milzimskas padidėjimas 

rūkimo Cigaretų paeina iš pagerinimo 
Cigaretų dirbimo proceso, pritaikant 
prie to kaitinimą. Tiesa, kad 1928 met
ais Lucky Strike Cigaretų naudojimas 
pakilo augščiau, negu visų kitų Cigar
etų, krūvon sudėjus. Tas,neabejutiskais 
žodžiais patvirtina visuomenės pasiti
kėjimą Lucky Strike viršenybe.

George White, 
Scenoj Statytoja* 
“The Scandal*” su 
panelėmis Loi* Eck- 
hart ir Peggy 
Mosely ii “The 
Scandal s of 1928.”

S

i
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Aferistų Gauja

Turbut, daug kam teko Ma
rijampolėje ir jos apylinkės 
miesteliuose matyti baisiai ne
laimingą luošą, nudžiūvusiais 
pirštais, įtrauktomis i rankoves 
rankomis, vos paeinančią, dau
giausia basą, nors ir šaltyje, vos 
galais kojų pirštų tribuliuojan- 
čią moteriškę. Akį metus į tą 
taip nelaimingą iš pažiūros su
tvėrimą, kiekvienam širdyje 
gailestį sukelia, ir tokį gailestį, 
jog paskutinį centą atiduotum, 
kad tik jos nelaimę palengvin
tum. O kai ji pradeda skųstis, 
savo nelaimes, vargus, nuoskau
das pasakoti, tai nors kiečiau
sios širdies žmogus bu tu m, ne
iškęsi jos varvais nesusigraudi
nęs. Anot jos skundimosi, ją 
skriaudžia giminės, kaimynai, 
kunigai, valdininkai ir kiekvie
nas gyvas sutvėrimas. Tais sa
vo skundais ir šmeižtais dar di
desnį pasigailėjimą piliečio šir
dyje sukelia ir kuodidžiausią 
pasipiktinimą bei neapykantą 
tariamiems skriaudikams suža
dina... Ta “nelaimingoji” — tai 
Vartų kaimo, Krosnos parapijos, 
Rožė Razalija Remeikiutė.

1928 m. spalių mėn. 15 d., 
ankstoką rytą, kai jau buvo sto
gai balti ir žemė pašiurpus, man 
Bažnyčios gatve einant, pirmą 
kartą po kojomis pasipynė ta 
moteriškė. Ji buvo basa, vien
plaukė, plona kartūnine šlebuke 
ir marškiniais, šalčiu pastyrusi, 
pamėlynavusi, vardu Dievo ir 
visais šventaisiais skundėsi sa
vo nelaimėmis ir prašė gelbėti, 
žmonės praeidami pečiais trau-1 
kė, mokyklon eidami vaikai ste- j 
bejosi, o aš tuoj siekiau į savo 
čeraslą, išėmiau litą jai duoti, i 
bet pamačiau, kad ji beveik 
rankų neturi ir negali paimti.

—Ar nori valgyt?— paklau-į 
siau.

—Kurgi nenorsi, ponyte. Jau 
ketvirta diena, kaip nieko bu r-1 
noį neturėjau,—atsakė vos gir
dimu drebančiu balsu.

—Na, tai eik šen, duosiu val
gyt ir pasišildysi.

Aš iš to gailesčio matydama 
jos sunkią eiseną, dairiausi pa
imti vežiką ir parsivežti pas sa- i 
ve, bet vežiko arti nebuvo, o 
P. Kriaučiūno gatvė netoli, tai j 
ji paskui mane partribuliavo.

Man arčiau į ją įsižiūrėjus, 
pamačiau, kad tai ne žmogystė, 
bet šešėlis žmogystės. Tuoj pa- i 
kuriau pečiuką, pagaminau šilto 
maistingo viralo, kad ją atgai-1

Žiūrėk Liežuvio Del 
Ligos Ženklų

I 
Jūsų liežuvis yra niekas daugiau, 

kaip viršutinis galas jūsų pilvo ir 
žarnų. Jis yra pirmas dalykas, j i 
kurj jūsų daktaras žiuri. Jis iš pir
mo žvilgsnio pasako padėtį jūsų j 
virškinamosios sistemos — o gydy
tojai sako, kad 90 nuoš. visų ligų 
prasideda pilvo ir vidurių pajrimu.

Baltas arba gelsvai 
padengtas jūsų liežu
vis yra ženklas, kad 
jūsų viduriai yra pa
irę. Jis pasako jums' 
kodėl jus tuojaus pa-j 
vargstate; kodėl jus j 
turite skausmą vidu
riuose, gasus ar rūg

štis pilve, retkartinius svaigulius.
Ir tai yra ženklas, kad jus esate 

reikalingi Tanlac. Tai yra seni pa
tikimi vaistai, kurie pagelbėjo tūk
stančiams sveikatoj pairusiu žmo 
nių. Pamatyk, kaip pirma bonka 
jums pagelbės.

Tanlac neturi mineralinių vaistų; 
jis padarytas iš žievių, žolių ir šak
nų — pačios gamtos vaistų sergan
tiems. Gaukit bonką iš savo aptie- 
kininko šiandie. Pinigai bus sugrą
žinti, jei jie nepagelbės jums.

" LooMatyour
TONGUE t 

tvery momingf

Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KONTRAKTOR1US

4558 S. Wa«htenav» Avė. Chicago, III

vinus, paklojau jai virtuvėje lo
vą ir paguldžiau: Sušilk, atsi
gaivink ir pasilsėk, sakau.

Ant rytojaus jai visai atsi
gaivinus, pradėjau klausinėti, 
kas ji tokia, kur -einanti, ko ieš- 

: kauti ir 1.1. Ji truputį dzukuo- 
. dama pasakoja:

—Esu Rožė (r atuose Rozali
ja) Remeikiui e, iš Vartų kai
mo, Krosnos parapijos. Iš ma
žens, nuo 12-kos metų esu luo
ša. Mano tėvas mirdamas pa
vedė iš 35 margų žemės ūkį ma
no broliui Juozui Remeikiui, o 
man užrašė duoną ir užlaikymą 
iki mirties prie jo. Turiu gimi
nių Amerikoje. Mano sesuo El
zė Šlekienė-Remeikiutė gyvena 

; Amerikoje (kaip vėliau pasirodė 
Mount Carmel. Pa., 335 S. Pop- 
lar St.), antra sesuo-pusseserė 
Rožė Daugirdžiutė (gyv. 865 
Bank St. Waterbury, Conn.) 
mane šelpia. Aš namie neturiu 
kur būt, nes musų namai su 
viskuo sudegė, tik tvartai su 
gyvuliais liko.

O kaip to tokia nelaiminga 
ir luoša nesudegei?— paklau- 

I siau.
—Aš dar paspėjau iš ugnies 

išsprukt ir išbėgt iš namų ir at
bėgau čia...

—Tai tik ir beširdžiai žmo
nės, prabilau sau, kad vargšę 
nuo Vortų kaimo iki Marijam
polės vykstant niekas nepamatė 
ir šaltame ore nepridengė, ne- 
apavė, nepavalgydino.

Toliau ta Rožė Remeikiutė į- 
siplepėjo ir nė neklausiama 
graudžiu balsu pasakojo, buk 
jai sfesuo iš Amerikos išsiuntusi 
per Buvusį Marijampolės kle
boną Dvaranauską 50 dolerių 
pinigų, bet jis tų pinigų neda
vęs ir pavedęs dabartiniam.kle
bonui Jasinauskui, bet be liudi
ninkų neatiduodąs, taipgi buk 
ta pati jos puseserė Rožė Dau
girdžiutė esanti atsiuntusi Sim
no klebonui 1,000 dol. pasidėti, 
nuo kurių nuošimtį pavedusi jai 
(Rožei Remeik). atiduoti, bet 
klebonas tuos pinigus laikąs jau 
penki metai ir nuošimčio neduo
dąs; kad ją Mariampolės kle
bonas, pinigų paprašius, pašau
kęs policiją ir išvijęs; kad ji 
važiavo į Vilkaviškį skųsti vys
kupui Marijampolės kleboną ir 
kun. Dvaranauską, bet prie vyc- 
kupo neprileido ir t.t.

—O tai, pamaniau sau: ko
kiais kilniais vardais ir titulais 
žmonės, o koki baisus darbai...

Savaitę laiko ta “nelaimingo
ji” pas mane šildėsi, gaivinosi 
ir savo verksmingomis kalbomis 
man priužė ir vis prašė: gelbėti, 
užtarti, globoti...

Vieną dieną ji man sako:
—Ponyte mieliausia, buk liu

dininke. Marijampolės klebonas 
be liudininkų man pinigų neati
duoda. Eikime pas kleboną: ką 
jis pasakys. e

Aš nuėjau kartu su ja pas 
kleboną. Ir pasirodė, kad pas 
klebonų jokių jos pinigų nėra. 
Tiesa, Rožė Daugirdžiutė siun- 
tus pinigų vienuolynan, ir kle
bonas parodė man laišką, kuria
me parašyta: “Gerb. Tėveli! 
Mano pasiųstus pinigus prašau 
Rožei Remeikiutei neduoti, bet 
palikti Marijonų vienuolyne. Aš 
pati neužilgo parvažiuosiu ir 
padarysiu tvarką. Rožė Dau
girdžiutė”.

Iš to laiško pamačiau, kad 
klebonas turi pamato pinigų ne
duoti, o antra Rožė Rem. jokio 
rašto, jokio dokumento dėl tų 
pinigų gavimo neturėjo.

Iš klebono išėjus, Rožė Rem. 
prašė manęs rūpintis jos reika
lais, kad ji galėtų atsiimti savo 
pinigus. Nepavykus su Mar. 
klebonu aš nebenorėjau jos rei
kalais “klapatytis”.

Sušildžius, atgaivinus, pamai
tinus— aprėdžius, apavus, sa
kau :

—Važiuok, Rožele, namo. Il
giau laikyti nebegaliu, nes savo 
turiu šeimyną, savus reikalus.

kuriame R. Rem. rašo, buk ją 
brolis sumušęs ir viską, ką ji 
parsivežus, atėmęs ir ji vėl 
palikus vienmarškinė.

I tą jos laišką parašiau du at
virukus: vieną jai—suraminan
tį, o antrą tam jos broliui J. 
Remeikiui į Vartus, su patarimu, 
kad luošą, seserį skriausti ne- 
žmoniška ir nekrikščioniška, ir 
kad viską atimtą jai sugrąžintų.

| trečią dieną po to atsiveria 
mano buto durys ir įeina vėl ta 
pati Rože Remeikiutė dar bai
sesniame stovyje: pusnuogė, 
basa, vienplaukė ir kruvinomis 
ašaromis verkia:

—Poniute mieliausia! Brolis 
mane sumušė, viską atėmė ir iš
vijo, kad aš pinigų iš Mariam
polės klebono neparvežiau. Su
simildama, ponytėle g;elbėk, aš 
už tave per visą amžį melsiuos, 
padėk man skundą parašyti ir 
brolį į teismą paduoti už api
plėšimą.

Mane šiurpas pagavo.
—Na, šitokį baisų žmogų, tai 

reikėtų pamokyti, bet pati esi 
luoša ir nieko negali, o aš be 
dokumentų, bet įgaliojimo taip 
pat nieko negaliu daryti.

—Duosiu, paniute įgaliojimą, 
tik gelbėk.

Pasidarė pikta, graudu ir gai
la. Jos žodžiai be paliovos pa
sakojant paaiškėjo, kad tas jos 
brolis atėmęs ne tik rūbus, 
bet ir 500 litų vekselį, kuriuo 
jis iš jos buvęs pinigų pasisko
linęs, atėmęs visus mano duo
tus rubus, žodžiu viską ir vėl 
pusnuogę šaltyje išvijęs.

—Na čia, sakau, tai ne žmo
gus, tai žvėris.

Toliau išsitarė, kad iš Simno 
klebono gavus 1,000 litų nuo
šimčių, kuriuos brolis atėmęs 
ir tik 500 litų davęs vekselį, 
kurį net prie liudininkų pasira
šęs, bet paskui niekam nema
tant tą vekselį atėmęs.

—Tai duok į teismą tą gy
vulį.

—Duosiu, ponyte, duosiu. Ei
nam pas notarą, parašysiu įga
liojimą ir su tamsios pagalba 
atsiprovosiu savo pinigus.

Netrukus nuėjova pas notarą, 
pasirašė įgaliojimą ir pradėjau 
veikti. Surašiau skundą su ieš
kiniu ir jos prašoma nuvežiau 
į Kalvarijos Taikos Teismą, pa
daviau bylą, išlaidų su kelione 
apie 50 litų užmokėjau. Man 
sugrįžus iš Kalvarijos, ji parašė 
savo seserims laiškus į Ame-, 
riką prašydama pašalpos, ir lau
kiam kas čia bus.

Toliau iš jos pasakų paaiškė
jo, kad jos brolio trobos nesu
degusios, bet jis taip tyčia lie
pęs sakyti, kad žmonės labiau 
pasigailėtų; kad tas jos brolis 
esąs žiaurus, iš jos viską at
imąs, nieko neduodąs, mėgstąs 
įsigerti ir t.t., žiemą ir vasarą 
ji esanti pusnuogė; kad kaą pas 
juos ateinąs, nenorįs kad ją ma
tytų ir kalbintų, laikąs kokioj 
ten kamaroj užkišęs. Tik kai ji 
išeinanti į svietą, tai laisvai pa
būvanti. Marti taip pat esanti 
pikta. Tik esąs geras vienas 
brolio vaikas—Petrukas, kuriam 
tur būt ir ūkis teksiąs.

Po Kalėdų (1929 m.) atėjo 
Rož. Rem. vardu iš Amerikos 
laiškas su 10 dol. čekiu, kurį ji 
man davė iškeisti į pinigus. 
Ūkio banke gavau 100 litų, iš

keisti į “vašingtoninius” dole
rius, ką aš nieko blogd nemany
dama ir padariau.

