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Socialdemokratas Stauning 
Pakviestas Danu Premjero
KOPENHAGA, Danija, bal.

28. Socialdemokratams lai- 
t I mejus linkimus į parlamento 

atstovų butą ir premjero Mad- 
seno-Mygdalo agrarų kabine
tui atsistatydinus, karalius Kris
tijonas vakar pakvietė Theodo- 
rą Slauningą, socialdemokratų 
vadą ir buvusį premjerą, kad j

jis sudarytų naują vyriausybę.
Naujas ministerių kabinetas 

veikiausiai bus sudarytas pir
madieni [šiandie].

Manoma, kad socialdemokra
tų proponuojamas krašto nusi
ginklavimo programas bus pa
siūlytas ne ankščiau kaip atei
nantį rudeni.

130 Meksikos kleri
kalų banditų krito 
kovoj su federalais

Suėmė vaiką, pabėgu
sį su $202,400

Sukilimas Sonoroje susmuko: 
sukilėliai, vengdami mušiu 
pabėgo į kalnus

MEKSIKOS MIESTAS, bal.
28. — Gen. Cedillo, federalinės 
armijos vadas centralinėj Mek
sikoj, praneša, kad kautynėse 
su 1,500 “cristeros’ų” [klerika-
iu maištininkų] Tepatitlane, 
Jalisco valstijoj, maištininkai 
buvo pagaliau visai sumušti. 
130 jų buvo nukauti, šimtai ki
tų sužaloti, o dvidešimt sugau
ti ir sušaudyti.

Federalų buvo trisdešimt de
vyni nukauti ir trisdešimt vie
nas sužeistas.

Bucharesto laikraštis Adeverul
Sukilimas visai susmuko i sakosi turįs žinių, kad įtakinga 

MEKSIKOS MIESTAS, bal- i karininkų grupė konspiruojan- 
28. — Atrcdo, kad sukilimas ti gegužės 9 dieną padaryti per- 
Sonoroje, paskutinėj sukilėlių vartą ir paskelbti Rumanijoj 
tvirtovėj, yra galutinai susmu-1 diktatūrą.
kęs. Nors mūšio nė Masiacoj i Laikraštis pastebi, kad prem- 
neįvyko, bet jau tas faktas, kad peras Julius Maniu esąs pakan- 
maištininkai ir čia, tvirčiausioj ; karnai stiprus ir sugebėsiąs kon- 
savo vietoj, nebandė priešin-' spiratorių bandymą patrempti, 
tis, parodo, jogei sukilėlių eile- į Andai telegramos iš Bucha- 
se viešpatauja visiška anarchl-pešto buvo pranešusius apie 
ja, slaptą karininkų grupės ir tu-
a jNe9šieirtsmdietaoi srhnld T lų reakcininkų mitingą, kuria- 

Atsisakę stoti kovon .su fe- me buvęs padarytas planas per-
dcraline armija, 4,000 sukilę- vėrini Rumanijoj įvykinti.]
lių pabėgo iš Masiacos, o 200 jų  
pasidavė federalinei kariuome
nei. Tarp išbėgusių į kainus Rožės Luxemburg ir 
buvo tarp 200 ir 300 raitelių Karlo Liebknechto už- 
su jų vadais gen. Bobert Cruz, | mušimo 'atbalsis 
gen. Euriquez -Leonu, gen. Il> 
rales ir gen. Figuerca. BERLYNAS, bal. 28. — Auk-

 ščiausio Vokielijos teismo pro 
įkuroras Joms bus, veikiausia, 

Tautų Sąjungoj jregis-i priverstas iš savo vietos rezig-
truota 2,000 sutarčių
GEN'EVA, Šveicarija, bal. 28.

Nuo Tautų Sąjungos įsikū
rimo 1919 metais iki šiol jos 
sekretariate įregistruota jau 2,- 
000 tarptautinių sutarčių.

Tokiai gausai dokumentų at
spausdinti užėmė 77 tonus.

J Japoniją atvyksta Anglijęs 
princas Henry.

SALT LAKE CITY, Utab, 
prekybos rūmai proponuoja 
Boiilder konjono tvanką pakrik
štyti “Hocver’o tvanka.”

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

Iš dalies debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; vidu
tiniai ir stipresni mainąsis vė
jai-

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 61° F.

Šiandie saulė teka 5:50, lei
džiasi 7:45 — daylight saving 
time. Mėnuo teka 12:45 ryto.

NlEW YOBKAS, bal. 28. — 
Viename viešbuty Newarke, N. 
J., vakar buvo suimtas Mielinei
Brzcska, 16 metų amžiaus ber
niukas, kurio policija ieškojo 
jau mėncsis laiko.

Brzoska tarnavo National 
i American kompanijai. Kovo 
26 dieną jis dingo su $202,- 
000 perkamais vertybių popie
riais ir $400 gyvais pinigais. 
Beveik visas tas turtas atgail
tas.

Romanų karininkai 
konspiruoja per
vartai Įvykinti

VIENA, Austrija, bal. 28. —

nuoti pralaimėjęs bylą su vie
nu Berlyno savaitiniu laikra- I y v • •

' SCI U. {
iByla buvo ryšy su užmuši

mu prieš dešimtį metų dviejų 
komunistų vadų, Karlo Lieb
knechto ir Božės Luxemiburg. 
Sakytas laikraštis puolė proku
rorą Jornsą, sakydamas, kad jis 
tyčia leidęs tos galvažudybės 
kaltininkams pasislėpti, dėl to 
ligšiol jie liko nesugauti ir ne
nubausti. Prokuroras Jorns dėl 
to pašaukė laikraščio redakto
rių teisman. Čia betgi Jorns iš 

[skundėjo virto kaltinamuoju. 
'Laikraštis, tiesa, negalėjo įro
dyti, kad prokuroras sąmonin
gai leido galvažudžiams ištruk
ti iš teisingumo rankų, tačiau 
parodė, kad žingsniai, kuriuos 
Jorns darė nusikaltėliams su
gauti, buvo daromi lyg tyčia 
taip, kad jie galėtų pabėgti.

VAIKESAS PRISIPAŽINO NU- 
ŽUDĘS SAVO MATINĄ

STIUAVATER, IMinn., bal. 
28. — Roy Mattson, 21 metų 
amžiaus vaikinas, suimtas pri
sipažino užmušęs savo motiną 
ir vyresnį brolį, nes ir motina 
ir brolis blogai su juo elgęsi.

Ekspertai turės ištirti, ar jis 
yra sveiko proto.

Chicago, III., Pirmadienis, Balandžio-Aprii 29, 1929

[Atlantic and Pacific Photo)

Quincy, III., Išsiliejęs Mississippi upės vanduo apsėmė 6,000 akrų žemės.

Atakuoja iždo sekre
torių Melioną

Senatctius Norris ir kiti parei
škia Melioną neteisėtai Iii- 
kant iždo sekretoriaus postą

WAS1HNGT()ANS, bal. 28.— 
Senato teisių komisijoje vakar 
vėl buvo karštų ginčų dėl iždo 
sekretoriaus Meliono.

Mellon buvo iždo sekreto
rium prezidento Coolidge’o ka
binete. Kai Coclidgę’ą pakei
tė Hoover’as, Mellon iš savo 
vietos, kaip kad kiti senojo ka
bineto nariai, nerezignavo, bet 
pasiliko ir toliau iždo departa
mento galva.

Senate dėl to buvo įnešta re
zoliucijų, kuriomis pareiškia
ma, kad, viena, savo aukštą pos
tą Mellon laiko neteisėtai, nes 
Hodver’o nebuvo iš naujo pa
skirtas; antra, kad Mellon nė 
negali būt (skiriamas iždo sek
retoriaus vietai dėl to, kad jis 
turi tiesioginių santykių ir in
teresų su kai kuriomis didžiū
nėmis biznio korporacijomis.

Prieš “viešpatį” Melioną ypa
čiai aštriai išėjo pažangesnie
ji senatoriai, kaip nebraskietis 
Norris, wisconsinietis Blaine ir 
kiti.

Papa Pijus keliaus į 
Monte Cassino

ROMA, Italija, bal. 28. — 
Papa Pijus XI pirmą kartą ap
leis Vatikano ribas birželio mė
nesį. Pirma jo- kelionė bus į 
Monte Cassino, kur birželio 11 
•dieną jis dalyvaus 1400 metų 
Monte Cassino benediktinų vie
nuolyno įsteigimo sukaktuvių 
iškilmėse. Benediktinų vienuo
lynas buvo įsteigtas 529 metais.

_|-------------------

23 asmens žuvo auto
mobilių nelaimėse

Telegrafo pranežimais, vakar 
automoiblių nelaimėse įvairio
se Jungtinių Valstybių vietose 
buvo užmušti 23 asmens.

Penki asmens buvo užmušti 
Chicago j.

Aeroplanu iš Alaskos į 
Aziją ir atgal

NOME, Alaska, bal. 28. — 
Chica-giškis aviatorius Parker 
Cramer laimingai grįžo iš savo 
400 mylių kelionės aeroplanu 
iš Nome į Aziją ir atgal, nie
kur nenusileisdamas.

WASHINGTONAS, bal. 28.— 
Automobilio nelaimėj buvo už
muštas inž. pulk. Eugene Aba- 
die, buvęs Emergeney Fleet kor
poracijos kontrolierius.

Lakūno j Naują Zelan
diją nepasisekimas ——

PARYŽIUS, bal. 28. — Frank 
Mase, jaunas i Naujosios Zelan
dijos aviatorius, kuris mažii 
aeroplanu išskrido iš Lympne 
13,500 mylių kelionėn į Nąują- 
ją Zelandiją, buvo priverstas 
nusileisti netoli nuo Rianne, 
Francijoj. Nusileidžiant aero
planas nulūžo propelerj. Tru
putį susižeidė ir pats aviato
rius.

Vokietija išveja lau
kan lenkų kores

pondentą
BERLYNAS, bąli 28. — Vo

kietijos užsienio reikalų depar
tamentas pranešė Ta d e u š u i 
Ilelleriui, Krokuvos “Kurjer 
Muštre; wan y” korespondentui 
Berlyne, kad jis' turi tuojau iš
sikraustyti iš Vokietijos.

Kareivis parodė savo 
buklumą kaip avia

torius
•ŠIAN ANTONIO, Texas, bal. 

28. — Kareivis Fietz, be savo 
vyresniųjų žinios ir neturėda
mas piloto liudymo, sėdęs į ar
mijos aeroplaną išlėkė paskrai
dyti. Jis nemaža žmonių pri- 
gązdino, lakstydamas žemai per 
namų stogus, sukdamas ratus 
aplink kaminus ir kone iki že
mės nusileisdamas vieškeliuose. 
Vienas automobilistas sukūlė 
dagi savo automobilį, bandyda
mas išsilenkti iš kelio aeropla
nui.

Pusė tuzino kitų armijos ae
roplanų buvo pasiųsti prašmat
niam lakūnui gaudyti, ir netru
kus Fietz, apsiaustas iš visų 
pusių, buvo priverstas grįžti j 
aerodromą. Nusileido jis ko 
geriausiai, kaip įgudęs lakūnas.

Egipte rado 11,000 me
tų senumo grudų

V1IE1NA, Austrija, bal. 28. — 
Archeologijos ekspedicija į Egi
ptą praneša, kad vienoj per 
amžius palaidoto] sodyboj va
kariniame Nilę deltos krašte at
kasta grudų, kurie esą apie 11,- 
000 metų senumo. Grudai esą 
visai gerai išsilaikę.

UŽSIMUŠĖ STUDENTAS, NU
KRITĘS IŠ PUŠIES

AMHURST, Mass., bal. 28.-^ 
Iškritęs iš aukštos, 75 pėdų 
aukštumo, pušies, užsimuš5 
John B. Howard, 20 m-, 
cbusetts Agricultural kolegijos 
studentas.

Meksika uždaro du
ris imigrantams

Konsulams Įsakyta neduoti lei
dimu svetimšaliu darbinin
kams atvykti į Meksiką

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
28. Vidaus reikalų departa
mentais išleido įsakymą visiems 
■Meksikos konsulams užsieniuo
se neduoti leidimų imigrantams, 
norintiems atvykti į Meksiką 
darbo ieškoti. Tai padaryta 
dėl lo, kad gauti darbą Meksi
koj yra sunku, ir vyriausybė 
stengiasi pirmiausiai saviškius 
bedarbius aprūpinti darbu.

At vyk s t a n t i e j i s vet i mštij i a i 
darbininkai bus baudžiami $500 
arba ištremiami.

Čilės Peruvij’os ginčas 
dėl Tacna-Arica 

išlygintas
SANTIAGO, Čilė, bal. 28.— 

Užsienio reikalų ministeris Gal- 
i'ardo pranešė, kad ginčas su 
Peruvija dėl Tacna-Arica kraš
to tapęs galutinai išlygintas. 
Sutartimi ta teritorija padalo
ma pusiau: Taena provinciją 
gauna Peruvija, o Aricą — Či
lė.

Kinuose nužudyti trys 
katalikų kunigai

i _____________

UNION CITY, N. J., bal. 28. 
— Katalikų pasionistų ordeno 
pulta čia kablegrama sako, kad 
Kinuose esą užmušti trys Ame
rikos katalikų kunigai: kun. 
Walter Coveyon, kun. Clemcnt 
Sieibold ir kun. Godfrey Hol- 
bein.

Argentinoj suimtas 
galvažudžių vadas

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 28. — Praneša, kad Gua- 
dalese, Mendazos provincijoje, 
tapo suimtas vienas banditas, 
Itincente Gaston, banditų gau
jos vadas, kuris su savo 'ban
da esąs užmušęs daugiau ne 
dvidešimt žmonių.

3 lakūnai žuvo aeropla
nui nukritus

LOS ANGELES, Cal., bal. 28. 
— Jų aeroplanui nukritus ne
toli nuo Minės aviacijos Muko, 
užsimušė trys lakunai: Wm. 
Oviątt, Ray Scott įr Mack Flu- 
ker.

T" ■■

LTĮTLE, FALUS, Minn., bal. 
28. Gaisras vakar sunaikino 
čia dešimt biznio namų, padary
damas apie $300,000 nuostolių.

^ta^437

Norvegų aviatorė žada' 
skristi per Atlantą LIETUVOS ŽINIOS

NEW YOBKAS, bal. 28.
Kablegrama praneša, kad į 
Jungtines Valstybes atvykstan
ti laivu norvegų aviatorė, p-lė 
Dagnya Berger. Ji ketinanti 
rugpiučio mėnesį skristi per At
lanto vandenyną.

Kominternas norįs 
panaikinti kalbines 
komunistų sekcijas

Rusų centralinio komiteto nu
tarimu pirma kalbinių orga
nizacijų panaikinama žydų 
sekcija

BERLYNAS, bal. 28. — Iš 
Maskvos praneša, kad centrali- 
nis komunistų partijos komite
tas viename savo pastarųjų po
sėdžių nutarė likviduoti “jev- 
sekciją” — komunistų partijos 
žydų sekciją.

Kadangi posėdis buvo skap
tas, tai nutarimo priežastis nė
ra žinoma. Manoma, kad tas 
Stalino kontroliuojamo centra
linio komiteto nutarimas pada- 
’Jaryti galą “jevsekcijai” kaip 
atskirai kalbinei komunistų or
ganizacijai yra susijęs su ben
dru Kominterno [komunistų in
ternacionalo] nutarimu likvi
duoti kalbines komunistų orga
nizacijas dagi tokiame krašte, 
kaip Jungtinės Valstybės.

Žuvo upėj, nukritęs iš 
aeroplano 2000 pėdų 

aukštumoj
PORT JEiRVIS, N. Y., bal. 28. 

—Bandydamas parašiutu nusilei
sti iš aeroplano 2000 pėdų auk
štumoj, nukrito į Dela\vare upę 
ir žuvo oro- ek rota tas Dan 

Smith iš Petcrson, N. J. Ne
laimę matė šimtai žmonių, l??t 
kadangi arti valčių nebuvo, pa
galbos niekas negalėjo suteikti.

Du lenkų aviatoriai žu
vo per audrą

VARŠUVA, bal. 28. — Per 
smarkias sniego audras, kurios 
vakar siautė visoj Lenkijoj, ViS- 
loje žuvo du lenkų karo avia
toriai, maj. Rychlovski ir kap. 
Pavlovski. Jų aeroplanas buvo 
audros nuneštas į upę.

Arti Readingo, Berk s h i r e, 
Anglijoj, apvirto ir užsidegė 
motorinis busas. Keturi as
mens sudegė, o 15 kitų buvo 
skaudžiai apdeginti.

No. 101

Sulaikytas “paklydęs” 
lenkų policininkas

.KAUNAS. Balandžio 2 d. 
trečiam pasienio rajone apie 
pusę kilometro nuo demarkli- 
nijos Lietuvos pusėje sulaiky
tas lenkų Į)olicininka,s Badišev- 
skis, ginkluotas rusų šautuvu. 
Aiškinosi paklydęs. Kaip teko 
patirti, duotas parėdymas po
licininką grąžinti lenkams, pa
liekant šautuvą.

Traukinių katastrofa 
Šiaulių stoty

ŠIAULIAI. Kovo mėn. 5 
dieną bemanevruodumi susidū
rė Šiaulių stoty ant kryžminės 
iešmus du sąstatai. Vienas ke

leivinis vagonas nulėkė nuo be
lgių, prekinis gi, palikęs ant 
bėgių, stipriai šį prispaudė ir 
apdraskė sienas, išdaužė lan
gus ir išlaužė rankenas. Nuo
stolių padaryta apie 2,000 li
tų. Šios katastrofos deliai kiek 
payėlavo tarptautinis traukinys 
nr. 23, nes katastrofa įvyko ant 

I svarbiojo kelio.

SUDEGĖ TROBA IR APDEGĖ 
ŽMOGUS

DAV'KI’ČIU kaimas, Kupiš- 
,kio valse. —Naktį iš 30 į 31 
;d. kovo nežinia iš kokios prie
žasties, užsidegė ir sudegė pik 
Juozo Puzino gyvenama troba 
ir gurbelis. Nukentėjusis pats 
taipogi apdegė.

UŽMUŠIMAS MIROSLAVE

Balandžio 3 d., Miroslavo val
sčiuje rastas užmuštas VI. Za- 
reckis. Policija išaiškino, kad 
Zareckį užmušė jo kaimynas 
Petras Kasevičius.

APIPLĖŠIMAS KAIME

SALANTAI. Velykų pir
mos dienos rylą, Salantų valsč., 
Kalniškių kaime, nežinomi pik
tadariai apiplėšė to paties kai
mo gyventoją Simutaitę, atim
dami iš jos apie 500 aukso rub
lių.

Į grabą su pusbonkiu
BALKUNAI, Miroslavo vate.
Jau kelinti metai pik Tamu- 

lionį jo žmona k?.s turgus iš 
Alytaus girtą parsiveždavo, šio
mis dienomis irgi parsivežė, 
bet jau nebegyvą. Apžiurėjus, 
numirėlio kišenėse rasta du 
pusbonkiai.
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Lietuvos Miestai ir 
Miesteliai I

Joniškis
(Šiaulių appskrities)

Rašo Akiras

(Tęsinys)
o. u varai

Angrolio pol., Komaro, 
celiuotas 1926 m.