Kai gavo dolerių, tuoj parašė 
laišką, kad atvažiuotų brolio 
vaikas. Jam atvažiavus, jis jai 
pasigyrė, kad norįs pirkti šau
tuvą, bet kaip nepilnametis, ne
gaunąs leidimo. Buvęs pas 
Dubrilą, bet tas be leidimo, ne- 
pardavęs, o slaptai pirkti bran
giai pareiną, tai Rož. Rem., 
kaip vėliau pasigyrė, davus 3 
dolerius prie šautuvo pirkimo.

Sausio 14 d. ateina kvietimas 
į teismą, kuris bus Kalvarijoje 
sausio 19 d. Rožė Remeikiutė 
pradėjo nerimastauti ir ją ėmė 
lankyti kažin koki įtariami vy
riški ir moteriški subjektai. Vis 
tai ,girdi, jos giminačiaii ir pa
žįstami.

Ji pasirodė lyg pasimaišius: 
vieną valandą reiškė, kad norin
ti su broliu bylinėtis, kitą, kad 
ne, gal susitaikysianti. Galų ga
le nusistatė bylinėtis ir prašė 
važiuoti. Tada aš pareiškiau, 
kad reikia pakviesti gydytoją 
ir patikrinus jos sveikatą ir pro
tą, išgauti liudijimą. Be tokio 
liudijimo, aš pasakiau, negaliu 
važiuoti į teismą, nes kaltinin
kas gal sakyti, kad ji beprotė. 
Tada ji baisiai susimaišė ir pa
sakė: Aš neduosiu savo tikrin
ti. Jei taip, tai man nereik nė 
daktaro, nė liudijimo, nė teis
mo...

Man toks jos pasielgimas pa
sirodė labai įtartinas ir ji pa
kilus, pusnuogė šaltyje išbėgo 
į miestą ir grįžo sutemus vaka
re pasipasakojo, kad buvus pas 
savo puseserę tūlą Zdanytę, kur 
po žydų gimnazija turi arbati
nę, buvusi pašte ir telefonavusi 
Kalvarijos Taikos Teisėjui, pra
šydama, kad bylą atidėtų ir 
atšaukusi mąn duotą “įgalioji
mą”, patarė man į Kalvariją 
nevažiuoti, nes ir liudininkas 
■Jušinskas sergąs ir gal būt ji 
su broliu susitaikinsianti. Kol 
kas dar čia busianti, bet jau 
savo valgysianti..

Tada man pradėjo aiškėti, 
kad esu aferistų bandos auka j 
ir pasakiau, kad man kvatie- 
rantų nereikia ir gali šioj mi-

“BAYER ASPIR1N”
YR£SAUGUS

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

nutėj išsinešdint. Ji pradėjo 
verkdama prašyti nors pora 
naktų palaikyti, nes neturinti 
kur dingti, o sausio 23 d. išei
sianti pas savo pusseserę Maciū
tę, Vilkaviškio gat. Nr. 6, kur 
ji pas tūlą žydelį jau du metai 
tarnaujanti.

Sausio 23 d. aš sugrįžus iš 
miesto, radau savo butą išknai
siotą. Paklausiu:

—Rože, kas pas mus buvo?
—Nieko nebuvo,—atsakė.
Ir tuoj paaiškėjo, kad buvęs 

ir kambaryje knaisiojęsis jos 
brolis Remeikis Juozas iš Vartų 
kaimo ir kasžin ko ieškojęs...

Aš toj minutėj kaip įgelta su
rikau :

—Tu sakei, kad tavo brolis 
žulikas, vagis ir girtuoklis, o 
dabar jau jis čia lankosi? Tai aš 
su tokia kompanija nenoriu tu
rėt reikalo ir prašau pasiimk 
kas tavo ir kuogreičiausiai iš- 
sinešdnk!

Sukroviau visus jos skivytus 
ir sakau:

Viską atiduodu, eik sau grei
čiau. Beje, dar pasirašyk, kad 
prie manęs nieko neturi. Jos 
duotą įgaliojimą prie visų akių 
sunaikinau. Nereik, sakau man 
nė tavęs, nė tavo žulikiško įga
liojimo.

Ji išėjo biauriai piktžodžiau
dama.

Ant rytojaus beateinąs pas 
mane kriminalės policijos val
dininkas ir pareiškia man kvies
damas protokolą pasirašyti, kad 
aš apgaulingu budu išviliojau 
iš Rožės Remeikiutės įgaliojimą, 
pinigus, laiškus, buk aš paėmus 
iš Marijampolės klebono pini

gus ir t.t. ir jai neatidavus... 
Nuovadoj papasakojau viską, 
kas buvo, kas jau iš viso ap
rašyto žinoma. Man čia prisi
minė tas anekdotas, kaip žmo
gus radęs lauke sušalusią angį, 
įsidėjo į antį ją atagivinti, o ji 
kaip tik atgijo tuoj < žmogų i j- 
kando...

Toliau man paaiškėjo, kad to 
viso nuotykio aktyviausias vei
kėjas yra Vartų kaimo, Krosnos 
parapijos, Juozas Remeikis, o
Rožė Remeikiutė yra jo aferis- 
tinių darbų įrankis; jis iš jos 
surinktų aukų balevoja, girtuok
liauja.

Kun. Krokininko sesutė man i drąsinusius
sakėsi, kad kartą Rož. Rem. ap-'dyti?! 
rengusi ir neužilgo vėl mačiusi1

pusnuogę vaikščiojant.
Marijampolės špitolninkės 

man pasakojo, kad jos kartą R. 
Rem. aprengusios, bet neilgai ji 
buvusi aprengta.

Dabar su manim tą patį pa
darė.

Negana to, dar įtraukė į ne
geistiną istoriją— su policijos 
protokolu.

Matyt, jau ji su savo broliu, 
aferizmo vežimėliu senai va
žiuoja.

Jau daug geraširdžių žmonių 
apmovė ir tur būt dar daug ap
maus.

Nejaugi nėra kam taip įsi- 
aferistus sutram-

—M. S-nė.

J,ąji Dienos Per Vandenyną 1
I ir iš

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

II I HI S EUROPA
ar kuriuo kitu populiariu šios linijos laivu.

Tik 7 Dienos į Lietuvą
Nupigintos

Patogus
trečios klesos “Round Trip” kainos. — 
ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
su kiekviena Europos dalimi.

Reguliariai Išplaukimai
Del sugryžimo certifikatų ir kitų informacijų 
pasitarkite su savo vietos agentu, ar su

NOKTU ( IIHA\
I H 'I
fc.,. 130 W. Randolph St., Chicago.

i

NAUJIENŲ SPAUSTUVE

kurių 50 litų pasilikau už bylos 
padavimą, o 50 litų prašė iš-

O antra—neturi su savim jo- 
kų dokumentų; be paso laikyti 
negaliu.

Nuvedžiau į autobusų stotį, 
įdaviau pinigų kelionei ir išlei
dau.

Už kelių dienų ateina laiškas,

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus* 
ant pakelio ar ant plyskelSs, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodS milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virfi penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvicnas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskdių.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGIČIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

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

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargeny. 
Bilos ir raštynės reikmenys. 
Pranešimų ir pakvietimų laiškai. 
Draugysčiy konstitucijos. 
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčiy reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos. 
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

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

NAUJIENO
1 739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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AMERIKOS VALDŽIOS NERVINGUMAS

Federalinis distrikto teismas Pittsburgh’e atėmė iš 
naturalizuoto piliečio, vengro Tapolczyani, pilietines po- 
pieras ir nusprendė deportuoti jį į jo gimtąjį kraštą. 
Tapolczyani nieku nenusidėjo. Jo visa kaltė yra ta, kad 
jisai priklauso komunistų partijai.

Keistas yra būdas, kuriuo tapo įrodyta to asmens 
priklausymas komunistų partijai. Jisai, mat, rašė savo 
broliui, gyvenančiam Vengrijoje, laišką, pasigirdamas, 
kad esąs komunistas. Vengrijos cenzūra tą jo laišką su
čiupo ir atsiuntė Jungtinių Valstijų teisingumo departa
mentui; o šis užvedė federaliniam teisme bylą prieš laiš
ko autorių, reikalaudamas, kad jam butų atimtos pilie
tybės teisės ir kad jisai butų deportuotas.

Tai yra bene pirmas toks atsitikimas su naturali- 
zuotu Jungtinių Valstijų piliečiu. Jei tas teismo nuo
sprendis pasiliks galioje, tai jisai sudarys, kaip sako, 
“precedentą”, t. y. juo galės toliaus remtis valdžia ir 
teismai, persekiodami ateivius komunistus. Ir, kad ko
kios, gali iš to kilti tokie pat masiniai komunistų areš
tai ir deportavimai, kokie buvo vykinami generalio pro
kuroro Palmer’io laikais. • ’

Musų pažvalga i komunistus yra žinoma ir čionai 
nėra reikalo aiškinti, kad mes nesame jų draugai. Bet 
ir komunistai yra žmonės, kuriems tam tikros teisės pri
valo būt pripažintos. Teisę turėt savo nuomonę ir iš
reikšti ją privačiu budu arba viešai Jungtinių Valstijų 
konstitucija pripažįsta kiekvienam asmeniui, nežiūrint 
kokiai partijai jisai priklauso. Kur šita teisė yra trem
piama, tenai nėra laisvės.

Komunistai gali pėr savo žioplumą niekinti laisvę 
ir agituoti už bolševikiškos diktatūros tvarką, bet ki
tiems žmonėms laisvė yra per brangus daiktas, kad jie 
galėtų jos atsižadėti. Jie negali jos paaukoti' nė tam, kad 
butų išnaikinti komunistai.

Leidžiant, kad valdžia, atmesdama visą žmonišku
mą, darytų medžiokles ant komunistų, netrukus bus su
silaukta to, kad prasidės tokie pat persekiojimai ir prieš 
kitus ateivius.

Ir nuostabu, ko Jungtinių Valstijų valdžia taip ner- 

vuojasi dėl komunistų. Jie' šioje šalyje turi mažiau 
reikšmės, negu kur kitur. Kai kurioms Europos valsty
bėms bolševizmo pavojus buvo savo laiku gana didelis. 
Vokietijoje, sakysime, komunistai keletą kartų darė 
ginkluotus sukilimus; Anglijoje jie buvo įgiję nemen
kos įtakos darbininkų unijose, ir žymiam laipsnyje per 
jų “pasidarbavimą” buvo iššauktas generalis streikas, 
kuris padarė daug žalos ir darbininkų organizacijoms, 
ir visam kraštui. Bet tose šalyse jokių “ablavų” prieš 
komunistus nebuvo daroma.

Tą juokingą baimę prieš komunistus Amerikos val
džiai įvaro tur būt daugiausia detektivų agentūros, ku
rių čia yra begales ir kurios visos nori turėti įplaukų 
šaltinį.

Apžvalga
STALINAS VĖL TAIKOSI SU 

BUCHARINU?

Vokietijos žinių agentūra 
“Ost-Express* praneša iš Mask
vos, kad Ni kolai Bucharin, kuris 
neseniai dėl savo “dešinumo” 
turėjo pasitraukti iš “Pravdos” 
redaktoriaus vietos ir iš Ko- 
minterno pirmininko vietos, ta
po išrinktas į Maskvos sovietų. 
Šitą faktą daugelis aiškina, 
kaipo įrodymą, kad Stalinas su 
Bucharinu vėl bandą susitaiky
ti.

Buchariiią išrinko savo atsto
vu į Maskvos sovietą elektro- 
tcchniškų dirbtuvių darbininkai. 
Po išrinkimo jisai pasakė kal
bą, kurioj nebuvo nė žodžio 
kritikos prieš valdžios politiką.

Gal būt, kad Bucharinas ne
teko smarkumo, kai pamatė, kad 
Maskvos ir Leningrado partijos į ir 
konferencijose “stalincai ’ paėmė I i

Suvienytose Valstijose, m CMcagoje, 
paltui

Metams---------  «. $7.00
Pusei meti-------------------   8.50
Trims mėnesiams __________ 1.75
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam mėnesiui .75

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltui

Metams ...... ............................_ $8.00
Pusei metų t---— 4.00
Trims mėnesiams_________ 2.00
Dviem mėnesiam________ _ 1.50
Vienam menesiui________ _ .75

Chicagoj per ilneiiotojus:
Viena kopija------------------- ___ 8c
Savaitei--------------- --- , .....___18c
Mėnesiui----------- —.____ . ___  75c

Lietuvon ir kitur uisieniuose 
[Atpiginta]!

Metama.................... ................  $8.00
Pusei meti 4.00
Trima mėnesiams____ -_____  2.50
Pinigua reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

viršų. Pasimokinusi iš Trockio 
likimo, dešinioji opozicija bijo 
griežtai stoti prieš viešpatau
jančios frakcijos vadus ir lau
kia patogesnės progos.

POLITIŠKA KORUPCIJA 
LENKIJOJE

Kaip jau buvo “Naujienose” 
rašyta' Lenkijoje pastaruoju 
laiku iškilo vienas po antro du 
finansiniai skandalai. Vienas jų 
liečia senatorių Miklaczewskį ir 
seimo atstovą Towariczkį, ant
ras — vyriausybę.