Butniunų d v., Komaro,
1925 m.

Danaravos maž dv., 
lingo, išpor. 1926.

Ažuolynės, Komaro, 
1923 m.

Girminių, Medemo,
1926 m.

jau socializmas nustumtas kiek 
atgal, tik žiūrėk, musų vėlia
vos pasirodo plevėsuojančios 
vis aukščiau ir pakyla virš vi
sų prasimanymų apie socialis
tus. iMihvaukee sugrįžta atgal 
su savo laimėjimais. Reading 
pasirodo puikiai kovoja su prie
šais ir tiesia kelią tolimesniems 
laimėjimams.New Yorkas ker
ta smūgį kapitalistams nepap
rastai dideliu skaičium balsų, 
paduotų už socialistus. Los 
Angeles padidina socialistų bal
sų skaičių daugiau kaip dvigu
bai. Visa linija musų partija 
parodė galią atremti priešų puo
limus, ir .šiandien musų judėji
mas geriau susitvarkęs, negu 
paskutiniuosius keletą metų. 
Nėra ko liūdėti, bet yra kuo 
džiaugtis. Musų draugai at
kreipė veidus j rytus, i švystan- 
čią aušrą. Didesnis pasiryži
mas pastebiamas visoje šalyje, 
ir kadangi artinasi pirmoji Ge
gužės diena, tai mes siunčiame 
sveikinimus vieni kitiems. Mes 
privalome taipjau nusitarti pa
sidarbuoti ateinančiais metais, 
daugiau, megu praeityje, sie
kiams, už kuriuos kovojame.

niau, jog į dangų keliasi kaip 
aeroplanas.

—Mamyte, mano vaikinukas 
ateis šį vakarą. Duosi mudviem 
po burnikę nuo šaknų?

—Ar jis turi pinigų? • Vel
tui neduosiu. Palauk, eisiu, 
parnešiu visą galioną.

—Bai, bai, mamyt!
Mortutė.

DRESIŲ DEZAININIMAS 
Atneša gerą algą.

Išmokite dezaininti ir pasi
siūti gražiausius drabužius 
dėl savęs ar dėl uždarbio. 
Musų asmeninis mokinimas 
greitai prirengs jus gerai 
vietai. Diplomai išduodami. 
Rašykite dėl knygutės.

MASTER COLLEGE
190 N. State St., kampas Lake St.

ta pagalba lai
ba jis minta 
o ir to negali,druskos ir vienas vagonas 

' raus, kuo buvo aprūpinta 
valsčiaus gyventojai; buvo 
imti visi didieji miškai, kuriuos 
parduodavo už nustatytą tary
bos kainą. Iš okupacinės vo
kiečių valdžios Savivaldybė per
ėmė tik vieną, dinapio mašiną, 
firmos “Siemens & Halske”, 
nuolotinės srovės 230 voltų, 
217 amp., dirbančių ant 110 vol
tų su Įrengimu, kuri vokiečiai 
buvo Įrengę miestelio apšvieti
mui. Už šitą dinamo mašiną 
su elektros tinklu Valsčiaus 
Savivaldybė užmokėjo F. P. ir 
Min-jai 5500 Lt. ir patobulinus 
oro tinklą, • kuris sudaro virš 
4000 m. ilgio ir Įrengus malūną 
su vienomis paprasto malimo

1924. girnomis, dabar gaunama pelno 
išpor. j metus apie 4800 Lt.

Apart to, buvo organizuotas
1925. Valsčiaus Teismas nuo 7 iki 9

cuk- 
viso 
per- Gegužės Dienos 

Sveikinimai

išpor-

išpor.

Kejzer-

išpor.

išpor.
I /» t

Jakiškių, Koškulio, išpr. 19261 z

Komaro,
Komaro,
Komaro

išpor.
išpor.
ipor.

išpor.

1926.
1926

1922.

asmenų spręsti byloms tarp gy
ventojų apie įvairius ginčus, ši
tas Teismas gana daug sutai
kino piliečių, o kitos jo bylos 
buvo išspręstos jau Lietuvos

iš- valdžis patvirtintais Taikos tei
sėjais. Taipgi buvo pareikalau-

nėję. Iš kuopos iždo duota ir 
narių paaukauta jam $50.

Biet ištikrųjų vargšas ligonis 
iš komunistų negavo nei vieno 
cento, nors jam 
bai reikalinga, 
duonos šmoteliu, 
pats pasiimti.

Taigi matote,, kad komunistai 
moika aukas sunaudoti geriau
sia. O dabar toks Valonis, su 
savo draugais, tiesia tinklą do
leriams žvejoti neva Lietuvos 
pavargėlių naudai. Iš anksto 
galimai sakyti, kad su aukomis, 
kurias jie surinks Lietuvos pa
vargėliams, atsitiks taip, kaip 
atsitiko su aukomis, kurias su
rinko “mainieriams” — kitaip 
sakant, kad Lietuvos pavargė
liai nieko negaus iš tų aukų.

' Medikojis.

Bridgeportas Gėlės Apie Namus 
Ir Namuose

Wni. H. Henry
Sveikiname Draugus 

gūžės Diena visur!
Šioj ir visose kitose 

musų draugai žengia 
n ušvy tusiais veidais ir 
žymu, kuris niekuomet 
nyksta.

Šioje šalyje, kaip visose ki
tose, musų judėjimas pasižy
mi atgijimu, nauja vilčia ir pa
siryžimu, kuris lemia žymes
nio progreso musų siekiams. 
Musų programas teisingas, ir 
tuksitančiai tokių, kurio metų 
laiko ieškojo kitokių kelių gy
venimo problemoms rišti, dabar 
vėl grįžta į socialistinį judėji
mą, ir kartu su mumis mar
guoja taku, kurį pramynė soci
aliu progreso veterenai.

Naujos valstijų organizacijos 
yra tveriamos, nauji organiza
toriai stoja darban, literatūra 
skleidžiama, valstijų konvenci
jos planuojamos, ir tūkstančiai 
laiškų siuntinėjama i kiekvie
ną šalies dalį, kuriais simpati
zuojantys musų judėjimui žmo
nės kviečiami yra stoti į mu
sų 'eiles ir žengti kartų pasili uo
gavimo linkui.

Lenkų socialistų sąjunga bu
vo dalimi Socialistų Partijos 
visus metus; ji auga kiekvieną 
savaitės dieną. Draugai čekai 
sukruto darbuotis, idant sutve
rus socialistų federaciją. Vo
kiečių socialistų kuopų skai
čius padidėjo.

Musų socialistinė spauda ir 
jos padėtis šiandien yra sau
gesnė, ne kad ji buvo pirm me
tų laiko. Visi musų laikra
ščiai* didina surašus savo skai
tytojų. Ir ne tik musų spau
da anglų kalba didėja ir stip
rėja; kitomis kalbomis musų 
spauda taipjau daro progresą.

Nėra abejonės, kad socialis
tai turi programą, kuriam lem
ta išrišti pasaulio tautų problė- 

veikia su
pa r-

su

šalyse 
pirmyn 
pasiry- 

neiš-

Lietuva Benas, savo susirin
kime, laikytame balandžio 25 
dieną, nutarė rengti koncertą 
naudai Šiaurės Lietuvos nuken
tėjusių. Koncertas bus sureng
tas šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, prie Aulburn Avė. ir 32- 
ros gatvės.

Gatvekaris nušoko 
nuo bėgių

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Visokie gražus medeliai 
pigiomis kainomis.

Šviežios skintos gėlės 
kiekvieną rytą.

Atsilankykit pas mus.

MARIE’S 
Flower Shop

4712 S. Ashland Avė,
Tel. Boulevard 0038

Balandžio 25 d- 120-toje gat
vėje, netoli Fordo dirbtuvės, 
dėl smarkaus bėgimo galveka- 
ris iššoko iš bėgių ir ėmė svi- 
ruoti, siūbuoti, bet pašokęs ko
kius šešis jardus be bėgių, jis 
sustojo neparvirtęs ant šono.

Gatvckaryje buvo 17 žmo
gių.
konduktorių, kiti visi buvo For
do dirbtuvės darbininkai) kurie 
važiavo darban. Jų tarpe bu
vo ir Pasaulio Vergas. Niekas 
sužeistas nebuvo*. Gatvekaris 
tiktai gerai važiavusius pakra
tė. • Pasaulio

JOE SMILG1S
Pirmos klesos Duco Male- 
vojimas. Geriausias auto

mobilių taisymas
Musų pataisytas jūsų automobi
lius išrodys kaip naujas.

4642 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 4501 
CHICAGO

Šaukiamas tautinių 
katalikų bažnyčių 

sinodas

ir

Vergas.

var

Valonis

CONTRACTORS

REAL estate
darbo

4556 So. Rockwell St., Chicago, III.

pro-
kąi

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 

•<* KONTRAKTORIUS J

mg s. Musų Partija 
turtinai su kitų šalių 
tijomis.

Dar ir dar kartą

IETKIEWICZ&(S-J

Malonus ir teisingas patarnavimas 
2608 W. 47th St. Tėmykite

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Iloosevelt 8500

Dentistas
k f

Naujame ofise

2417 W. 63rd Street

prie Western Avė.

DARBO VALANDOS:

Tel. Republic 2266 — Hemlock 2010

A. MASALSKIS
Graborius ir Balsamuotojas

m.
Jankūnų, Komaro, išpor
Juodžių, Nariškino, 

1927 m.
Kalvių,
Bijūnų,
Bijūnų,
Kepalių, Komaro,
Metylių, Komaro, išpor. 1925.
Tausėnų, Medemo, išp. 1925.
Nemeikšių, Kvaukstytės, 

pore. 1927.
Noriunų, Komaro, išpor. 1925. įa įg vokiečių, kad jie duotų
Mindaugių, Skorkos, išpor.. užtektina skaičių vagonų Lie-

1926. ........................ ......
Saungelaukos, Bišmano, išpor- kėn, ka vokiečiai 

1924.

tuvos tremtiniams grįžti tėviš- 
irgi trukdė.

Buvo steigiamos pradžios 1919 
Liepiu, Komaro, išpor. 1925. , m> apie 19 mokyklos, ir išmo- 
Sliekių, buv. žemės B-ko, iš- karna mokytojams algos po 150 

por. 1927. j rub. mėnesiui. Buvusiame
Svirplių, Komaro, išpor. 1928. i pradžios mokyklos bute buvo į- 
Tautginių, Komaro, išpor. steigta progimnazija iš 3 klasių 
Valiūnų, buv. žemės B-ko, iš- nuo 1919 m. Taipgi Įsteigta 

pore. 1927. | vaikų prieglauda. Buvo paim
tas apsaugon siaurasis gelžke- 

. lis Joniškis-Kriukai Buvo iš- 
1 rinkta i šaukiamąją. 1919 metų 
sausio mėnesyje Vilniuje kon
ferenciją delei sudarymo Centro 
Valdžios atstovai.

(Bus daugiau)

Katalikų bažnyčios Ameriko
je galva, arkivyskupas Genio- 
tis„ birželio pradžioje šių metų 
šaukia sinodo suvažiavimą, ku
ris įvyks Chicagoje, III. Tiki
masi, kad suvažiavimas bus 
skaitlingas. P. Narys.I

Kaip jie šelpia 
guolius

6. Valsčiaus valdyba 
I 

Joniškio valsčiaus savivaldy-1 
bės įsikūrimas po didžiojo ka
ro. •

1918 metais lapkričio mėnesy 
buvo renkama Valsčiaus ir 
Tiesto Taryba iš apie 30 asmenų.j 
Buvo renkama slaptu balsavi
mu. Išrinkta pirmininku Jo
nas 
Jonkus Vincas ir sekretorium 
Bolius žygelius, kurie vaikė be 
atlyginimo iki gruodžio 21 d. 
1928 metų, o po to gavo už j 
sugaištą dieną po 5 rublius, 
įvairios komisijs, kurie ir vyk
dė nuolat visus Tarybos nuta
rimus. Savivaldybė turėjo nuo
savą prieškarinį erdvų namą, 
kuriame karo metu buvo Įreng
to vokiečių ligoninė, 
vidavus 1918 metaias, 
spalių mėn. ir esant 
kaipo nuosavam butui, 
rusioji naujoji Taryba 
juos apgyvena, ir čia 
savo veikimą. Iš pra< 
ryba posėdžiavo beveik kas-1 
dieną; padarė apie 28 posėdžius, •
bet kad ir daug nutarimų pada
rė, bet įvykdyta neperdaug iri 
tik tuos, kuriuos galėdavo, skai
tantis’ su vokiečių okupacine 
valdžia, kuri kaip tik buvo su
sirūpinusi trukdyti pradžią Sa
vivaldybės veikimo. Iš pradžių 
buvo Tarybos rūpintasi sudary
ti savąją Miliciją, kurios galio-

Motinos pasikalbė
jimas su Mortele

Išrinkta pirmininku Jo-
Skablauskas, iždininku

Jąja lik- 
rugsėjo- 
liuosam, 
susitve- 
tuojaus 
pradėjo

ję buvo išrinktas Milicijos va
du karininkas Šalkauskas Eu
genijus su atlyginimu 130 rub. 
ir Tarybos samdomi 8 milici- 
jantai, tai su atlyginimu po 100 
rub. mėnesiui. Ginklai buvo 
pareikalauti iš vokiečių. Visi į 
kaimai organizavo atsarginę: 
garbės milicijų, kurie ateidavo 
i pagalbą apsaugoti gyventojus 
nuo Įvairių plėšikų. Daugelis 
plėšikų buvo suimta ir net liau
dies teismu keletas buvo nu
teisti mirtim, kas ir buvo įvyk-| 
dyta vokiečių kareiviais už at-Į 
lyginimą. Toliaus buvo rupin-| 
tąsi surasti finansines lėšas, de-| 
lei ko Taryba nutarė: apdėti■ 
mokesčiais žemės savininkus po 
50 skatikų nuo hektaro, taipgi 
buvo imamas mokestis ir nuo 
stambesnių pirklių. Apart to' 
dar buvo renkama nuo kiekvie
no hektaro po vieną svarą ja
vų, ųes tuo laiku buvo labai 
daug reikalingų šelpti varguo
lių ir tremtinių. Pašalpos bu
vo teikiamos produktais, Tary-j 
bos buvo užpirkta du vagonai

SpedalietM rydytne chroniškų Ir nauju U- 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išcgzaminavlmo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blyd„ netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

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

nuo 10 rv!n {ki 1 do pietų.

DYKAI
šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Haminer 
Bros. VVhite Lead.
Valspar Varnish geras iš Jau
ko ir vidaus 
galionas ...............
Stoginė popiera 3 
na ir žalia 
rolė .........................

$4 98 
p]v, raudo- 
$1.98 

Pure boiled Linseed.... QQp 
Oil, galionas ............... VVV

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St. 

Lafavette 4689 
PRISTATOM VISUR

musų 
gramas pasirodė teisingas, 
jam teko išlaikyti gyvenimo 
kvotimus, kuomet kiti suklupo. 
Ir ne kartą pasitaikė, kad vos 
tik kapitalistai ir jų pakalikai 
pradės savo tiradas prieš so- 

džiaugtis, buk ve

—Mamyt, kas buvo pas mus, 
kad aš negalėjau, parėjusi pie
tų, Įeiti auzon? Per langą pa
žiurėjau — pilnos grindys bu
vo prilaistytos kaip bulvėmis* 
O jau tas kvapas, tai nepa
prastas — pro apačią durų ver
žiasi. Sunku buvo ir prie du
rų prieiti. Nuėjau pas bučeri, 
pasiėmiau saldžių keiksukų; 
tai buvo mano pietus. Kol juos 
suvalgiau, net yisą valandą pa
vėlavau mokyklon. Na, ir vėl 
mokytoja barė mane. Ale aš 
viską papasakojau mokytojai, 
o ji nusijuokė ir liepė eiti į kle- 
są mokytis. O jau tie vaikai 
net mokytis negalėjo, kaip iš
dykę juokėsi iš manęs.

—Taigi, taigi, Mortel, aš bu
vau namie, bet sirgau. Negalė
jau iš lovos pakilti. Galva skau
dėjo labai. O jau ta musų au- 
za, kad sukos aplink, tai aš nia-

Maskvos garbintojas 
Chicagos komisarų gazietoje 
pareiškia, kad niekas nemoka 
taip aukas sunaudoti, kaip 
maskviečių organizacijos.

Ričikia čio pasakyti, kad ji
sai nemeluoja, nors visi sako, 
buk jis esąs melagis. Ve pa- 
vyzdis: komisarų gazietos 17 
numeryje šių melų pranešta, 
kad A. L. D. L. D. 104 kuopos 
susirinkime buvo išduotas ra- 
[Mirtas, jog tapo sušelptas ser
gantis narys, d. Musteikis, ku
ris randasi Oak Forest ligoni-

Or.K.Drangelis

Nuo 10 ryto iki 8 valandai vakare 
išskyrus Seredas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Musų laidojimas yra sim
patiškas ir mandagus — 
geresnis ir pigesnis už 
kitų patarnavimus. Mo
derniška koplyčia ir var
gonai ir visi kiti patogu
mai. Ši koplyčia yra 
gražiausia ir tokia tik vie
na tarp lietuvių graborių 
Chicagoje. Ji suteikiama 
veltui dėl laidotuvių. 
Kainos yra labai pigios. 
Galima gauti grabus nuo 
$25.00 ir aukščiau. Del 
mažų — nuo $5.00 ir 

• aukščiau.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyxxxxxxxxx

3307 Auburn Avenuei CHICAGO, ILLINOIS
*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Turime automobilių vėliau
sios mados dėl visokių rei
kalų: vestuvių, krikštynų 
ir 1.1.

Laike reikalo kreipkitės i 
mano įstaigų dieną arba 
naktį, nes busite užganė
dinti mano darbu.

Musų patarnavimas yra 
greitas nepaisant Chicago
je arba apielinkėje. Taip 
pat turime moteris asi- 
stantes.

XXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI

Tel. Boulevard 4139
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MUSŲ MOTERIMS
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VIŠTIENOS IR OKRA 
SRIUBA

Vartok vištos kojas, sparnus, 
galvą, kaklą ir skuros šmote
lius. Pačią vištą gali iškepti, 
o iš liekanų, kurias kitos, ne
taupios šeimininkės lauk išme
ta, tamsta gali išvirti neblogą 
sriubą.

Kaip nuvalysi visas prie keps
nio nereikalingas dali, sudėk 
jas puodan, pridėk daržovių ir 
virk. Kaip pavirs 2 valandas, 
pridėk supiaustytų tomatų ir 
okros, ir dar virk pusę valan
dos. Paduok karštą su krekė- 
sais.

link kraštus apdėk lašinukų ir 
prisegk su pagaliukais. Padėk 
ant ištaukuotos skaurados ir 
kepk ant didelės liepsnos 10 iki 
12 minutų, apversk keletą sy
kių, kol gerai parus. Paduok 
ant karšto torielio, apipilk 
druska ir pipirais (jeigu tinka). 
Uždėk truputį sviesto ir api- 
berk su petruškom ir apdėk 
citrinos riekelėm.