Senatorius Miklaczevvskis ta
po apkaltintas, kad, tarnauda
mas vienai užsienio kompanijai, 
kurios akcijas (serus) valdžia 
rengėsi pirkti, jisai kalbino at
stovą Tovvariczkį balsuot už 
aukščiaus paminėtą pirkimą, 
siūlydamas užmokėt už tai di
delę sumą pinigų (apie 4,500 
dolerių). Senatorius, pašauktas 
pasiaiškinti tyrinėjimo komisL 
jai, negalėjo pakelti tos gėdos 

nusižudė.
Valdžios spauda panaudojo ši

tą skandalą naujoms atakoms 
prieš parlamentą. Tečiaus tapo 
iškeltas naujas skandalas, ku
ris sunkiai kompromituoja pa
čią valdžią, šitas skandalas su
kasi aplink finansų ministerio 
Szechowicziaus vardą. Ji seimas 
apkaltino išleidus 562 milionu 
zlotų daugiau, negu buvo nu
matyta seimo patvirtintame 
biudžete, ir ministeris gavo re
zignuoti. Biudžeto komisija ėmė 
tyrinėti dalyką ir atidengė įdo
mų faktą, kad 1927 m. gruodžio 
mėnesy ir 1928 m. sausio ir va
sario mėnesiuose specialio mi
nisterio pirmininko fondo išlai
dos padidėjo 40 kartų, pakilda- 
mos nuo 200,000 iki 8,000,000 
zlotų 1

Pasirodo, kad tie mėnesiai bu
vo rinkimų kampanijos laikas. 
Lenkijos socialistų organas 
“Robotnik” dabar sako, kad tos 
neteisėtos valdžios išlaidos bu
vo suvartotos agitacijai už Pil
sudskio bloko kandidatus. O ta 
rinkimų kova buvo vedama Pil
sudskio pusėje po valstybės įs
taigų “moralio gydymo” obal- 
siu. Puikus “gydymas”, kuomet 
pati valdžia eikvoja valstybės 
pinigus savo partijos reikalams!

Taip dedasi diktatoriaus val
domoje šalyje. Bet diktatoriš
kose šalyse, kur visai nėra par
lamentų, be abejonės, dedasi 
dar aršiau.

DANIJOS MIESTUS UŽKA
RIAUJA SOCIALDEMO

KRATAI

Po pastarųjų municipalinių 
(miestų) rinkimų, kurie įvyko 
šį mėnesį Danijoje, beveik vi
suose didesniuose Danijos mies
tuose socialdemokratai įgijo di
džiumas miestų tarybose. O so
stinėje Kopenhagene socialisti
nė dauguma tapo dar labiau 
sustiprinta.

Iki šiol Kopenhageno tarybo
je buvo 31 socialdemokratų at
stovas iš 55 visos tarybos na
rių. Dabar socialdemokratai lai-, 
mėjo dar 4 mandatus,- ir social
demokratų frakcija taryboje su
sideda jau iš 35 narių. Social
demokratų balsai sostinėje pa
kilo nuo 87,236 iki 116,417; o 
visų kitų partijų balsai, išimant 
tik konservatorius, žymiai nu
puolė. Radikalai neteko apie ke
turis tūkstančius balsų ir 2 at
stovu, ūkininkų .partija 50% 
savo balsų ir vienintelį savo at
stovu ; komunistai, kurie netu
rėjo nė vieno atstovo, gavo vie
toje 1376 balsų tik 1115 ir, ži
noma, vėl pasiliko be atstovo.

Konservatoriai, nors balsais 
truputį paaugo, bet dėl to, kad 
visas paduotųjų balsų skaičius 
šį kartą buvo didesnis, negu 
pirmiau, taip pat pražudė vie
ną atstovą, pravesdami vietoje 
17 atstovų tik 16.

CECHŲ KOMUNISTAI ATSI
META NUO MASKVOS

Kovo 10 d. Prahoje įvyko vi
sų komunistiškų unijų atstovų 
konferencija. Opozicija maskvi- 
nei srovei pasirodė esanti dau
gumoje, todėl konferencija pa
šalino senąją, vadovybę ir išrin
ko naujus vadus ir jų priešaky
je tapo pastatytas buvusis sek
retorius, kurį pirmiaus buvo 
atstatęs komunistų partijos Po
litinis Biuras.

Konferencija, toliaus, nutarė 
11 balsų prieš 9 pasiųsti teleg
ramą Maskvai, reikalaujant, kad 
ji atsiimtų iš Prahos savo įga
liotinį.

Kartu su ta unijų darbuotojų 
konferencija laikė Prahoje savo 
pirmutinę viso krašto konfe
renciją ir čechoslovakijos ko
munistų partijos opozicija. Joje 
dalyvavo 82 delegatai iš 29 
miestų. Jie nutarė vesti griežtą 
kovą prieš Politinį Biurą ir įs
teigė Prahoje nuosavą sekreto
riatą.

Tuo budu komunistiškas ju
dėjimas Čechoslovakijoje įra per 
visas siūles, čechoslovakija yra 
viena nedaugelio šalių Europo
je, kur komunistams buvo pa
vykę užkariauti masines darbi
ninkui organizacijas. Kitos dvi 
tokios šalys buvo Italija,' kur 

šiandie viešpatauja juodasis 
Mussolim, ir Norvegija, kur per 
dvejetą paskutinių metų Darbi
ninkų Partija ne tik nutarė at
simesti nuo komunistų interna
cionalo, bet ir susivienijo su so
cialdemokratais. Visur kitur ko
munistų partijos ir “raudonos” 
unijos jau iš pat pradžių buvo 
sudarytos tik iš skeveldrų, at
skeltų nuo socialistų organiza
cijų.

.Dabar tečiaus jau ir paskuti
nėje komunistų tvirtovėje vaka
rų Europoje — Čechoslovakijo

Mineralinio aliejaus 
gamyba

Aliejaus pramonės 70 metų su
kaktuvės. — Pirmas aliejaus 
šulinis. —^-Aliejus ir minerali
nis vanduo. — Texas valsti
jas aliejaus šaltiniai. —Alie
jaus produkcija Amerikoj. — 
Kiek kainuoja aliejaus šulinio 
išgręžimas? — Aliejaus pro
dukcijos mažėjimas.

Šių metų rugpiučio 27 d. su
kaks lygiai 70 metų nuo prasi
dėjimo mineralinio aliejaus pra
monės Jungtinėse Valstijose. 
1859 m. staiga pagarsėjo Penn- 
sylvanijos valstijoj nedidelis 
miestukas Titusville. Pagarsėjo 
jis dėl to, kad ten buvo užtik
tas aliejaus šaltinis. Rugpiučio 
27 d. iš pulkininko Edwin Dra- 
ke kasamo šulinio pradėjo verž
tis aliejus. Sujudimas tarp vie
tos gyventojų buvo nepaprastas, 
žaibo greitumu žinia apie Dra- 
ke’o atrastą šaltinį prasiplatino 
po visą Ameriką.

Tas pirmas šulinis, kuris bu
vo tik 60 pėdų gilumo ir per 
dieną davė keletą bačkų alie
jaus, padėjo - pamatą vienai 
stambiausių pramonių, į kurią 
šiandien yra investuota per $11,- 
000,000,000. Joki kita pramonė 
nepagamino per tą trumpą lai
ką tiek milionierių, kaip alie
jaus. Nors 1859 m. nebuvo ve
dama aliejaus produkcijos sta
tistika, bet spėjama, jog tais 
metais viso aliejaus buvo gauta 
apie 2,000 bačkų, šiandien Ame
rikoj kas minutę pagaminama 
tiek iiliejtius.

Aliejaus pramone daugeliu 
žvilgsnių yra nepaprasta. New 
Yorke, pavyzdžiui, už penkis 
galionus mineralinio vandens 
reikia mokėti yieną dolerį. Tuo 
tarpu mažiaįjnei doleris kai
nuoja penki galionai gazolino. 
Mineralinis vanduo yra atveža
mas iš kokio nors šaltinio, ku
ris randasi netoli nuo New Yor- 
ko, o aliejus iš Texas, Venu- 
zuelos, Meksikos ir kitų pasau
lio dalių. Be to, reikėjo daug 
darbo padėti, kol iš aliejaus 
buvo pagamintas gazolinas.

Tai pareina iš to, kad gazo
lino gaminimas ir distribucija 
yra moderniška ir aukštai iš
vystyta pramonė, o mineralinio 
vandens pramonė randasi primi
tyviškame stovyj. žinoma, ap
rūpinimas miestų gyventojų 
vandeniu taip pat yra moder
niškai sutvarkyta industrija.

1920 m. vakarinėj Texas da
ly j buvo atrasti nauji aliejaus 
laukai. Iki šiol jie davė 200,000 
bačkų aliejaus. Tai tik menku- 
tų dalelė to turto, kuris randasi 
Texas valstijoj. Ekspertai yra 
tos nuomonės, kad Texas per 
metus galėtų duoti apie 2,000,- 
000,000 bačkų aliejaus. Tokio 
kiekio aliejaus nesunaudojama 
visame pasaulyj. Tačiau ta pro
dukcija dabar yra aprubežiuota. 
Viena, dėl to, kad pristatymas 
to .aliejaus yra neparankus, o 
kita—nenorima perdaug aikvoti 
tuos gamtos turtus. Kalbėkime 
šiaip, kalbėkime taip, o visgi 
turėsime pripažinti tą faktą, 
kad aliejaus ištekliai mažinusi.
Kuomet mes sudeginame vieną 
galioną gazolino, tai tuo laiku 
sumažiname ant vieno galiono ir 
pasaulyj esantį išteklių. Mine
ralinį aliejų užauginti negalima. 

je — komunizmas galutinai 
griūva. Patekus “raudonųjų” 
unijų vadovybei į opozicijos 
rankas, Maskva pražudė čecho
slovakijoje didžiausią savo ar
miją, nes politinė komunistų 
organizacija niekuomet neturė
jo tiek narių, kiek komunistų 
kontroliuojamos unijos. O čia 
dar įvyko atviras skilimas ir 
pačioje partijoje.

Netrukus, matyt, visas ko
munistų judėjimas bus pasili
kęs tik Rusijos žvalgyboje ir 
Kremliuje.

Jo žemėj yra tik tam tikras 
kiekis. Kai jis išsibaigs, —tąr 
syk mes nebeturėsime aliejaus.

1928 m. Amerikoj buvo už
registruota 21,500,000 pasažie- 
rinių, automobolių ir 3,200,000 
trokų bei autobusų. Per metus 
jie sunaudoja milionus galionų 
gazolino. Nežiūrint to, gazoli
no netrūksta. Ne tik netrūks
ta, bet faktinai jo pagaminama 
daugiau, negu reikia.

Kaip ilgai tai tęsis,— sunku 
pasakyti. Bet labai galima, kad 
neužilgo Amerika nebegalės pa
gaminti tiek aliejaus, kiek ji 
sunaudoja. Manyti, kad taip į- 
vyks, yra rimto pagrindo. 1927 
ni. trys valstijos — Oklahoma, 
Californija ir Texas—davė 726,- 
360,000 bačkų aliejaus, kuomet 
visų kitų valstijų produkcija 
buvo tik 174,769,000 bačkų. Va
dinasi, daugumoj valstijų alie
jaus produkcija žymiai nupuolė. 
Pavyzdžiui, New Yorko ir Penn- 
sylvanijos valstijose 1859 m. 
aliejaus buvo gauta 33,009,236 
bačkos, 1893 m.— 20,314,513 
bačkų ir 1927 m. tik 11,768,000 
bačkų. Toks pat produkcijos 
nupuolimas pasireiškė ir kitose 
valstijose. Pasiliko tad tik trys 
valstijos, iš kurių galima tikė
tis daugiausia aliejaus. Oklaho
ma kol kas stovi pirmoj vietoj. 
1927 m. ji davė 277,775,000 
aliejaus bačkų.

Tačiau spėjama, jog ir Okla- 
homoj produkcija pasiekė, taip 
sakant, čiukuro. 1914 m. ten 
pakako išgręžti visai negilų šu
linį ir aliejus jau bėgo. 2,500 
pėdų gilumo šulinis buvo nepa
prastas dalykas. Bet keliems 
metams praėjus, prisiėjo įgręžti 
vis gilesnius ir gilesnius šuli
nius, kurie daugely vietų siekia 
6,000 ar net ir daugiau pėdų.

Ką visa tai reiškia? Prieš 
penkiolika metų šulinio išgręži
mas Oklahomoj kainuodavo 
apie $3,200, dabar jis kainuoja 
$100,000, o kartais net $125,000. 
Galimas daiktas, kad trumpoj 
ateityj šulinių gręžimas atseis 
dar daugiau. Vadinasi, aliejaus 
šaltiniai pradeda išsisekti. Ku
rini laikui praėjus, kaip ir kito
se valstijose, produkcija neiš
vengiamai pradės kristi.

Californijoj daugiausia alie
jaus buvo gauta 1926 m. Bū
tent, 262,876,000 bačkų. 1927 m. 
produkcija nupuolė iki 231,196,- 
000 bačkų. Nors ir aiškinama, 
kad tai įvyko dėl to, jog dėliai 
overprodukcijos daug šulinių 
užsidarė, bet ekspertai yra kito
kios nuomonės. Jie mano, kad 
ir Californijoj aliejaus šaltiniai 
pradeda džiūti. 1926 m. pro
dukcijos rekordą Californija 
vargu kada bepasieks.

Pasilieka tik Texas valstija. 
Ten, tiesa, aliejaus yra labai 
daug. Visa bėda tik tame, kad 
daugelyj vietų gaunama ne ko
kios rųšies aliejus. Jame ran
dama sieros, kas labai apsunki
na distiliavimą, t. y. gazolino 
gaminimą. Tačiau Texas vals
tijoj randasi nemažai ir gero 
aliejaus. Be to, ten bile dieną 
gali atsirasti nauji šaltiniai.

Išeina tad, jog daugiausia 
aliejaus Amerika gali tikėtis 
iš Texas. Bet galų gale alie
jus ir ten pradės džiūti, žino
ma, tai gali atsitikti tik už ke
lių ar net keliolikos metų. Kas 
tada? Iš kur milionai Amerikos 
automobilistų gaus gazolino?

1928 m. Amerikoj buvo gau

ta 898,000,000 bačkų aliejaus. 
Iš kitų šalių ji importavo 79,- 
000,000 bačkų, o i užsienį eks
portavo 19,000,000. Tais pat me
tais atsargai buvo atidėta 21,- 
000,000 bačkų. Reiškia, Ameri
ka viso sunaudojo 937,000,000 
bačkų aliejaus. Metų pradžioj 
Jungtinėse Valstijos buvo 322,- 
338 veikiantys aliejaus šuliniai. 
Vidutiniškai imant,’kekveno šu
linio produkcija per dieną lygino
si maždaug pusaštuntai (7.61) 
bačkai, žinoma, iš šulinių skai
čiaus negalima spręsti kiek kuri 
valstija pagamina aliejaus. Sa
kysime, New Yorko valstijoj 
buvo 14,680 šulinių, o Califor
nijoj, —10,711. Bet už tat me
tinė produkcija šulinio Califor
nijoj, vidutiniškai imant, lygi
nosi 59 bačkoms per dieną, o 
New Yorke—tik pusei bačkos. 
Nėra mažiausios abejonės, kad 
Californijos ir kitų valstijų šu
linių produkcija irgi pradės pul
ti. O tai reikš, jog Amerika ne
begalės pagaminti tiek aliejaus, 
kiek jai bus reikalinga. štai 
kodėl Amerikos korporacijos 
pastaruoju laiku deda visas pa
stangas, kad paėmus savo kon- 
trolėn kiek galima daugiau alie
jau laukų Meksikoj, Pietų Ame
rikoj ir kitur. —K. A.

RAUDONI JUOKAI
Broliukai ir tavorščiai susitaikė 

ir padavė dešinę

Kovo 16 d. “Draugas” šaukia, 
kad, girdi, Meksikos piliečiai 
kovoja prieš tironų valdžią, ir 
t. t.

Tą pačią dieną “Vilnis” (kovo 
16 d., nr. 63) pirmam puslapy 
irgi tą patį rašo ir dar priduria: 
“Biįl Green, A. D. F. vyriausias 
tūzas, pasisakė už Meksikos val
džią prieš sukilimą. Tai tvirtas 
įrodymas, kad ir Amerikos im
perialistai paturi Meksikos val
džią”. Ir vyriausias “Vilnies” 
peckelis A. griežčiausia pasmer
kia Am. Darbo Federacijos sek
retorių Greep, kam jis remia 
Meksikos valdžią, o ne maišti- 
ninkuš.

Taigi workeriai, tie taria
mieji proletariato vaduotojai, 
bendrai su kunigų organu 
“Draugi” pasisako prieš demo
kratinę 'Meksikos valdžią ir re
mia kunigų sukurstytus maišti
ninkus, kurie kovoja už rožan
čių, naują, pavergimą Meksikos 
liaudies ii' už atgavimų tų žemių 
plotų, kuriuos maištininkų va
dai buvo neteisėtai pasigrobę, 
bet kurie tapo teisėtos Meksi
kos valdžios atimti ir sugrąžinti 
tikriesiems savininkams — dir
bančiąja! liaudžiai. Juk visas 
Meksikos maištas tik tam ir 
pakeltas, kad sugrąžinti kunigų 
ir generolų valdžią, o Meksikos 
liaudį vėl priversti eiti baudžia
mą kunigų ir didžiūnų dvaruo
se.

Reiškia, musų raudonieji ta
vorščiai susitaikė su juodaisiais 
broliukais, pasidavė vienas ki
tiem dašinę ranką ir dabar ben
drai kovos prieš Meksikos maiš
tą. Bolševikai mat visuomet 
yra užganėdinti, kada liejasi 
žmonių krąujas, nors tokis 
kraujo liejimas mestų liaudžiai 
didžiausį pavergimą, ką ir reiš
kia dabartinis maištas Meksiko
je.

Pasaulio Vergas pataria “Vil
nies” štabui tuojaus sutverti 
tam tikrą fondą ir pradėti au
kas rinkti rėmimui Meksikos 
maištininkų. Aukas galėsite 
rinkti paprastu ir nuolatos var
tojamu budu: ant 99 nuoš. ko
miso—iš surinktų aukų 1c pa
siųsite Meksikos kunigijai, o 
99c sau pasilaikysite. Tai bus 
jums geri sanvičiai ir nereikės 
už dyką agituoti už maištinin
kus, kaip kad dabar darote iš
vien su sutonuotais broliukais, 
bendrai smerkdami Meksikos 
demokratinę valdžią ir užtarda
mi banditų gaujas.

šiuo laiku žmonės daug kal
ba apie tavorščius padegėlius. 
Kiekvienas vis kitokį spėliojimą 
daro. Aš nedarau spėliojimų ir 
nežinau kaip ten buvo ir tai 

mažai rupi. Bet vieną žinau, 
kad didieji komisarai dolerius 
jau renka.

Daugelis Bridgeporto piliečių 
teiraujasi, kada amžini aukų 
rinkėjai tavorščiai padegėliai 
nuims lentas nuo savo durų. 
Tų piliečių manymu, nuostolių 
ne tiek jau daug buvo—esą su
degė kelios lentynos su senais 
laikraščiai ir tiek pat senomis 
knygomis, apdegė keli stalai ir 
sienos aprūko. Visą tai esą ga
lima butų pataisyti į kelias die
nas. Ypač, kad viskas buvo 
apdrausta.

Nežinau kaip tikrai yra, bet 
vienas komunistas man girėsi, 
kad da(>ar, po sudegimo, esąs 
daug geresnis biznis aukų rin
kimo. O kad yra dar apdraus
ta, tai biznis einąs iš visų pusių. 
Todėl nesą reikalo lentas plėšti, 
nes tada aukos sustosiančios 
plaukti. Girdi, nekurie komisa
rai esąs tos nuomonės, kad len
tas palikti iki pasaulinės paro
dos 1933 m. Iki to laiko busią 
surinkta užtektinai pinigų gra
žiam namui ir geresnėj apielin- 
kėj pasistatyti.

Nežinau, ar tai tiesa, ar ne. 
Bet jeigu tokis sumanymas yra. 
tai aš jį paremiu ir dar duodu 
pataisymą, kad lentos butų pa
liktos iki po pasaulinės parodos. 
Juk tada suvažiuos daug svie
telio su pilnais kišeniais, tai gal 
ir iš jų bus galima nemažai pi
nigų gauti ir parodyti jiems 
kaipo tavorščiai yra nukentėję 
nuo “politinių priešų”.

—Pasaulio Vergas.

Radios
Milžiniškas 

Pasirinkimas

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake-

$ 137.50
ris, už

Freshman, 7 tūbų, už 
$69

Atwater tūbų, už

Mes užlaikome Hovvard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine. 
3417-21 S. Halsted St. 

Te!. Boulevard 4705
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GYVENIMAS 

Mėnesinis Žurnalas 
900 W. 52nd Street 

CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metų .... ......... ... $1.00
Kopija ........................... 15c

Klausyk! “Gyveni
mas” beldžiasi į du
ris ! Atidaryk savo 
namų duris, įsileisk 
“Gyvenimą” ir nuola
tos skaityk jį. “Gyve
nime” rasi “Kasdieni
nius Užrašus” ir ki
tus naudingus straip
snius. Tapk “Gyveni
mo” draugu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxu
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Daktarai Patarė

Sieniniai Kalendoriai
kredit

Kaina $16 už 100
Ant didesnių orderių daug pigiau
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NAUJIENOS
Chicago, Illinois

Velykoms Siutai ir Kautai
Puikių
Stylių

Išžiuros
KurrENimkra

Specialiai dėl velykų

TURNER BROTHERS
Roosevelt Road Halsted Street1311 Milwaukee Avė

Redakcijos 
Atsakymai

tyru 
kurio 

nualini- 
laimina

savo.
riebti

jūsų kunti 
ir spčką,

Liguisti, 
jaučiasi

Puikus 12 lapų, dviejų spalvų sieninių kalendorių 
1929 metams pavyzdžiai jau gatavi ir siunčiami biznie
riams ant pareikalavimo.

Cicero, Illinois

Pirm negu orderiuosit kalendorius, pamatykit 
šiuos pavyzdžius ir persitikrinkit jų gražumu ir pigumu.

honorarui ko- 
tokios pase- 
kaip minėta 

įgali išvaikyti 
O be

ali duoti vieną 
ypač 

duodamas

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Biznieriai, Nepraleiskit Nepa 
matę Šių Kalendorių

Tai yra gražiausi ir parankiausi dvylikos lapų ka 
lendoriai kokie kada nors buvo daromi. Jie tinka kiek 
vienuose namuose, kaip lietuvių taip ir kitų tautų. Ji< 
bus miegiami ir įvertinami kiekvieno.Dykai Kenčiantiems 

Nuo Afcthma

JAU atėjo “Kultūros” No 
2. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai

Pridedant m u ž a 
“carrying charge”

Pas Cummings iš Louisvillc. 
kad jis pradČjo laiku 

Sumenkusi si- 
NATURE’S LAWLAX 

reguliuoju inkstus, kepenis 
sutaiso skilvi, tuo atitaiso virš-

Jei nori išmokti y -1 1 .............................................................................................................................. f
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį V ................. ...... -.... .... 1 ...... .. .......  ..... ■ ........... ■■■■■—'»

Naujas Grojiklis Pianas

$395.00

Taitau Dėdulei. Suvartoti ne 
galime. Geriaus rusinėkite ži 
nučių.

DYKAI BANDYMO KUPONAS
FRONTIER ASTHMA CO., 
17S7H Frontier Bltlff,, 402 Niagara St. 
Bu f falo, N. Y.
Prisiuskite dykai išbandymui jusu meto

Jus galite būti tikras, kad jus išrodysite šauniai, jei nusipirksite nuo musų naują 
pavasarini siutą arba viršutinį kautą Velykoms ir dar daug laiko po to.

Musų didelis ir puikus pasirinkimas tokių išdirbysčių kaip: Kuppenheimer, Fashion 
Park, Goodman & Suss, GGG, Simon Ackerman ir kitų.

Čia jus gausite tikrą ir teisingą stylių, tinkamas spalvas, stiprų materiolą ir geriau
si pritaikymą. Kainos nuo $10 iki $15 yra pigesnės, negu vidurmiesčio krautuvėse už 
tuos pačius rubus.

Mes turime puikių naujų spalvų pilkų ir rudų. Reikalaukit, kad mes parodytumėm 
jums. '

Permainyti 
Klimatu

Pasiliko namie ir pilnai 
atgavo sveikatą

uoleliu, rolėmis, uždanga 
ir nemokamu pristatymu

Reichardt Piano Co.

kostumerių — koiks gi biznis 
ari>a profesija?

Reporteris nesimoja dvasiš
kiams •diktuoti. Jisai aukštai 
jvertina j y patyrimus tokiuose 
reikaluose. Vienok jis mano, 
kad ir iš šalies žiūrint žmo
gus kai kada 
kitą naudingą patarimą 
kuomet patarimas 
veltui ir draugiškai

Reporteris

Projektas paminklo, kuris turi būti šiemet pastatytas ant 
dėdės Šerno kapo Lietuvių Tautiškose kapinėse. Šiuo tikslu dabar 
yra varomas vajus aukoms rinkti. Neatsisakykit paremti gerą 
darbą, kai rinkėjai-jos kreipsis į jQs prašydami aukų.

*******♦*♦♦,

'TV'S Y*’■ 't'*’

Dykai išbandymas tnetodos, kurią 
kiekvienas gali vartoti be jokio 

nesmagurtio, ar sugaišties
Mes turime btuią sukontroliuoti aslhmą 

(dusulj) ir mes norime, kad jus išbaiuiytu- 
mflt ji musų kaštais. Nežiūrint, ar jūsų li
ga yra U žsi senoj u si. ar dar nauja, ar ji yra 
chroniška, ar kart-kartinė asthma. jus turi
te parašyti dėl nemokamo išbandymo musų 
motodos. Nežiūrint kokiame klimate jus gy
venate, nežiūrint kokis jūsų amžius ar už
siėmimas, jeigu jus vargina asthma, musų 
metodas turi jums tuojaus pagelbėti.

Mes ypač norime pasiųsti ją tiems, ku
rių liga išrodo beviltė, kur visokios formos 
jkvėpavimo, šmirškimo. opiumo preparatų, 
garų, “patentuotų rukimų” ir t. t. nesutei
kė pagfelbos. Mos norime parodyti kiekvie
nam musų kaštais, kad musų metodą yra 
taikoma užbaigti visokį sunkų kvėpavimą, 
šniokimą ir baisiuosius priepuolius.

Nemokamas išbandymas yra perdaug svar
bus, kad <lel jo vilkinti nors vieną dieną. 
Rašykite dabar ir pradėkite naują metodą 
tuojaus. Nesiųskite pinigų. Tik pasiųskite 
žemiau esantį kuponą. Padarykit tai šian-

Lapkrlčio mėn. aš turėjau didelį šaltį ir 
gripą, kurie paliko man didelį kosulį. Aš 
negalėjau miegoti ir tas mažas maisto kie
kis, kurį aš suvalgydavau, išrodė, neteikė 
man nieko gero. Pagalios aš turėjau visai 
mesti darbą ir man buvo įsakyta važiuoti 
j Floridą ar Califorhiją, ko aš negalėjau iš
tesėti. Pirmą sausio savaitę aš perskaičiau 
apgarsinimą NATUKK’S LAWLAX. Pasiun
čiau į nptieką jų parnešti ir pirm išbai
giant antrą dėžutę aš pajutau ir pamačiau 
stebėtiną permainą. Mano apetitas buvo go
resnis ir mano jėgos sugryžo: aš dabar dir
bu ir Jaučiuos geriau, kaip nesijaučiau per 
daugelį metų 
Ky., buvo laimingas, 
vartoti NATUKE’S LAWLAX 
stema pakviečia ligą 
išvalo sistemą 
ir vidurius, 
kinamuosius organus taip kad jūsų kūnas 
gauna pilną naudą iš valgomo maisto, pa
gelbsti gamtai aprūpinti 
krauju; suteikia sveikatą 
verčia gėrėtis gyvenimu, 
nę žmonės, kurie nekaip 
tą dieną, kada jie pabandys N A T U K E ’S 
LAWLAX dėl geros sveikatos ir spėkų. .Jie 
yra pardavinėjami ir garantuojami visose 
gerose aptickoso, mėlynose 25c ir 50c dė
žutėse.

iiii
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bai praktiškai pasielgiu, jei sa
vo patarnavimams j vestų kre
dito sistemą. Šį patarimą Re
porteris duoda, taip sakyti, 
draugiškai ir veltui.