Nuplauk, nuplauk viršų, iš
imk sėklas ir virk karštame, 
druskuotame vandeny 10 miliu
tų. Nusunk vandeni. Sumai
šyk pirmus 4 pridėčkus. Pri- 
kimšk jais pipirus. Sudėk juos 
paeiliui į bliudą, sumaišyk duo
nos trupinius su sviestu, apiberk 
jais pipirus, kepk 25 minutes 
ir paskui apipilk buljonu ir 
dar kepk 5 minutes. Paduok 
karštus su virtom bulvėm.

PRIKIMŠTI PIPIRAI

NAUJIENOS, Chicago. ID.

druskos prie kiaušinių pirm ne- Kaip jau pakils ir 
gu juos išplaksi.

Vji šaukštuko “cream of tar
tar”

1 puodukas gerųjų miltų ,
1 puodukas cukraus

nusistovės, 
padidink ugnį ir kepk 15 minu
tų iki parus ir iškeps.

PLAUKIANTI SALA— 
DESTRTAS

FILLET STĖKAŠ SU 
LAŠINUKAIS

Paimk tenderloin steką 2 co
lių storumo. Nusausink. Ap

6 žali pipirai
2 puoduku virtos vištienos, 

avienos arba veršienos.
2 puoduku virtų ryžių.
1 puodukas tomatų košes.
1 sukapotas svogūnas
2‘/2 šaukštuko tirpyto sviesto
% puoduko buljono
2 šaukštai baltos duonos tru

pinių.

MADOS.

PRIKIMŠTOS BULVIŲ 
ROSETĖS

3 puodukai virtos bulvių ko
šės

1 kietai išvirtas kiaušinis
1 šaukštukas miltų
1 blekinė presuoto kumpio, 

arba smulkiai sukapok virtą 
kumpį

V2 puoduko milko.
Sumaišyk bulves ir išmaišyk 

su trupučiu sviesto ir karštu 
pienu, padaryk gana skystas. 
Padaryk iš popieros trubelę. 
Pridek bulvių košes ir spausk 
eilę ant eilės, palikdama vidurį 
tuščią; jos išrodys kaip rožė
tos. Padėk į ledaunę, kad su
stingtų. Pašildyk pieną, pridėk 
sviesto ir patirštink miltais. Su-I 
dėk kumpį ir gerai išmaišyk. 
Pridėk mišiniu paliktą rozetėse 
tuštumą. Padėk rozetes pečiun 
ir kepk pakol gerai parus. Pa
duok karštą.

I/2 citrinos sunkos, arba
1 šaukštuką vanilijos.

•

Persijok miltus ir cukrų sky
rium. Paskui paimk miltus ir 
persijok juos dar 4 sykius. Ge
rai išplak trynius. Dėk po tru
putį cukrų prie trynių ir vis 
plak. Paskui dėk citrinų es- 
senciją ir nutarkuotą luobelj. 
Atskyrai išplak baltymus pakol 
ne bus tiršti. Dėk dalį balty
mų prie trynių, bet ne plak, tik 
atsargiai maišyk. Dėk paskui 
po truputi miltus, bet ir tik 
maišyk, neplak, ir likusius bal
tymus ir taip palik ne maišy
dama ir ne plakdama.

Sudėk į neištaukuotą blėtį ir 
kepk valandą laiko. Iš pradžios 
pečius turi Luti nelabai karštas.

1 kvorta pieno
3 kiaušiniai
'/2 puoduko cukraus
% šaukštuko druskos
'Ą šaukštuko vanilijos

1 šaukštas kornų krakmolo. 
Pašildyk pieną, atskiesk try

nius nuo baltymų. Sumaišyk 
druską, cukrų ir krakmolą, pri
dėk prie trynių ir juos tru
putį išplak. Išplak baltymus, 
kad butų tiršti, pridėk 2 šaukš
tuku cukraus, ir vėl išplak. Ap
dėk baltymais karštą pieną, te
gul verda ar geriauš sakant 
kaista 2 ar 3 minutes. Su di
deliu šaukštu atsargiai nųsemk 
baltymus ant torielio. Užpilk 
karštą pieną ant trynių. Supilk 
pieną su tryniais dviguban

puodan, virk ir maišyk pakol 
sutirštės. Kaip atšals, supilk 
vaniliją. Sudėk į bliudą su
piaustytų riekutėmis orandžių 
arba bananų, užpilk pieną su 
kiaušiniais. Uždėk ant viršaus 
virtus baltymus, o ant jų pa
dėk kokių nori uogų arba šmo
tukus virto jeįlo. Paduok šal
ta. C

!O

Pianai-Radios
Išpardavimas
Korporacija likviduoja 
Warehousę, kad sumaži
nus išlaidas. Kainos atpi

gintos Radio ir Pianų.

TAMATAI IR SAUSAINIAI 
PUSRYČIAMS

3 dideles, geras tomates
6 riekutes baltos, pakepintos 

duonos (toast).
>/2 puoduko tarpytų taukų 

arba sviesto.
2 šaukštai miltų
1 mažas svogūnas
Sukapok svogūną ir kepk 5 

minutes taukuose arba svieste. 
Supiaustyk tomates nestorom 
riekutėm ir pakepink, bet žiū
rėk, kad nesutižtų. Pakepink 
duoną, aptepk sviestu ir uždėk 
ant jų riekutes tomatų. Laikyk 
pečiuje karštas. Supilk taukus 
kur kepinai tomates, pridėk 
truputį miltų, druskos, pipirų, 
ir pfipilk pieno. Kaip reiks 
paduoti stalan, užpilk dažalą 
ant duonos su tomatais.

P” reiškia PIENĄ
Bet kaip jis gardus!

šiandie vaiku darželiuo
se ir kolegijose, jaunoji 
Amerika pradeda supra
sti svarbą pieno, kaipo 
sveikatos budavotojo. Že
mesniuose skyriuose pie
nas yra dalinamas kaipo 
dalis kasdieniniu užkan
džiu. Kolegijose ir uni
versitetuose pienas, kx»- 
ris pirmiau buvo svar- X 
biausia atspirtis atletų, 
dabar yra labai mėgia
mas maistas visų stu
dentu.
Pasekmės šitokio malti- 
nimos yra matomos iš 
visų pusių. Vaikai yra 
daug gyvesni; jie auga 
daug tvirtesni ir sitp- 
resni, pamokas lengviau 
ir daug geriau išmoksta 
ir visur pasireiškia ge
resnė sveikata.

’Bovvman Pienas yra ge
riausias pienas. Delei 
extra rūpestingumo pri
statant jį jums iš far- 
mos iki jūsų stalo, jus 
rasite jį visuomet su pil
no riebumo Smetona, 
šviežią, saldų ir neabe
jotinai n geresnio skonio. 
Pabandyk jį šiandie.

Bowman
D AIRY COMPANY

MILKf

Ši Brunsvvick Radiola, 6 tūbų, 
gražus kabinetas, superheadrodi- 
ne, su viskuo, nieko daugiau ne
reikia pirkti, $69

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

Naujienos Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

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

(Adresas)

(Miestas ir vaiat.) 
_____________________________ J

3404.—Suaugusiai poniai tinkama suknelė. Galima siūdinti iš bile 
lengvos arba sunkesnės materijos, nors iŠ lengvo šilko arba kitokios leng
vos materijos geriaus išrodys negu iš sunkesnės. Sukirptos mieros 16 ir 
18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vien* ar daugiau virš f NAUJIENOS Pattem Dept. 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
paduotą blankutę arba priduoti pa- čia jdedu 15 centų ir prašau at- 
vyzdžio numerj, pažymėti mier« ir ,iųstj mgn pavyzdJ No __________
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina Mieros ........................  per krutinę
15 centų. Galima prisiųsti pinigui 
arba krasos ženkleliais kartu su už- .................... /Adliai ’ ****”
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. (Miestas ir vaiat.)
Halsted St.. Chicago. III. J

riešutų kėksas
% puoduko sviesto
1 puodukas cukraus
3 kiaušinių baltymai
y2 puoduko pieno
l*/2 puoduko miltų
% puoduko riešutų, smulkiai 

sukapok
1 šaukštukas “cream of tar- 

tar”
*4 šaukštuko soda ištarpyk 

viename šaukštuke pieno.
Gerai ištrink sviestą su cuk

rum. Išplak baltymus ir pri
dėk prie sviesto ir plak pakol 
mišinys bus , kaip Smetona. Dek 
miltus ir pieną, pamainant, tai 
vieną, tai antrą; toliaus pridėk 
sukapotus riešučius ir apibar
styk viską su “cream of tartai*”. 
Ant galo supilk piene ištarpytą 
sodą, gerai viską išplak, supilk 
į išsviestuotą blėtį, bletį išberk 
miltais ir kepk nekarštame pe
čiuje.

BISKVITŲ KĖKSAS

6 kiaušiniai, atskirk trynius 
nuo baltymų. Pridėk truputį

Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varškė

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

Brunsvvick B. C. A. Radiola, 
uža:. c'.t"bų’ $59
Atvvater Kent, 7 tūbų, CCQ 
modelis 42, už .............
Fada, 7 A. C. tūbų, gražus kabi
netas, su viskuo, $85
Steinite, 7 A.C. tūbų, 
su viskuo už ................. vO"
Freshman, G.A.C., su vis- CEQ 
kuo, gražus kabinetas vwv
Majestic 71 su dynamic C1O7 
spoakeriu, su viskuo už I v I 
R C. A. Radiola 33, $77
Spartan, 8 tūbų, 79 A, dynamic 
speakeris, gražus Wal- C1OC 
nut kabinetus, už ...... ICw
Atwater Kent modelis 
8 tūbų ............................
Victor 7-11, • Orthophonic Victro- 
la ir Radiola, $165

Gražus naujas grojiklis planas, 
kainavo $550, dabar $195
Gulbransen Registering Pianas, 
vertės $500, $295

Kinibal grojiklis pianas $185
Stark grojiklis pianas, C7Q
už .................................... ■ O

Garantuojame ir duodame leng. 
vais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

oc d

Too Bad Rimt Didn’t See ItTUBBY

-----/Ano um 
THE MEANTIME 
LKl» LARR.Y 
A GELTIEM AN 
OF THE 
WHO LEPT THE 
OLt> SKIRT (A) 
THE HAUNTED- 
H0USE RETORMS 
TOCLAIM H1S 

CMJlO.

GEBĄS
A REAL due

n MOVĖS.'

Delicious
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found, 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHENIX

CHEESE COMPANY

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir

Kitus Vabalus

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

SAtade by
1 Pharmac*l Co., S«int (J. S A.

—......  ................................ . .,—
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Subscription Kates:
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niurnu ourX5ĮUsjs?fi
Chicagoje — paštu:

Metams .............................
Pusei metų ......*.................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...................
Savaitei ..........„..................
Mėnesiui .............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...........................   $7.00
Pusei metų ...............................  3,50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviems mėnesiams ................ 1.25
Vienam mėnesiui .............. ..... .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose

[Atpiginta]
Metams ......................... ........ $8.00
Pusei metų ..............................  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

jungą. Tai yra konstruktyvia darbas, kuris suteiks Lie
tuvos darbininkams ne tik materialės, bet ir morales 
naudos. Jie mokinsis savarankiškai veikti.

Ligonių kasų organizavime vadovauja socialdemo
kratai, o ne komunistai arba federantai, kurie tik de
magogiją varinėja darbininkuose, bet nieko naudingo 
jų labui nenuveikia. Tečiaus, kai dabar žvalgyba pradė
jo begėdišką kampaniją prieš socialdemokratus ir dau
gelį jų suėmė (jų tarpe ir Galinį, kurį suvažiavimas iš
rinko rūpintis ligonių kasų sąjungos steigimu), tai dar
bas vėl bus sutrukdytas.

Ir vis tik, nežiūrint pikčiausių trukdymų, darbinin
kai Lietuvoje palengva organizuojasi.

Mano žodis dėl Dr. 
Schmidto ir kitų

Apžvalga
NUSIGINKLAVIMAS — TARPTAUTINĖ 

PROBLEMA S. ■ D. CENTRO PRANEŠIMAS

Danijoje aną dieną laimėjo rinkimus į parlamentą 
socialdemokratai, ėjusieji į rinkimų kampaniją griežto 
nusiginklavimo obalsiu. Naują‘ Danijos valdžią sudarys 
socialdemokratai, remiami radikalų, kurie pritaria jų 
programui nusiginklavimo klausimu, arba šitų dviejų 
partijų koalicija. Bet ar ji galės savo programą įvykin
ti, tai klausimas.

Ne gana to, kad Danijos aukštesniuosius parlamen
to rumus (senatą) daretebekontroliuoja konservatoriai 
ir agrarai, kurie stojo už stiprią armiją ir stiprų laivy
ną,, bet naujajai Danijos valdžiai gali padaryti kliūčių 
ir svetimos valstybės. Jau eina gandai, kad buv. Santar
vės valstybės, ypač Anglija, priešinsis Danijos ginkluo
tų jėgų mažinimui. Anglams, sako, rupi, kad Danija tu
rėtų jėgų, kilus karui, neleisti bet kuriai Baltike valsty
bei užblokuoti įėjimą į Baltiko jurą. ‘

Ir suprantama, kad Anglija, Francija ir Belgija su
sitarusios, jei norės, galės labai trukdyti Danijos val
džią, darydamos spaudimą į Danijos finansus, kliudyda- 
mos jos prekybą su užsieniais ir t. t. Šitų trukdymų ne
bus, jeigu ir Anglijoje susidarys tokia valdžia, kuri sto
ja už nusiginklavimą.

Taigi, pasirodo, net mažiukėje Danijoje nusigink
lavimo klausimas anaiptol nėra vien tik vidujinės politi
kos klausimas. Jis yra didelė tarptautinė problema. To
dėl ji galės būt išspręsta tik tarptautinio susitarimo ke
liu. Bet tarptautinis susitarimas bus galimas tiktai tuo
met, kai atskirų kraštų valdžios pateks i rankas tų 
žmonių, kuriems rūpi ne užkariavimai ir tautų pavergi
mas, bet laisvė ir pasaulio taika.

Apie žvalgybos padarytą “So
cialdemokrato” redakcijos bute 
kratą jo redakcija ir 
centras praneša taip:

Dėl š. m. balandžio 
įvykusios kratos ir 
Maironio g-vėj

partijos

ŽVALGYBOS ANTRININKAS

Chicagos Marijonų organas, pasiremdamas Lietu
vos žvalgybos melais, kaltina- socialdemokratus “parsi
davimu” lenkams. Tuo tarpu net to organo vienminčiai 
Lietuvoje, krikščionys demokratai, tais melais netiki.

Gėda, kad laikraštis, pretenduojąs būti dorovės 
kytoju, nusmunka ligi žvalgybos antrininko rolės.

mo-

DARBININKAI LIETUVOJE VIS TIK 
ORGANIZUOJASI

Kovo 27 d. įvyko Kaune pirmas visos Lietuvos ligonių 
kasų atstovų suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir Klaipė
dos ligonių kasų atstovai. Suvažiavime nutarta steigti 
ligonių kasų sąjungą, ir tuo reikalu rūpintis išrinkti Ga
linis, Vilkaitis ir Bielskis. Suvažiavimas, be to, nutarė 
kreiptis į vyriausybę, kad ji pasiimtų gydymą sergan
čių venerinėmis, psychinėmis ir chroniškomis ligomis, o 
taip pat, kad ligonių kasoms butų suteiktos autonominės 
teisės.

Šis suvažiavimas tai vienos svarbesniųjų įvykių vi
suomeniniam Lietuvos gyvenime. Niekas nepasakys, kad 
darbininkų sveikata neprivalo rūpėti kraštui. Bet kas 
kitas gali geriau šituo reikalu rūpintis, jei ne patys dar
bininkai? Europos kraštuose jau nuo seniai yra pripa
žinta, kad darbininkai turi teisę tą reikalą paimti į savo 
rankas, ir valdžios teikia tuo tikslu sudarytoms darbi
ninkų organizacijoms (ligonių kasoms) paramą iš val
stybės iždo.

Atėjo laikas, kad ir Lietuvos darbininkams tapo ši
ta teise pripažinta, nežiūrint to, kad dabartinė valdžia 
yra nusistačiusi prieš kiekvieną savarankišką darbinin
kų judėjimą. Kol Lietuvą valdė krikdemai, ligonių ka
sas steigti buvo neleidžiama, nes klerikalai daro biznį 
iš labdarybės ir todėl nenori, kad biedni žmonės pasi- 
liuosuotų nuo krikščioniškų labdarių globos.

Ligonių kasų įstatymas buvo priimtas seime tiktai 
tuomet, kai klerikalai pralaimėjo rinkimus. Bet 1926 m. 
gruodžio perversmas jo vykinimą sutrukdė. Tautininkų 
valdžia pradžioje tą įstatymą visai ignoravo, bet paskui 
sauvališkai jį pakeitė (ir pagadino) ir ėmė vykinti. Ir, 
iš tiesų, ilgiaus trukdyti ligonių kasų steigimą, kuomet 
Lietuvoje yra tiek daug skurdo bednuomenėje, nebuvo 
galima.

Taigi pernai metais buvo įvykinti vieši rinkiniai li
gonių kasų taryboms sudaryti miestuose, o dabar, kaip 
aukščiaus minėjome, jau suvažiavo atskirų tarybų at-

IL# į

2 dieną 
suėmimų 

Nr. 6 butas 4 
L. S.-D. Partijos Centro Komi
tetas ir “Socialdemokrato” Re
dakcija šiuo praneša Partijos 
narių ir visuomenės žiniai kas 
seka.

Bute, kuriame kriminalės po
licijos agentai balandžio 2 die
ną padarė kratą, tilpsta: “So
cialdemokrato” redakcija, uži
manti vieną kambarį su tamsiu 
prieškambariu; Centro Komite
to reikalams kambarys; Odinin
kų prof. sąjungos valdyba, nuo
maujanti pirmutinį kambarį iš 
gatvės; be to dar gyvena Sa
vickis ir Galinių šeimos ir dvie
juose kambariuose — Lietuvos 
Universiteto studentai. Kamba
rių išdėstymas bute yra toks, 
kad beveik visi jie yra perskir
ti koridoriais ir kiekvienas turi 
įėjimą iš koridoriaus.

Kadangi šiokiomis dienomis 
tiek į Partijos įstaigas, tiek ir 
pas privačiai bute gyvenančius 
lankosi apsčiai žmonių, todėl 
įeinamos į butą durys iš gatvės 
būna nerakintos. Nerakintos bu
vo jos ir kratos dieną. Jokios 
bendros priežiūros butan besi
lankančių iki šiol nebuvo, ir 
kiekvienas gyvenančiųjų dabojo 
tik savojo kambario. Kratos 
dieną, vyrams išėjus į darbą, 
iki pietų bute buvo Savickienė 
ir Galinienė, išeidamos miestan 
savais reikalais, ir laikraščio ad
ministracijoj dirbąs jjtud. Va- 
linčius, taip pat vaikščiojęs 
miestan. Studenčių kambariuo
se nieko nebuvo, nes studentė 
D. iš pat ryto išėjo miestan, o 
visos kitos studentės buvo iš
važiavusios šventėms.