Reporteriui norėtųsi atkreip
ti musų dvasiškių dėmesį dar 
j vienų dalyką. Jisai supran
ta, kad kunigo profesija yra 
dažnai surišta su bizniu. Kitaip 
tečians žiuri tie žmonės, kurie 
kunigo patarnavimo reikalauja. 
Jie mano ^kad dvasiškio parei
gos yra kilnesnės, aukštesnės 
už kitų žmonių pareigas, 
kuomet kunigai 
lektuoti griebiasi 
nusios metodos, 
aukščiau, tai jie 
visus savo košlumerius

Eureka užslenkančiomis durimis 
kabinete ir per
dėm elektrikiniu

Dynacone 
kalbėtuvu 

SI 03
(Be tūbų)

Tai yra pirmas atsitikimas 
radio istorijoj, kad t o k i s 
augštos rūšies įrengimas yra 
pasiūlomas už tokią žemą 
kainą. Palyginkit šį įrengi
mą su bįle kuriuo kitu radio. 
Visiškai naujutėlis! Naujas 

, 7 tūbų Crosley, Eureka už- 
slenkančiomis durimis kabi
netas ir Dynacone kalbčtu- 
vas, tik už $103, be tūbų. 
$10 įmokėti, pridedant ma
žą “carrying eharge”, ir jus 

j turėsite radio savo namuo
se. Pasiklausykite jo dabar!

Reproducing Grojikliy $350

■ ..

Šiomis dienomis skaitlingoj 
lietuvių kolonijoj buvo laidotu
vės. Ryte tapo palydėtas vietos 
gyventojas, musų brolis lietu
vis, amžinam pasilsint. Kaip 
gerą katalikų, palydėjo jį gimi
nės ir draugai visupirma baž
nyčion.

Sugiedojo kunigas ekzekvi- 
jas, atlaikė pamaldas, ir jau 
sakys pamokslą. Bet ve kliū
tis: pasirodė, kad kunigas dar 
negavo honoraro. Pasikaukė 

jisai mirusiojo žmoną, prašo at
lyginti už patarnavimą. Mote
ris grabš už kišeniaus. Pinigų 
neturi su savimi. Ji maldauja: 
“Jagamasti, palauk, užmokėsiu 
po laidotuvių, patikėk manim.” 
“Tai pasiskolink iš susirinku
sių čia”, pataria kunigas. Aiš
kina moteris: “Kas dabar man 
paiskolins, susimyidamas 
terėk. Paliko mirusiojo 
paliko apdrauda, turėsiu 
atlyginti.”

Bet kunigas reikalauja 
Moteris nežino, kur šių 
pinigų. Giminės sujudę, 
galios išeitis randama. G ra bo
rtus duoda kunigui garantiją, 
kad bažnyčia nepaliks nuskriau
sta. Kunigas ta garantija pa
tiki, ir viskas O. K.

Tokie gandai šiuo laiku pa
siklydę toj kolonijoj. Tokių pa
saką nugirdo ir Reporteris. Ji- 

nežino, ar ji teisinga, ar 
Bet pasaka sukėlė jo gal- 

rimtų minčių. Well...
Kunigas yra savo rųšies pro

fesionalas. Jo pareigos Ame
rikoje esti įkartu profesija ir 
biznis. lž patarnavimų kuni
gas turi teisės reikalauti atly
ginimo, kaip reikalauja jo dak
taras, advokatas, šapos darbi
ninkas, kaip reikalauja pelno 
biznierius. Reikia vienok pa
sakyti/ kad biznio žvilgsniu ku
nigai atsilikę.

šiandien esame pratę gauti 
kreditą radio setui, namų ra
kandams, automobiliui; gausi
me jo praktiškai kiekvienai per
kamai reikmenai. Visa Ame
rika, įgalima sakyti, dabar re
miasi kreditu. Kunigai tečiau, 
kaip matyti, kredito sistemos 
dar nėra įvedę. Ir tame visa 
bėda. K

Žinoma, ne Reporteriui duoti 
patarimus kunigams. Visgi jis 
norėtų pastebėti, kad nesusi
pratimams išvengti ir kosiu-į 
meriams palaikyti, kunigai la-

$770 vertės Gulbransen elektrikinis 
pianas, su kabinetu rolėms ir suoleliu, tik 
Solo Concerto Grojiklis Pianas, liaujas, $225, 6 tunininiai dykai, jei 
pirkaite šią savaitę bite vieną iš musų pianų.
$140 vertes Linen Frizay Seklyčios Setas, ffO00
barmenas .......................................... .........................................
Atdara vakarais $2 j savaite
LIPSKY MUSIC & RADIO STORE

The House of Service 
4916 W. 14th Street

Tel. Cicero 1329

<................................. —
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ArManaiPirkti!
RADIO

Mes patarįam geriausiai pirkti 
Radio ir Victrola — Combination, 
tai bent turėsi geriausią muziką sa
vo namuose, 
užganėdintas 
net u.

Pirmiausia 
ir dasižinok 
parduodam 1 
be nuošimčių.

Musų Radios tikrai yra garanluo 
tos. Mes užlaikom didelį : 
Victor lietuviškų rekordų; tie rekor 
dai nauji išeina kas savaitę.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

pirmininkė; Barbora Mazilienė, 
vicc pirmi n i nikė; Emilija Nes- 
leckienė iždininkė, ir N. žie
bus, raštininkas. Metinė nio-

Tai žinai, kad busi 
taip gražiu kabi-

Iš Chicagos muzikos 
pasaulio

Rašo Nori

Visos narės ir nariai prisiža
dėjo prirašyti dar po keliolika 
narių ir greitu laiku sudaryti 
stambių draugiją. Sekamas su
si rinkimas bus laikomas už mė
nesio, ir polam kas mėnesis

Reporteris J.

pamatyk musų Radios!
jų kainas. Mes!

išmokėjimais, naujo pasaulyje
apie 

lengvais

J. J. STASULANIS

Eagle Music Co
3236 So. Halsted St., 

CHICAGO, 1LI,. 

Telephone Victory 6736

Specialiai Velykoms

Mes turime puikiausius siutus Ve
lykoms; naujausios mados ir geriau
sių pavasariniu materiolų. Siutų 
kainos nuo $31 ir daugiau. Viršu
tiniu kautu kainos nuo $21 ir dau
giau. Atsilankykit ir persitik- 

rinkit.
Brighton Park 

Clothiers
4249 Archer Avė.

Cor. Whipple St.

Niežėjimas 
išnyko!

Sustokit kasęsi, Jei oda 
niežti, vartokite Seve- 
ru'8 Esko. Vėsinantis, 
raminantis. jis papra
stai suteikia greitą pa- 
gelbą nuo fteldinancių 
Įdegimų. Gaukit jų iš 
savo aotiekos.

Severa’s
ESKO

Yra sakoma, kad “nėra nieko 
, bet štai mes 

chieagiečiai turėsime vieną nau
jenybę trečiadienį po Velykų, 

staką. Balandžio 3 diena. Tai vieno 
musų jaunosios kartos pianisto, 
MIKO J OZĄ VITO, koncertą
Auditorium svetainėj.

Apie Miką Jozavitą kaip pia
nistą turbut nėra reikalo kalbė
ti, nes tie musų, kurie domisi 
lietuvių veikimu, kurie • lanko 
koncertus ir kitus muzikališ- 
kus rengimus, ne tik Chicagoje, 
bet ir kituose lietuvių gyvena
muose miestuose, 
Miko dalyvavimas 
reiškia. Niekuomet 
dėjus kitokių išsireiškimų po 
jo skambinimo kaip džiaugsmo, 
smagumo ir bendro pasididžia
vimo, kad lietuvių tarpe yra 
tokios artistiškos jėgos kaip p. 
Jozavito ir, kad turėdamas tokį 
talentą ir pasisekimą, nebėga 
nuo lietuvių, bet dirba kultūriš
ką darbą jų dirvoje. Jo simpa-

■ tingumas ir draugiškumas, prd- 
gresyviškas atsinešimas ir ener
gija padarė jį jėga tarp tų, ku
rie yra užinteresuoti plėtojimu 
geros muzikos įtakos. Mikas 
turi didelę meilę muzikai ir no
rą pareikšti ją visoje jos jėgo
je kitiems.

Nežiūrint, kad Mikas nuo pat 
mažens aktingai dirba muzika- 
liškame pasaulyje, teciaus šis 
koncertas bus grynai jo paties 
pirmutinis, ir jis rengia jam 
ypatingus kurinius. Programą 

' žada duoti ne per ilgą, bet įvai
rų. Asistuojantieji artistai šia
me koncerte, kurių nė vienas 
nebereikalauja supažindinimo su 
publika, nes jie jau yra, taip 
sakant, scenos veteranai, bus 

i p. Ona Biežis, soprano, p. An
tanas Vanagaitis, “Master of 
Ceremonies’, ir p. Povilas Sto- 
gis, basso.

Reiškia, ką sakiau apie, pro- 
gramo įvairumą, tai tiesa, ar 
ne ?

Brighton Park
Mirė Antanas Rudminas

žinome, ką 
programe 
nesu gir-

Susitvėrė Verpimo ir 
Audimo draugija

DRESIŲ DEZAIN1NIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pamokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake 

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

st.

Vyrai ir Moterys
Jus galite būti išgydyti!
Jeigu jus turite krau

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas 
ar nervų ligas, kokį silp
numą, pūslės, privatines 
ar šlapimo*! ligas, atei
kite pas Dr. Ross liue
sam pasikalbėjimui apie 
jūsų ligą. Jeigu jus tu
rite sifili, ateikite pas 
Dr. Ross išsigydyti. Pa
liaukite bAndę su ne
moksliniais gydymais. Ne-
paisimas tankiai priveda prie aklumo, 
paraližiaus. ar prie sirgimo visą savo 
amžių.

Silpni vyrai!
Tn-Mo-Ray 

grąžino 
čiams pacientų, 
vo sėkmingas per virš 30 metų. Ką jo gy
dymas 
rys ir 
Žemos

Pereito penktadienio vakare, 
p. Karbienės namuose įvyko 
susirinkimas, kuris padėjo pa
matą Lietuvių Moterų Verpimo 
ir Audimo Draugijai. Šiame 
susirinkime įstojo pora desėtkų 
moterų ir keletas vyrų, išrin
ko valdybų, paskyrė mokesčius 
ir priėmė draugijos vardą.

ši draugija rūpinsis parodyt 
pasauliui laike Pasaulinės Pa
rodos Chicagoje, 1933, kaip lie
tuvės moterys moka išdirbti 
puikius rankdarbius, ypatingai 
verpti ir austi. Susirinkimas 
taipgi nutarė greičiausiu laiku 
pagaminti ratelius verpimui, 
stakles ir kitus reikalingus pa- 
pabuklus.

į drauijos valdybą įeina se
kamos ypatos: Ona Karbienė,

ir speeialis gydymas su- 
tvirtumą ir vyriškumą tukstan- 

‘ . Dr. Ross gydymas bu-

padarė tūkstančiams kitų, tai pada- 
del jus. Geriausias gydymas, 
kainos. — Ateikite šiandie.

DR. B. M. ROSS
S. Dearborn St.. kampas
Monroe St., Chicago
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS

Tris dešimt metų šiame name. Imkit 
elevatorių iki penkto augšto. Priėmimo 
kambarys vyrams 500, moterims — 508 
kambarys.

Valandos: Kasdie 10 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų. Ned&iomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų. Panedėliais. Seredo- 
inis ir Subatomis nuo 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.
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apskričio. šioj šalyje paliko 
du broliu — Praną Rudminą, 
kuris turi, biznį prie 63-čios 
gatvės ir Stoney Island Avė. ir 
N'ilkodimą Ruidminą, kuris gy
vena Marguosite Parke, prie 
69-los ir Artesian Avė. Paliko 
vclionies du broliai Lietuvoj.

Antanas Rudminas buvo lai
svų pažiūrų žmogus ir mylėjo 
skaityti pažangiuosius laikra
ščius, o laibiausia “Naujienas.” 
Jis tcčiaus buvo palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis šv. Ka
zimiero kapinėse.

Ilsėkis šios šalies žemelėj. Il
sėkis ramiai. Mes likome nu
budę nes netekom gero draugo 
ir gero žmogaus.

P. S. Rindokas.

Požėla laimėjo
Užvakar, kovo 26 d 

seume j 
ristynės.

Coli- 
įvyko Lewis-Malcewicz 

> Tose ristynėse ne ti-

ketai teko dalyvauti ir K. Po
žėlai. Ritosi jis su John On- 
drasek. Po 50 minučių imty
nių Požėla tapo paskelbtas lai
mėti oj u. Kaip ir paprastai, Po
žėlos ristynės publikai patiko 
geriausia.

Lewis, buvusia čempionas, du 
kartu paguldė Malcewicz’ą. 
Laimėtojais taip pat išėjo Lo-

la Kvariania, “Toots” Mondt ir 
H aus Steinke.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Aa. Antanas atkeliavo j 
šalį laimės ieškodamas, kaip ir 
daugelis kitų ateivių lietuvių, 
kurie važiavo Amerikon arba 
nenorėdami carui tarnauti ar
ba ieškodami geresnio gyveni
mo.

Lietuvoj Antanas Rudminas 
buvo kurpius iš jaunų dienų. 
Amerikoje, pradžioje, turėjo jis 
ir sunkiai padirbėti, kol pramo
ko anglų kalbos. Bet kai lik 
pramoko šiek liek šios šalies 
kalbos, tai griebėsi savo seno 
amato, kurį atsivežė iš Lietu
vos, būtent 
gesnį laiką 
porte, prie 
Avė.