Apie trečią valandą atvykę 
kriminalinės policijos agentai 
rado bute pietaujančius Savic
kus ir Galinius, rado asmeni
niais reikalais atvykusią Kau
nan Plečkaitienę, Galinio brolio 
žmoną ir stud. Valinčių‘1 Buvu
sių kratos metu bute parody
mais, policijos agentai, butą ap
statę, iš karto pareiškę, kad jų 
žiniomis bute esanti nelegalė 
literatūra ir parodę orderį kra
tai padaryti.

Kratą darant, atskiri kamba
riai buvo apstatyti policininkais 
ir jų gyventojai neleidžiami 
bent kur bute vaikščioti. Pirmu
tinis iškrėsta Centro Komiteto 
kambarys ir nieko nerasta. Po 
kurio laiko kratą darę policijos 
agentai atnešė į Centro Komi
teto kambarį pundą, rastą jų 
pasakymu vienam koridoriaus 
gale, kuriame pasirodo butą 
laikraščio “Pirmyn” numerių. 
Dar vėliau ištraukta to paties 
laikraščio “Pirmyn” numerių 
pluoštas iš dėžės “Socialdemo
krato” redakcijos prieškambary 
ties koridoriaus durimis. Pačiam 
“Socialdemokrato” redakcijos 
kambary kratos metu bute bu
vusiųjų parodymais jokios nele- 
galės literatūros nerasta.

Kratos metu, kuri tęsėsi nuo 
3 vai. iki 9 vai. vakaro, krečia
mai! butan grižo iš miesto 
stud. D. ir atvažiavo iš atosto
gų studentė J.* Be to, užėjo 
butan kalėjime laikomo Rama
nausko žmona su mažu vaiku 
pašalpos gavimu reikalu, du

žmonės iš provincijos, apie 6 
asmenų prof. sąjungos, kai ku
rie Partijos nariai7 ir studenčių 
asmeniniai pažįstami. Visi jie 
buvo sulaikyti. Kratą pabaigę, 
policijos agentai pasiliko bute 
iki pirmos valandos nakties ir 
visus butan užėjusius jau ne
beišleido. Tuo budu suareš
tuota kartu su bute gyvenan
čiais apie 18 žmonių.

Tuo pačiu laiku- vyko kratos 
ir suėmimai pačiam mieste tą 
pačią ir sekamas dienas. Ben
dras suimtųjų socialdemokratų 
ar su ta krata rišamų žmonių 
skaičius musų žiniomis siekia 
apie 30.

Pranešdami musų partijos 
narių ir visuomenės žiniai fak- 
tinus kratos ir suėmimų davi
nius, kiek juos buvo galima iš
aiškinti iš buvusiųjų kratos me
tu, L.S.-D. Partijos Centro Ko
mitetas ir “Socialdemokrato” 
Redakcija kartu pareiškia, kad 
jie nežino, kuriuo budu budu 
atsirado bute policijos agentų 
rastoji nelegalė literatūra ir 
kad jie nieko bendro su ta ras
tąja literatūra neturi.

L. S.-D. Partijos Centro Ko
mitetas, “Socialdemokrato” 
Redakcija.

Amerikos daktarų asociacija 
už neetišką elgimosi pasmerkė 
Dr. Schmidtą, pašalindama jį 
iš savo narių tarpo. Kadangi 
minimas daktaras, kartu su ki
tais, buvo ir yra žymus gydy
tojai ir kadangi jie yra vedė
jais instituto, kuriame žmones 
pigiai gydoma, tai šitas inci
dentas sukėlė įvairių įaviriausių 
diskusijų. “Naujienų” red. ir
gi, kiek pamenu, pareiškė pa
geidavimą, kad butų dar dau- 
giaus diskusijų. Dr. Margeris 
už tai “Nauj.” redaktorių išba
rė, primetė jam visokių “aist
rų” ir dar kt. Aš dėl to noriu 
čionais savo žodį pasakyti.

Pirmiausia dėl minimo insti
tuto. Institutas, kaip žinome, 
sukurta ir jau gyvuoja keletą 
metų. Aš žinau kaip jisai kū
rėsi ir kas jį kure, kadangi ir 
aš pats buvau kviestas jame už 
gydytoją dirbti, 
doma vadinamos 
(gonorėja, sifilis 
ligonių gydoma
dalelė), bet nuo kitų imama 
po $1 už vizitą. Išrodo labai 
pigiai, ar ne? O vienok turiu 
keletą ligonių, kurie paprastą 
gonorėją besigydydarni, sumo
kėjo virš 
bar atėjo 
Jeigu aš 
gonorėjos
dolerių, tai ligonis mane pava
dintų žinote kokiu vardu... Dar 
vienas dalykas: instituto įstei
gėjai samdo daktarus, moka 
jiem nuo $150 į mėnesį. O tų 
samdytų daktarų daug, jie kas 
diena leidžia po daug ligonių, 
tai institutas daro gerą biznį,
išnaudodamas daktarus. Pas- laukti ir ligas užsendinti—tik

Institute gy- 
socialės ligos 
ir kt.); dalis 
dykai (maža

šimto dolerių ir da- 
pas mane gydytis, 
pasakyčiau, kad už 
išgydymų imu šimtą

kui, prie geriausių norų nega
lima suteikti tinkamas patar
navimas kiekvienam ligoniui, jei 
reikia skubinti, kad juos atlei
dus. Už tai daktarai, ypatin
gai venerinių ligų specialistai, 
minėtą daktarą ir pakedeno ir 
iš asociacijos pašalino.

Del dykai gydymo mes nesi
ginčysime. Neturintiems pini
gų reikia suteikti, gydymas dy
kai, bet tasai gydymas turėtų 
būti ne blogesnis už apmokamą 
gydymą. Dauguma daktarų ne
retai gydo visai dykai tuos, ku
rie pinigų neturi.

Turiu aiškiai pasakyti, kad 
,Dr, Schmidt, Dr. Bundesen ir 
kt. čionais jau nėra toki dide
li griešninkai; aš juos net pa
teisinčiau, nes minimas institu
tas ne jų iniciatyva įsteigtas 
ir ne jie jį valdo. O laikraščių 
redaktorių ir-gi nėra pamato 
kaltinti, nes jie, kiek skaičiau, 
šitą klausimą gan nešališkai 
gvaldė. Kartais daktarams kai 
kas užpylė pipirų, bet nelabai 
smarkių, o daktarai prie jų pri
pratę.

Galų gale, jeigu lietuviai 
steigtų kokią nors įstaigą, ku
rioje biednuosius pigiai arba dy
kai butų galima gydyti, tai aš 
nieko nelaukdamas ir niekieno 
nesiklausdamas prie jos prisi
dėčiau. žinoma, aš reikalau
čiau, kad gydymas butų moks
liškas visais žvilgsniais.

Kol gyvuos dolerinė sistema, 
tol šitas klausimas paliks klau
simu. Kapitalizme visus dole
ris už nosies vadžioja, ir mes 
visi dėl to dolerio pešamės ir 
pešimės... Kuomet valstybė tik
rai susirūpins savo piliečių svei
kata, suteiks jiems tinkamą gy
dymą be užmokesčio; kuomet 
daktarams nereikės pinigų im
ti; 'kuomet ligoniams nereikės

tuomet šitas klausimas bus iš
rištas. Tik tuomet išnyks 
“etiškas” ir “neetiškas” dakta
ro elgesys. Tik tuomet dakta
rai galės tinkamai visiems li
goniams patarnauti. Tik tuo
met išnyks ir pavydas daktarų 
tarpe4 —tuomet jiems nereikės 
karščiuotis ir redaktorius pulti. 
Bet kapitalizme šitas klausi
mas neišrišamas: reikia tokios 
tvarkos, kurioje doleris už no
sies negalėtų vadžioti.

—Dr. A. J. Karalius.
Prierašas. Parašius man ši

tuos žodžius “Nauj.” p. Tylintis 
pareiškė savo nuomonę apie Dr. 
Margerio “krtiką”, etiką ir kt. 
žinoma, gaila, kad viešai toki 
dalykai kalbama, bet ką jau čia 
padaryti. Tylintis, matomai, ne 
daktaras, tai jam daktaro pro
fesija nerupi. Man norėtųsi, 
kad visi lietuviai daktarai gerai 
gyventų, bet kartu pageidau
čiau, kad jie nesikištų ne į sa
vo reikalus ir kitų žmonių ne
puldinėtų. Dr. Margeris be jo
kio reikalo ir pamato ėmė ir 
užsimanė “Nauj.” red. “pakri
tikuoti”. (Nesuprantu kokiems 
galams red. tą jo “kritiką” pa
talpino...) O tai, žinoma, šiuos 
klausimus tiktai suvelia.

Sustabdykit 
Niežėjimą

Nckasykit, tai pavojin
ga. Greitai pagclbai nuo 
niežėjimo odos vartoki
te Severa’s Esko. Taip 
vėsinantis, raminantis, 
jis sustabdo keldinantį 
Įdegimą. Gaukit jų is 
savo aptickos.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

SPECIALE
KAINA ŠIANDIE

Ieškok
Blatz

VAL BLATZ BREWING COMPANY, MILWAUKEE, WISC: 
Chicago Branch: 1500 Holt Street 

Phone Brunsivick 3600

i

ir visą šią 
savaitę!