Kadangi 
tai susitaupinęs keletą centų 
nusipirko namą kitoj lietuvių 
apgyvento) kolonijoj, būtent 
Brighton Parke, prie 47-tos gat
vės. Antanas Rudminas dabar 
manė, kad jo gyvenimas 
yra pakenčiamas.

Žinoma, tokiam bizniui 
kėjo patyrimo. Antanas ir 
vo patyręs savo amate. ? 
nai, pirm penkių mėnesių, jisai 
apsivedė. Dalba r paliko jauną 
moterį, su kuria neilgai tegyve
no. Paliko viską geroj tvar
koj — namą, visus įrengimus ir 
šiaip turto.

Antanas Rudminas nepriklau
sė jokiai draugijai. Ret kadan
gi turėjo daugelį pažįstamų, tai 
laidotuvėse dalyvavo skaitlinga 
žmonių minia — kokios pen
ties dešimtys automobilių. Bu
vo labai daug vainikų sudėtų 
ant vclionies kapo.

Antanas Rudminas paėjo iš 
Vainuto miestelio, Tauragės

avalų taisymo, 
biznį laikė 
33-čios ir

biznis jam sekėsi,

II- 
Bridge- 
A u būni

kitą jį f Gyvenimo Dumble
Bandykit Tikrus Dažytus Apysaka iš Realio Amerikos

Lietuvių Gyvenimo
Kitą kartą kai jus norėsite dažyti, paban

dykite Diamond Dyes. Pamatykit kaip leng
va juos vartoti. Tada palyginkit pasekmes. 
Pastebėkite, kad nėra perdažymo išvaizdos; 
nėra dryžių, ar dėmių. Pastebėkite, kad jie 
neatima stiprumo drabužiui. Pamatykite 
kaip varsos išlaiko skaistumą nešiojant ar 
skalbiant. Tai padaro esantis juose tikras 
anilinas. Jie turi nuo trijų iki penkių kartų 
daugiau anilino, negu kurie kiti dažylai 
markete.
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali 
“visiems tikslams” dažylai dėl bile kokio 
audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spalvas 
šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar 
bile kokio kito audeklo. Mėlinas pakelis yra 
speciali dažylai vien dėl šilko ar vilnono. Su

jais jus galite Nudažyti vertingiausius dalykus iš šilko ar vilnų 
su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionaliniam darbui. 
Kada perkate — atsiminkite tai. Mėlinas pakelis nudažo tik šil
ką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys kiekvieną audeklą, taipjau 
šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius.

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE.

Parašė S. E. Vitaitis

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama
tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 
žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

jau

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III

rei- 
bu-

sese-

Vilniaus Albumas
Tai yra

Kauno Malt as
Tai yra knyga

no-

NAUJIENOS

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 
gadynės rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

kurią turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos Sostinės istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny
gynėlį.

Ateina šiltas oras; kiekvienas 
rėš turėti savo namuose šalto ir 
gardaus gėrimo. Nusipirkit Kau
no Malt’a pas mus arba kitose 
geresnėse krautuvėse ir pasidary
kit gardaus gėrimo. Kauno Malt’- 
as yra padarytas iš tikrų miežių, 
su Bohemian apyniais. Mes siun
čiam Kauno Malt’a ir į kitus mie
stus.

1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Prieš Velykas mes vedame didžiausj radio nupiginta iš
pardavimą dėl Chicagos ir apielinkės lietuvių.
RADIOLA 18 yra $95.00, parduodam $75.00
NAUJI MAJESTIC RADIOS mes parduodame kone už pusę 
kainos. 
FADA RADIO kur kainuoja $225.00, mes 
šiandieną ir rytoj parduosime, už ........................
STEINITE RADIO, kurio kaina yra $165.00, 
mes pardudsime, už ..........................................
H0WARD 9 tūbų RADIO, kurio kaina yra 
$222.00, parduosime, už ...................................
GRAŽIAUSIOS kabinėtos dėl staliniu Radio 
kainuoja $65.00, mes jas parduosime, 
už ................................ .../...................................

$170.00
$140.00
$190.00 
įdėiimo, kurios

$35.00
Tas išpardavimas tęsis tik šiandieną ir rytoj. Stake yra

90 Radios. Kas pirmesnis, tas gaus geresni pasirinkimą.
Bus galima pirkti ir ant lengvų išmokėjimų.

General Engineering & Electric Co.
3856 Archer Avė. Chicago, Illinois

Telefonas Lafayette 6195

General Radio Store
Lietuvių Radio Krautuvė

KAUNO
H*ho

BOHEMIAN STYLE 
IOO% Pure
MALT
ECTRACT

'••♦M

J. GAUBAS
3529 S. Halsted St 

Chicago, Illinois 
Tel. Boulevard 0962

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50
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Tarp Ghicagos
Į Lietuvių
Ką nugirdo Pasaulio 

Vergas

Eisi, prieisi, pabaladosi, 
pribaladosi.

The English Column

M u si c Among the 
Lithuanian Children

Stoviu šalygatvyje, prie Hal- 
sted ir 18-tos gatvių. Skaitau 
laikraštį. Ateina dvi lietuves 
moterėlės ir kalba: “Eisi, pri
eisi, pabaJadosi, pribaladosi.”

Klausau apie ką eina kalba. 
Manau, kad moterėlės atsime
na jaunystės dienas Lietuvoje, 
kai vaikinai eidavo pas mergi
nas i klėtį ir kai jie taip many
davo: eisime, prieisime, paba- 
ladosime, pribaladosime ir įsi
leis mus merginos į svirnelį, 
jeigu tik margis nepradės staug
ti ir uošvis ąžuoliniu kriukiu ne
užpuls.

Klausydamas tečiaus moterė
lių kalbos, supratau, kad kal
ba eina ne apie jaunystės die
nas, ale apie 40 valandų pamal
das, kurios yra laikomos apie- 
linkės bažnyčioje, kad kunigė
lis taip sakęs: eisi, prieisi, pa
baladosi, pribaladosi ir rasi iš
ganymą, tiktai turi būti d uos
iais aukaudamas bažnyčiai šia
me liūdname gyvenime.

Ir vėl kitaip manau apie tas Į 
40 valandų. Visą savaitę rei
kia eiti bažnyčion ir poteriauti, 
o prie to dirbtuvėje uždirbus 
centus aulkauti. Galvoju sau 
vienas, ši sistema, kiek ji lie-! 
čia valandas, butų nebloga 
taip, kaip pas Henry Fordą: tik 
40 valandų savaitėje arba po 
astuonias valandas dienoj ir 
penkias dienas reikia eiti parei
gas.

Bet yra skirtumas. Vėl ma-1 
nau: aš, Pasaulio Vergas, einu j 
40 valandų pareigas -p;«* Henry ! 
Fordą ir gaunu $30 savaitėje, 
(ii šios moterėlės vargo tas 10i 
valandų ir dar turėjo uždirbtus 
centus paaukauti, o jau kaip! 
dėl atlyginimo, tai vėl rimtas i 
klausimas, ar gaus kokį. Išva
das lenda man į galvą: geriau I 
pasilikti Henry Fordo įstaigo
je. Nors gana toli yra važinė-1 
ti į darbą, bet pas Henry gan-! 
ni pragyvenimą ir dar žvangu
čių. Gi kai dėl bažnyčios, lai 
nors ji yra tik keli blokai ir 
ten ta pati 40 valandų sistema, 
bet čia reikia dar savo sutau
pytus centus pridėti.

Eisi, prieisi, baladosi, priba
ladosi, o kada atsieksi tikslą, 
tai nežinai. Reikia klausti ano, 
kuris žino ilgą vieškelį į dan
gaus karalystę- Ne, Fordo si-; 
stema man pasirodė geresnė.

Pasaulio Vergas. |
--■ ■ ---------------------------------

Artistas prašo pra
šalinti merginą

—

Artisto gyvenime merginos, 
pasirodo, yra nemažai pavojin
gas dalykas. Ir štai vienas 
mums gerai pažįstamų artistų 
parašė veikalą, kuriame aiškiai: 
juodom literom ant balto popie
rių parodo, kokią bėdą panelės 
merginos padaro ponams artis
tams. Veikalas, sakoma, iš tos 
temos negalėjo pasidaryti labai 
rimtas ir todėl pasidarė užtek
tinai juokinga komedija. Apie 
artistu'- žinias rinkti gana ne-1 
nuobodus užsiėmimas, o sužino-1 
ti apie artisto bėdą ir dar dėl 
merginos... Well, kaž kas nepa
prasto! O ponas artistas pats 
savo lupomis viską papasakos, 
o jam padės nemeluoti pp. Mi
lerienė, Zavistaitė, Salaveičikiu- 
tė, B. Vaitekūnas, V. Kvedaras,- 
A. Benaitis. O poniškas artis
tas prie sienos prispirtas turės 
savo paslaptis vistik atidengti. 
By the way, artistas yra Sta-I 
sys Pilka. O viskas įvyks Lie
tuvių Auditorijoj penktadienio.! 
12 balandžio vakare.

N epre teitus.

— by — 
Lulu Kaben

Children are, of course, child
ren, in every land and tongue, 
būt I have observed one phase 
of difference and one, perhaps 
interesting enough to record in 
this column.

Since my affiliation with the 
Beethoven Conser v a t o r y, a s 
teacher of violin, I have come 
in contact mostly with Lith
uanian children. To be sure— 
the enrolhnent at that institu- 
tion contains a J arge percent- 
age of other nat i o n a 1 i t i e s, 
namely: Polish, German, Amer
ican Italian and B o h e m i a n. 
Ho\vever \vith the Lithuanians 
forming a majority, I have 
made note of the follovving con- 
clusions:—that these children 
as a whole are more serious 
in their music study and con- 
seųuently attain better results 
and greater progress in their 
work, without necessarily pos- 
sessing more talent than others. 
Indeed, there are exceptions, 
wherein an American or Bo- 
hemian child s t u d i e s much 
more diligently than a L i t h- 
uanian child of similar talent 
and mental eųuipmenj;. Būt, as 
all generalizations are based on 
majority—so have I prepared 
my statements.

No doubt, the credit for this 
seriousness in purpose and suc- 
cess of endeavor, is due the 
parents of these children. They 
are hard workers, striving to 
give the best to their families. 
The youngsters are made to 
rcalize the sacrifice this entails 
and appreciate their lessons.

In addition—the parents are 
back of the teacher and her 
assignments. Their high ideals 
and great ambitions spur their 
efforts on untiringly.

The various musical organ- 
izations and their concerts in 
the community, stimulate in- 
terest and alford opportunitics 
for expression of the youths 
of t their talerits. There are 
Severai orchestras and two 
choruses, that 1 am aware of 
—“Dainos” and “Birute”.

1 might a d d here\vith, al- 
though it may seem a digression 
from my subject—that s u c h 
serious and therefore deserving 
parents and children are due 
the best and most conscientious 
instructors that their purses 
can afford.

All too freųuently, I am con- 
fronted \vith a tale of woeful 
expendi turės of a great deal oi 
money, for which no returns 
were visible. The superficial- 
ities or 1*11 make so bold as to 
ūse the term “quacks”, are ram- 
pant in the music professiori 
as in all others. They stand 
ready with no credentials or 
else, insufficient ones, to offer 
you at just a little lower fig- 
ure—the so-called “šame thing” 
—which sadly enough, for the 
poor unfoi’tunates w h o are 
caught in the trap, turus out 
to be a chcap imitation or cam- 
ouflage.

One reųuires reliable tips and 
recommendations from the in- 
fluencial persons in the com
munity who know—in choosing 
the proper teachers, even as 
one vvould seek the most ju- 
dicious advicc on safe invest- 
ments.

When one fine day, music 
shall receive from the govern- 
ment, the much needcd and 
long sought-for proteetion, such 
as is offered to a great extent 
in other professions,—that of 
excluding from the teaching 
ranka—those incapable of pass- 
ing rigid requirements—vvell— 
then, vve shall all profit mater- 
ially and o t h e r w i s c—both 
teacher and pupil alike.

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

24648—Aleks. Puljanauskaitei 
24657'—Mortai Želvienei *
24660—Juozapui Stalilioniui 
24667—Veronikai Vilčinskienei 
56491—Mar-ijonai Daukantienei 
56499—Antaninai Gužaitei 
56501—Elžbietai Grybienei 
24000—Mateušui Balčiūnui 
24842—Stasiui Rimkui 
24680—Petrui Staukaičiui 
24688—Andriui Dumčiui 
24686—Marijonai Gedgaud 
24689—Konstantinui Balniui 
24690—Benediktui Urbonui 
24699—Marijonai Koneikienei 
24705—Elenai Cibulskienei 
24706—Petrui Sinskui 
24707—Onai Jotaikienei
24711—Aleksandrui Vaicekoniui 
56506—Jonui Mikėnui 
56508—Veronikai šilerienei 
56510—Barborai Katutaitei 
56513—Vincentui Gildai 
56515—Emelijai Virbickienei 
96039—Antanui Urbonui 
23770—Julijai Semėnienei 
23746—Jurgiui Daunarui 
25006—Juozui Laurinaičiui 
22733—Stanislovui Baubai 
23799—Onai Mikutienei 
22808—Antanui Mitkevičiui 
25019—Stef. Aleknavičienei 
25021—Emilijai Viapstienei 
22817—Onai Petraitienei 
13441—Jonui Džiugiui 
24535—Juozui Kazlauskui 
24588—Rozalijai Rajunienei 
24608—Onai Paulauskienei 
24615—Vincusei Rapšytei 
24631—Mar. žalnieriukienei

253—Karoliui Kiškunui 
23471—Jonui Sungailai 
23904—Juozui Aleksandravičiui 
13481—Vincui česnaičiui 
23955—Petrui Bendikui 
24444—Johanai Sologubovai 
24447—Onai Gerdauskienei 
24634—Julijai Paulauskiene! 
24636—Vincentui Nofku'i 
24637—Jurgiui Svetsčiui 
24638—Broniui Vilcinskiui 
24641—Juozui Bagdonaičiui 
24642—Franei Valunienei. 
24647—Onai Briedienei

Didelis Atidarymas
Musų vartotų karų 

loto 
Visi karai gerame 

stovyje

24655—Mykolui Dočkui 
24664—Kazimierui Jasenui 
24665—Petrui Rimkui 
24666'—-Feliksui Vilčinskui 
24671—Adomui Bulauskiui 
24673—Domicėlei Stancikienei 
24674—Uršulei Budvitienei 
24676—Onai Geldotienei 
56492—Antanui Masilionui 
56500—Kotrinai Burbienei 
96033—Stanislovui Urbonui 
23706—Onai Trijonienei 
23720—Antanui Kizui 
23704—-Marei Pečiulienei 
24681—Mar. Tamošiūnienei 
24691—Jonui Latvėnui 
24701—Marijonai Povilonienei 
56502—Stefanijai Vaišnorienei 
56504—Apolonijai Valienei 
56509—Onai Maskoliunienei 
24713—Domicėlei Bunickienei 
22829—Brazauskienei Ivonai

Visi Naujienų Spul'kos nariai ma
lonėkite priduoti savo knygutes dėl 
patikrinimo ne vėliau kovo 30 die
nos.

Taipgi užsimokėkite užvilktas mo
kestis, kad nereiktų uždėti bausmes.

Naujienų Spulkos Sekretorius
A. Rypkevičia.

M. Juozavito Koncertas, balandžio 
3 d., 1929 m., Lietuvių Auditorijoj, 
8133 So. Halsted St., 8:15 vai. vak. 
Po koncerto šokiai.

Bilietai galima gauti: 
Naujienose, 
Universal State Bank 
Metropolitan State Bank. 
Uetuvos Kųygyne 
W. Ji Stankūno Studijoj 
Rakštis Aptiekoj 
Dalens Aptiekoj 
M. Kiras ofise 
Sandaroj

ir pas birutiečiup.

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, kocertą ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d., Spaulding svetainėj, 
prie Spaulding ir North Avė.

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti, kad nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Ave< 

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. L KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

PRANEŠIMAI
“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 

Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno. —Birutė

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Roseland. — Kovo 28 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan avė., įvyks Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrovės direk
torių susirinkimas, šiame susirin
kime bus visokių raportų, praneši
mų ir bus svarstoma nauji reikalai. 
Visi direktoriai ir draugijų atstovai 
kviečiami atsilankyti.

J. Tamašauskas, sekr.

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 sutarti 
-------O-------

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

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrą ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRiUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

Office Boulevard 7042

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

---- -—------------- - . .. - ------- y
Universal Restaurants

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

valgius
A. A. NORKUS. «rv

750 West r“” ,
i; 3ist st. revfo

............. ............ ■ ---------- --------- J

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL. 
-------- o--------

J. Lulevich 
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Westem 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 26 
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 StM netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn StM Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenve 

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

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdln-

Roosevelt 2515-2516

DR. VAITUSH, O. D.

Studebaker ’23 Spec. Tour....... $89
Studebaker ’24 Spec. Sedan .... $369 
Studebakcr ’24 Spec. Brougham $282 
Moon ’24 5 Pass. Sedan ........... $261
Nash 7 Pass. Sedan ............... $398
Wiltys Knight ’25 Sedan ....... $389
Hupp Club Sedan ................... $196

Ir daug kitų
Dykai valstijos laisnis su bite
vienu iš minėtų karų. Važinė- 
kit kuriuo nors iš šių karų 5 
dienas ir jeigu nebusite pilnai 
patenkinti, sugrąžinkit jį, o įmo
kėti pinigai bus priskaityti prie 
naujo ar kito vartoto karo.

INDEPENDENCE 
AUTO SALES CO. 
Van Buren 9151-3203-3204 
3848-50 W. Roosevelt

Road 
Autorizuoti Studebaker 

pardavėjai
.................  ................ . - ...... .A ■■ ............. —

Simpatiškas »— 
Mandagus — 

■EBH 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

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 t 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą 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

3201

Lietuves Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO. ILL.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pcdleriai siūlo 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. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487 

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

Lietuviai Gydytojai

Tel. Brunsvvick 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. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6 

Vcilccir3 is
3241 South Halsted Street 

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

Pėtnyčios.

įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3209

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Pilna Fizinė 
ir Analitinė 

Egzaminacija 
$5

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
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMU

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. 
nuu 10 v. rytu iki 1 v. pu pietų

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 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.

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

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

Phone Boulevard 8483 z
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 8 po pietų, 

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

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

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 
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

MRS. A. JARUSH-KAUS'HILLAS 
A K U š E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukec 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. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St

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

Residence Tel. Fairfax 6352

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 3525.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petrošiaus Peters) 

ADVOKATAS
Jioom 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 3822

Gyvenimo vieta 6456 S. Wliipple St. 
Hemlock 4080

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue \

Netoli ilGth St. Chicago, 111.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moteriškų, vyriškų, 

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

arti 31st Street
Valaitdub: 1—^3 po pietų, 7—3 yak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697 
8315 So. Halsted Street



CHICAGOS Del bokso nukentėjo 
publika

ŽINIOS
Kratys garažus 

ir skiepus
Policininkams duota įsaky

mas apžiūrėti kiekvieną privati 
garažą ir kiekvienų besmantą. 
Sakoma, kad 1,4(10 policininkų 
gerą savo tarnybos, dalį dabar 
praleidžiamtys landžiodami po 
besmantus ir ieškodami nami
nės ir pabūklų jai gaminti. Bet 
ar sugebės jie visus besman- 
lus išlandžioti, tai jau kitas 
klausimas. Policininkai, sako
ma, darantys taip paprašan- 

nuo garažo arba į 
Jeigu šeimininkai

darantys taip 
rinkto 

besmantą. 
leidžia įeiti vidun, tai policinin
kas Įeina ir apžiūri, jeigu gi ne
gauna tokio leidimo, tai užsi
rašo knygelėj namų adresą. 
Anot policijos, ieškoma tik to
kių “bravarnių”, kurios gami-

ona tvirtąjį skystimą bizniui, 
ne sunaudojimui namie.

Atstovų bute smūgis 
sausiesiems

Atstovų bule, Springfielde, 
yra Įneštas kilius, idant panai
kinus aklų, kuris Įgalioja ala- 
tinkainus departamentus vykin
ti prohibicijos įstatymą. Ko
misija, kuriai buvo pavesta iš
nešti rekomendaciją dėl šio bi- 
liaus, patarė bilių atmesti ir 
nesvarstyti jo, o palikti probi- 
bici'jos reikalus, kaip jie 
josi iki šiol. Slapieji 
pasipriešino “sausos” 
jos rekomendacijai, ir
ma alstovų nutarė padėti ant 
kalendoriaus ‘bilių, kuriam sau
sieji yra priešingi, “slapieji” 
jaučiasi laimėję pirmą stambią 
pergalę per 10 metų imtinose 
su “sausiaisiais.”

klo
ji t stovą i 
komisi- 
didžiu-

25 bylos dėl snapso

Pinnadienio vakare Coliseuni 
trobesy buvo kumštynės. Su- 
luisita kumišlčiuotis baltaveidis 
ir juodveidis. Kadangi kai ku
riems iš pulblikos pasirodė, jo- 
gei arenoj Įvyko ne taip, kaip 
turėjo įvykti, tai jie pradėjo 
ergeliuotis tani savęs. Kilo pa
nika. Pasėkoj 11 ypatų sužeis
ta. Trys jų gal mirs. Coliseum 
trobesio mamadžeris po to įvy
kio pareiškė, kad ateity jisai 
nebeleisiąs juodveidžiui ir bal
taveidžiai vienoj poroj kum- 
šči uotis. Esą, bus leidžiama tik 
juodveižių arba baltaveidžių 
poros.

Cicero — 60 metų
Cicero skaitosi penktas 

džiausiąs miestas Illinois valsti
joj. Cicero miestas skaitosi 
pradėjęs gyventi kaip miestas 
nuo 1869 metų. Šiandie jisai 
priskaito apie 71,009 gyvento
jų. Cicero ribose suskaitoma 
apie 150 dirbtuvių, kurios sam
do virš 75,000 darbininkų. Ci
cero viešasis knygynas uždėtas 
1920 m., pradžioj turėjo 4,000 
tomų; šiandien jis turi 25,000 
tomų knygų. Miesto preziden
tas yra adv. Joseph Z. Klenha-

[CLASSIFIED fiDS
Educational

Ui

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo Ukalbumą. išsimokink gra
žiai raAyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalba. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buvj. Del vynj ir moterų privatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOE OP ENGLI8H, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. Užsirašykit dabar I

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

Miscellaneous
Įvairus

IR

Balandžio grand džiurė turės GINTARAI 
nagrinėti 25 bvlas, iškeltas ry- x ., . : _.. v Musų knygų ir gintarų sankrovoj
sy su pardavinėjimu snapso, yra didžiausias pasirinkimas įvairiau- 
Kallinamųju tarpe yra keletas ^ių knygų kokios tiktai randasi lie- ‘ ‘i t .. | tuvių kalboje bei kokių knygų hetu-moterų. Jos visos gali būti ap- viams yra reikalinga. Kitas irgi 
kaltintos remiantis Joneso įs- ypatingai yra platus gintarinių pre- 

, . . .. kių pasirinkimas, kaip tai: karolių,
tatymu, kuris grūmoja rastiems j špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
kaltais 5 metu kalėjimo ir $1(1,- cigarams ir cigaretams, pyp- 

. . . _ \ , kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iš
(100 pinigines baudos. tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai

______________ kviečiami —- vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti i musų

Didžiausias pasipiktini-, , . gauti pasipirkti pavieniais numeriaismas dėl moters laikraščių einančius Amerikoje ir
v • Lietuvoje.nušovimo Tr

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

Sausieji agentai nušovė mo
terį, p-nią De King, kai jie už
puolė kratyti jos vyro namą. 
Moters sudus, 13 metų bernai
tis, tuo laiku peršovė sausajam 
agentui koją — tam pačiam, 
kuris jo motiną nušovė. Delei 
to Auroros gyventojuose di
džiausiai iip^sipliktiniimas' sau
saisiais agentais. Paskirta da
gi sargyba pašautam agentui, 
kuris guli 
neužpultų 
Patsai gi 
škė, kad
prohibicijos įstatymo visai ne
būtų, nes tas įstatymas tapęs 
prakeiksmu įstatymų vykinto
jams ir p ulbi ik ai.

ligoninėj, kad minia 
ir nenudaigotų jo. 

agentas Smith parei- 
jisai norėtų, idant

Pagrirė užmušėją
Harry Hiibbe, aptiekorius 

3658 North Crawford Avė-, šio
mis dienomis nušovė Andrių 
Kinodes, gyvenusį 5050 West 
Congress St., kuomet šis su 
dviem kitais jaunais vyrais mė
gino padaryti aptiekoj boldapą. 
Koronerio džiurė ne tik išteisi
no aptidkorių, bet ir išreiškė 
jam pagirimo už drąsą ir suge
bėjimą apsiginti.

LIETUVE NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTfi

Dr. Ona Dolly Oaks
3159 Southport Avė.

Tel. Buckingham 4899

Business Service
BiznioJPatarnavimas______

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir fumisai, grotos 
—vandenio itaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victory 9634

QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo Įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

Abbott Construction 
Company 

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE 

n?mua nuo bungalow iki didžiausio apartmentinlo namo.
• GURSKY BROS, 

43IJ Weat 63rd Street 
Pilone Re^ublic 7869

NAUJIENOS, Chicago, Iii Ketvirtadienis, k<>vo :'s, ’29

Business Service
Biznio Patarnavimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

ŽELVIS BŪ1LD1NG CO.
General Contraetors

Statom naujus ir taisom senus 
namus, porčius, garažus. Prieinama 
prekė visiems. Darbas garantuoja
mas.

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

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

2506 W. 69 St
Prospečt 9856

REIKALINGOS operatorkos prie 
Zigzaginės ir viena adata, elektri- 
kinės mašinos. Pastovus darbas ap
skritu metu, šviesios ir švarios dirb
tuvės.

Kreipkitės'
MARVEL MAID GARMENT CO.

512 So. Wells Street

PARDAVIMU] groserne ir bu
černė, geriausia vieta; turiu apleisti 
miestą, parduosiu pigiai. 5602 So. 
Carpenter St.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740 
---o-------

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Situation Wanted
Darbo Ieško

1EŠKAU darbo: patyręs bučeris. 
Klauskite “Naujienų agentūra” 3210 
So. Halsted St., Tel. Victory 1266. 
Box 13.

10% PIGIAU U2 VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei-
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait-1 
liavimas. Mes atliekame geriausi
darbą mieste. Kedzie 5111.

----- o-----

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.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Personai
ABingui, Ieško

PAIEŠKAI! savo dėdės, kilusio 
Kauno rėd., Telšių apskr., Varnių 
valsč., .lonapolės miestelis. Atvyko 
Amerikon prieš karą (maž-daug 
1906 m.) Pranas Bagočius. Pirma 
gyveno Chicago, III., paskiau esu 
girdėjęs pirko kur tai farmą India
nos statė (valst.) Taigi prašyčiau, 
jeigu kas žino pranešti man šiuo 
adresu, už ką busiu labai dėkingas. 
John Bagočius, 942 Fairmount avė., 
Phila, Pa.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

mažų mėnesinių išmokėjimų.

PIEKARNĖ parsiduoda ar išsi
maino iš priežasties moters ligos, 
dabar randasi ligoninėj, 7147 South 
Westen Avė.

PARSIDUODA delikatesen su 
groserne, geroje vietoje, biznis pel
ningas, parduosiu visai pigiai. 522 
W. 31 St.

PARDAVIMUI bučernė, cash biz
nis, seniai išdirbtas biznis, gera 
vieta, maišytų tautų tarpe, ant biz- 
nii gatvės; parduosiu pigiai. 4550|% 
S. Kedzie avė. Tel. Lafayette <>083

PARSIDUODA restauranas, 
ninga vieta. Viršuj restaurano 
Rooming House, arba mainau 
automobilio.

2474 Blue Island Avenue

yra 
ant

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė, geras biznis; galiu 
priimti lotą arba mažą namą i 
mainus.

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jums savi

ninku vieno iš daugelio musų augš- 
tos klesos 5 kambariu murinės bun- 
galow. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidurmiesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Homan Avė., Tel. 
Virginia 2417.

TIKTAI $100 JMOKĖT

Likusius po $30 į mėnesi. Nu
pirksi 
flatai, 
viskas 
avė., , 
$3,600.

2 aukštų muro namą, 2 
4 kambarių kiekvienas; 
moderniška, ant Parnell 
arti 37-tos. Kaina tik

Išsirenduoja už $42 j mėnesi.

FRANK J. PETRU
1443 W. 18th St.

Ganai 0806

Maliavoj imas, dekaravimas, 
plasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo darbas apskaitliuojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTEBING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

ant
PETRZILEK BROTHERS

1647 West 47th Street
----- o-----

----- o------
PATEŠKAU Jono Olšewskio; Juo

zo Olševvskio sunaus. Paeina iš Kre- 
kinavos parapijos, Panevėžio apskri
čio; atvažiavo į Ameriką prieš ka
rę. Meldžiu atsišaukti arba pažįsta
mi, kurie žinote praneškite. Tetulė 
URŠULĖ YUKN.1EVIČ1ENĖ, 3838 
So. Kedzie Avė.

828 W. 31st Street

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridffeport Painting

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
. Painters & Decorators 

S. RAMANCIONIS, savininkas
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

J.

2 KARŲ garažas 18x18, pastaty 
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen 
tinę asla $285.00 pinigais arba ani 
išniokesnio. Spaulding 5158.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contraetors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

• senus namus. 
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius 
2433 West 69 St. 

Tel. Hemlock 5967

PRIDĖK vieną ekstrą kambar 
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. 35th St.. Lafayette 7150

Proga pačiam Įeiti i biz
ni be investmento ♦

Nėra rybų uždarbiui, jei tik 
dirbsite. Pasimatykit su manim 
ir aš jums parodysiu kaip leng
va yra patapti nepriklausomu.

Valandos nuo 9 vai. ryto 
vai. vakare.

iki
6

J. J. STANKUS 
134 N. LaSalle St. 

Room 610

Financial
Finansal-Paskolos

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

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

Tel. Armitage 1199

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

Room 607

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.-------0-------

----- o-----
IEŠKAU apsivedimui vaikino; esu 

jauna, graži ir turtinga mergaitė. 
Rašykit tuojau. Naujienos, Box 1073.

PARDAVIMUI “Moving & Ex- 
pressing” biznis — išdirbtas per 5- 
kis metus. Parduosiu sykiu su na
mu — randasi lietuvių kolonijoje 
Brighton Park. Kainuoja $15,000, 
parduosiu už $10,000, nes esu pri
verstas važiuot j Lietuvą. ROŽAVAS, 
435.3 So. Washtenaw Avė., Telefonas 
Virginia 1684.

MES pabudavosime ant jūsų loto 
6 kamb. bungalow, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, įpu- 
davota maudynė — lietaus lasai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

Ist National Coiifitruction Co., 
4336 W. 51 st St. 

Virginia 1010.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI kriaučių šap:i Bridge- 
porte, gera vieta, gerai Įrengta. Par
duosiu pigiai. 3703 So. Halsted St. 

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

PRIVERSTAS parduoti — didelis 
bargenas: 2 fialų namas po 7 kam
barius, — 4 bedruimiai, išrenduo- 
ja po $25 už flatą. Išbrukuota 
“alley” — namas šviežiai nupentuo- 
tas. Kaina $3,800, tik $500 įnešti.

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

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

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Mes skolinam įnnigus ant 1-mo, 
2-ro ir 3-čio morgičių. Taipgi 
perkam ir parduodam morgi

čius.

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

ry-

REIKALINGAS virėjas į restau- 
rantą turintis patyrimą; darbas die
noms. 4915 W. 14th St., Cicero, III. 
Tel. Cicero 3564.

REIKALINGAS kukorius į 
;aurantą, kuris turi patyrimą, 
jut vidutinio amžiaus žmogus.

2279 Archer Avenue

ręs
tu ri

REIKALINGAS kriaučius, kuris 
turi visus reikalingus Įrankius kaip 
siuvimui ir prosinimui. Atsišaukite 
1900 So. Union Avė., Roosevelt 8710.

BUČERIS reikalingas, atsakantis 
Al, kuris žino savo darbą ir turi mo- 
cėti angliškai kalbėti. Atsišaukite 
cuogreičiausia EAGLE MARKET, 

317 East 115th St., Pullman 9223.

REIKALINGAS medinių karų bu- 
davotojas. Atsišaukite tarp 8 v. ryto 
iki 4 vai. po piet šiandie. Illinois 
J’ree Employment Office, 4713 So. 
Halsted St.

REIKALINGAS patyręs vyras dirb
ai džiunk šapej. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Reliance / Rag & 
Metai Co., 1419 Hastings St.

REIKALINGAS lietuviškai kalban
tis pardavėjas dirbti dalį laiko. Pro
ga pasidaryti tikrus pinigus parda
vinėjant automobilius. Pamatykit 
Mr. Fadden, 2313 S. Michigan Avė.

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augs., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., 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.
VICTOR F1RE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, gera vieta ir biznis — arba ga
liu priimti ir partneri į biznį, 4463 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3746.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų 
ir kitokių smulkių dalykų krautu
vė. 225 W. Pershing Rd.

5 KAMBARIŲ bungalovv, iš šono 
įvažiuojamas garažas, elektrikinis 
refrižiratorius, sodnas, linoleum iš
klota virtuvė ir pentrC. tailo mau
dynės kambarys, aržuolu trimuota, 
knygoms šėpos. Bargenas. $2,500 
įmokėti. 'Savininkas 3221 W. 65th 
PI. Hemlock 6592.

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

Automobiles
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui

’28 HudRon Brougham—custom built
’27 Chandler coach .................. ............
'28 5 pasažierių Bulck ........ .............
*28 Es8ex coupe ..................... .............,2g _ . _ .

'28
'27
’27

Pontiac Landau eed., mažai var
totas __ t............................................ ..
Essex sėd., kaip naujas .................
Hudson Bfougham, geram stovy 
Dodge sėd., velouni iSmufitas .... 
McDERMOTT MOTOR SALES CO

7130 So. Halsted St., Triangle 0.330

Radios

$796 
$395 

$1105 
$350
$596 
$595 
$495 
$325

MES elektrizuojame jūsų batte- 
rių, radio setų, pigiai, vienus metus 
garantuojame. Kodėl turi išleisti ant 
batterių? — Radio aptarnavimas $2.

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck.
O--------

3970

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

battery setą ant moderniško elek- 
trikinio Radio Crosley Show Box 
pilnai įrengto $95.00 su A. 
Tūbais.

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329
-------- O--------

C

MES esame seniausi Radio patar
navimo bendrovė Chicago j. Jeigu 
jus gausite dėl musų 4 darbus, mes 
duosime jums patarnavimų dovanai. 
Šauk mus tik dėl radįp patarnavimo 
— Ravenswood 6355. MORRISON 
RADIO SERVICE.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

BARGENAS Radios — upright ir 
groiikliai pianai, vietrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61st St., Midway 9733.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVC 
Išdrba aukščiausios rųšies radios.

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš* 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. aud J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. Western 
Avė.. Chicago, III. Hemlock 9149.

TURIM PARDUOT TUOJAUS
Mes turime savo sankrovoj 6 aug

ios rūšies 88 gaidų grojiklius pia
nus, kuriuos mes parduosime taip 
pigiai kaip $80, duosim ant išmokė
jimo atsakantiems žmonėms. Atsi
šauki! šiandien ar rytoj iki 10 vai. 
vakare. Nedėlioj iki 4 vai. po pietų.

GULBRANSEN W'AREHOUSE 
2322 W. Madison Street

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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 
vilnoniu 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

GATAVAS dangtis — extra 
kus $1.00 už rolę, balta maleva 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 
W. Madison St.

sun- 
$1.50 
2553

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ•

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
furnace šiluma ir maudynė, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, 3^ mylios į gerą mie
stą, 50 mylios į vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAGONER 
424 Main Street 

Glenn Ellyn, Phone 25

NAU.ii 'i RYS FuATAI
$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 

miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežirarija, lie; 
taus maudynės; 2 flatai išrenduoti 
po $95 j mėnesi. Geriausis invest- 
mentas. Kaina $24,600 arba mes 
budavosime ant jūsų loto k;j 
norit — bungalovv arba flatų 
dinką.II. F. PASCHAL & CO.

3218 Bryn Mawr avė.
Keystone 5254

pa
tik 
bu-

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

80 A K ERIŲ FARM A — Berrien 
County, Michigan; 4 mylios į Glen- 
dora, 6 m. į Buchanan, 7 m. į Ber
rien Springs, 11 m. į Niles, 18 m. į 
St. Joe ir Benton Harbor, 20 m. j 
South Bend, Ind., 85 m. į Chicagą. 
10 akerių girios ir ganyklos; 10 ake- 
rių alfalfa; 4 akeriai nepaprastai 
gerų vynuogių (grapes); sodnas) li
kusi žemė dirbama, labai derlinga, 
užmėžta ir pasaldinta kalkiais; 6 
kambarių gražus namas, furnisu ap
šildomas; puikus klevo medžiai apie 
namus; erdvi 2 augštų barnė su van
deniu, apačia cemento, viršus med
žio; vėjinė pumpa; vištininkas dviem 
šimtam vištų; kiaulidė; corn crib; 
pastogės ir kiti budinkai. Visi bu- 
dinkai apmalavoti ir turi naujus sto
gus; geri keliai visur; du ežerai ma
žiau kaip mylią nuo farmos; tinka 
vasariniam resortui. Didelis barge
nas, lengvos išlygos. Savininkas par
duos arba mainys ąnt namo ar lotu 
Chicagoįe. Kreipkitės pas N. C. 
KRUKONIS, 3251 S. Halsted Str., 
Chicago.

GLEN OAKS ACRES
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų dide
lių kelių ir bulvarų, elektra, ga- 
sas ir kiti visi įrengimai — 50 
pėdų lotai, tiktai $2,000, geroms 
sąlygoms. Rašykite arba telefo- 
nuokite

J. H. SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

Exchange—Mainai

IŠSIMAINO ANT AUTOMOBILIO

Puikus rezidencijos lotas 75x180 
pėdų, su dideliais medžiais ant kal
no, arba du biznio lotai 50x175 pė
dų didžio ant Archer Avė. gatveka- 
rių linijos. Pietvakariuose smarkiai 
auganti vieta; priimsiu į — 
nedaug vartotą automobili 
rytą “Sodan”. Atsišaukite 
dieną ar vakarais: Utarninke, Ket
verge ir Subatomis iki 8 vai. vakare 

S. P. KAZWELL & CO. 
2839 W. 63rd Str.

Rep. 8899.

mainus, 
ių, užda- 

greitai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MAINYSIU savo namą Į far- 
mą su sitaku anba be šlako — 
nepaisau apielinkės. Farme- 
riams norintiems namo, gera 
proga, atsišaukite pas: C. K. 
Valaitis, 919 W. 35th Street, 
Chicago, IH.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
namas 3-jų ir 4 kambarių, garu ap
šildomas. Cemento namatas, 2 karų 
garažas, lengvos sąlygos.

3541 So. Mozart Street

PARDAVIMUI 7 kambariu namas 
ant cemento fundamento. Furnisu 
apšildoma. Lengvais ; išmokėjimais.

3544 So. Mozart Street

NAMAS HARVEY, ILL.
Bargenas nuo $3500 iki $14,500— 

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą įmokėjimą. Imk 
Illinois Central trūkį iki 154tos gat
vės. Dirbk ir gyvenk Harvey. Fa
brikai dirba dieną ir naktį. Patele
fonuok, mes sutiksim ant stoties su 
mašina.

C. R. CRAIG Jr., 
159th St. and Marshfield Avė.

Tai. Harvey 1130

PARDAVIMUI 7 kambarių mūri
nė rezidencija, furnace šildoma, 2 
karų garadžius. Miegami uždaryti 
porčiai. Kieto medžio baigta. La
bai puikus, modemiškas namas. 
Nebrangiai, lengvomis išlygomis. 
Agentu nereikia.

5735 So. Ada St.
Tel. Normai 5220

PARDAVIMUI ar mainymui gra
žiausia naujas 16 apartmentų bu
di nkas, lašų ir įbudavotos ftiaudy- 
nės, ant kojų praustynės, arti mo
kyklų ir parko. Puikiausi transpor- 
tacija, elevatoriai ir gatvekariai. 
Bargenas dėl greito pardavimo. Ma
žai reikia pinigų. 2113 No. Mozart 
St. Armitage 6938.

PARDAVIMUI naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalow. Visai moder
niškas. 30 pėdų lotas; visi gatvės iš
taisymai yra užmokėti. Graži gyve
nimui apielinkė. Arti I. C. šapų ir 
Calumet dirbtuvių distrikto. Parduo
siu pigiai. Galėčiau priimti ir mai
ną. Atdaras apžiūrėjimui visą savai
tę ir nedėlioj. Savininkas JAMES 
McKEOWN, 6846 Cornell Avenue, 
Fairfax 0425.

9528 Calumet Avenue

ant vieno
54x125 pėdų lotas, iš prie-

PARDUOSIU 2 namu 
loto 
žasties mirties Šeimynoje*. Parduosiu 
už teisingą pasiulyma ir ant lengvų 
išmokėjimų. Atsišaukite vakarais ar
ba nedėlioms visa diena.

3441 Emerald Avenue 
Tel. Yards 2358

■