RAUDONOS 
VILYCIOS

jūsų mėgiamoj 
rovoj-ji nurodofįfpa 
stebėtina Malt Syrup 
Vertę daugiau kaip 
4,000 sankrovose

SS®



NAUJIENOS, Chicago, H

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Meilė

dello, kad kontestantai galėtų 
isitčmyti, kokie vardai yra iki 
šiol prisiųsti kontestan ir ko
kiu dar nėra.

Patartina konlesta litams, per
skaičius kentesto pranešimus, 
išsikirpti paduotus vardų sąra
šus ir juos pasilaikyti. Kontes- 
tantas turėdamas visuomet po 
ranka vardų sąrašą galės maty
ti, kokių vardų dar nėra pri-

Vaidil, Dubysa, Uola, Vaga, ša
ka, Varpas, Vairas, Žagrė, Švie
sa, Sala, Aras, Patrimpą, Arka, 
Pikkalnis, Vaidelytė, Astras, 
Tamara, Tiesa, Tėvynė, Viltis, 
Liaudės, Naujas Diegas, Nau
jos Jiegos, Naujų Naujas, Link
smos Valandos-, Betina, Poema, 
Poetas, Vadovas, Valiuta, Va
das, Titulas, Kernius, Soborą,

Stulpinas po $1. Smulkių aukų 
$3. Viso surinkta $272.

V. M. Stulpinas, rast.

Paroda vardu: Bukite 
namų savininkai

Šitą naktį, šitą dieną,

pe-

rv

Pavasaris.
šilta ir gera.
Pavasaris kaip grybas iš 

lėsio išdigo ir sužaliavo.
Gražu ir linksma. Anksti

tą, dar man miegant, špokai 
prie mano longo čeksi. Miš
kuose putpelės tarškena savo 
giesmes. Margi geneliai baks
noja medžių žieves — galanda 
savo atšipusius snapelius.

Visur reiškiasi šypsanti mei-1 tys skirtingi vardai:

ją skirtingą teatrui užvardini- 
mą ir nekartos tu vardų, kurie 
jau yra kitų prisiųsti. •

Prašome gerai įsitėmyti že
miau paduotą^vardų sąrašą ir 
siųsti kontestan tik tokius var
dus, kurių dar nėra šiame są
raše. Primename dar ir tai, 
kad tie, kurie pakartoja kitų 
pirmiaus prisiųstus vardus, ne
turi jokių šansų laimėti 
mos dovanos.

Iki šiol užregistruota

Neužmirškite, kad šio kon- 
teslo laikas baigiasi gegužės 
15 d., š. m. ir nelaukite iki pas
kutinei dienai. Siųskite savo 
parinktus vardus tuojaus, kad 
galėtume užregistruoti juos iki 
paskirto laiko.

Theatre Building Corpora
tion, 819 W. 35th Sį., Chicago, 
III. i

lė ir atgimimas gamtoje ir gy
vuose daiktuose.

Aš irgi ne kelmas. Ja 
meilę- Myliu, nes turiu 
mylėti, kaip ir kiekvienas 
vas sutvėrimas susiranda 
mylimą.

. Pavasarį dainos skamba.

Egle, Vilno, Kaunas,

skiria-

sekan-

Bojus,
, Bėda, Sargė, Mo-

simais, surištais su namų sta
tyba ir šeimynos gyvenimu.

Lietuviai Gydytojai

Aukos Šiaurės Lie 
tuvos nukentė-

jusiems

Balandžio 27, East Chicago 
avė. atsidarė paroda vardu 
“Own Your Home Exposition”. 
Ją atidarė viešųjų darbų komi- 
sionięrius Richard W. Wolfe. 
Atidarymo iškilmėse dalyvavo 
miesto valdininkai, Chicagos 
Realestatininkų tarybos virši
ninkai ir nariai ir kiti užintere- 
suoti paroda asmenys. Paroda 
tęsis dvi savaiti laiko. Čia bus 
išstatyti tavorai, kurie reikalin
gi yra trobesiams statyti, mo
deliai įvairių įvairiausių namų, 
bus duodamos paskaitos klau-

Universal Restaurantl
Musų virti en i ai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgiu*
A. A. NORKUS. >av

31st St

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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 8201

Graboriai

Phone Boulevard 4139

Akių Gydytojai
WD*^rw*-^**^^*^^%zw%**^*vw^^#*^^*ww*z*z^»^****r****ww*

Tel. Victory 6279

DR. G. ŠERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 
metu* kaipo patyrę* gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 ikkl

3265 So. Halsted St.

Phone Canal 2118
Ofiso valandos nuo 6-8 v. vak.

DR. A. L YUSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS

elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija:

1025 W. 18th St., netoli Morgan St.
Valandos: nuo 10—12 pietų h 

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

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 ar Randolph 6800

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenu*

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

Nedėlioj pagal sutarti

1900 South Halsted Street 
/ • .

Rezidencija:
4193 Archer Avenuešie asmenys aukavo šiaurės 

Lietuvos badaujantiems Chica- 
gos ir apielinkes lietuvių mas- 
mitinge, atsibuvusiam balan
džio 21 d. 1929 m. šv. Jurgio 
parap. svetainėje, 32 ir Auburn 
Avė., Chicago, III.: J. J. Elias, 
prezidentas Universal State 
Banko, $125; Lithuanian Ame
rican Chamber of Commerce 
$100; pralotas M. L. Krušas 
$12; konsulas A. Kalvaitis ir M. 
Kazninas po $5; adv. A. S. 
Bradchulis, K. Zolp ir T. Janu- 
lienė po $3; B. Puplicer, Z. Ged
vilas, E. Matrunienė, P. Stau- 
gaitienė, K. Pavalumis, M. Če
pas, N. C. Krukonis, S. Siuras, 
M. Kriniskienė, V. Dimša, P. 
Judeikis, M. Locaitis, V. M.

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

ką Šilinė, Taube, Tiklė, Pirmas 
Teatras, Saulė, Vitis, Ulė, Ur- 
ka, 'Utena, Vaidas, Nemunas, 
Litas, Arent, Litą, Vėlė, Vėsu- 
la, Viltė, Vokė, Romovė, Lietu- 

Ramuva, Dangus, Voverė, 
, Aušra, Ramy- 

idcaliugumą. I bė, Pirmin, Dailė, Birutė, Ru- 
Vilno, Venta, Alyta, 

Aukuras, Kipras, Idėja, Galybė, 
Jiega, Aldona, Algė, Algis, Dai
va, Deivė, Kaunas, Savas, Mar
gis,' Dcris, Ėglis, Gabija, Gau
dą, (Marksas, Vilnius, Vytautas, 
Giedra, Gilšė, Gužinė, Jorė, 
Mokslo 'Leatras, Laimė, Kaunis, 
K orą, Laima, Leta, Tarptauti
nis, Verybė, Lygudų, Meilė, Mei- 
lis, Namčja, N.ijola, Vaidenlu* 
vė, Tauta, Algird, Olsis, Parlęi, 
Patelė, Perle, Bijūnas, Varna, 
Sapnas, Ragas, Pilis, Rainas, 
Antolis, Autis, Rožytė, Kryšto- 
las, Jurbark, iMirta, Lietoli, 
Gamta, Vanagas, Povas, šer
nas, Sharna, Bert ha, Elda, Do
vana, Dora, Gediminas, Palan
ga, Blinda, Mandagus, 'Palocius, 
Daina, Rožė, Amas, Nemunvi- 
lįa, Alė, Asta, Neris, Aidas, Mė
nulis, Pakiniai, Klaipėda, Auk
sas, žvaigždė, Rikštė, šilas, Gi- 
rė, žarija, Balsas, Kardas, Ge-‘ 
gutč, Šešupė, Aukšta Garbė, 
Legendra, Arelis, Era, Oaza,

sau

Valandos nuo 2-4 po piet.
Norintieji matyti prieš piet, 

pašaukite telefonu
Tel. Lafayette 0098

vasaris šaukia žmogaus sielą į' va, Ramuva, T 
gyvenimą. Dilgina jausmus ir žegota, Byruta, 
žadina realizuoti

Nudbodu gyventi ant burdo. ta, Banga, 
Kiekvienas burdingierius tai 
žino. Bet turint mylimąją, iš
sklaido ji tavo tamsias svajo
nes, pataiso apetitą 
linksmiu.

Aš myliu!
Ideališkai myliu.

riu atsikratyti nuo
nusio manyje papročio, bet ne
galiu. įMeilė pergali viską.

Kiekvieną rytą, išeidamas į 
darbą, ix> kelis kartus pabu
čiuoju ją, paragauju jos sal
džios meilės-..

Parėjęs iš darbo, pasisveiki
nu su ja ir... skiliuos, kai mano 

. akys pradeda merktis, o galva 
griūva nuo pečių.

Aš myliu namie darytą, 
Per paiputę išvarytą...
Aš myliu«ir vis dainuoju,

ir padaro

Karlais no- 
to įsigyvė

—Don Pilotas.

Guzikas
(Feljetonėlis)

Guzikas yra paprastas daik
tas. Niekas nenori apie tokius 
menkniekius, kaip guzikas, nė 
kalbėti. Bet guzikas yra labai 
svarbus daiktas.

įsivaizduokim sau, jeigu gu
zikas ištruktų iš kelinių arba 
pamestum kalnieriaus guziką? 
Kiek nesmagumo mums pada
rytų tas mažas guzikėlis!

Guzikas tarnauja mums ne 
vien rūbuose, bet ir pramonėj, 
žodžiu, net ir virtuvėj. Paspau
dei guziką — automobilis bė
ga, aeroplanas skrenda. Pa
spaudei guziką — elektros švie
sa dega.

Vadinasi, nebūtų guziko — 
nebūtų ir parankumo. Kiekvie
nai mašinai užvesti reikia gu
ziko arba knipkio. Guzikas yra 
kontrolius didelės jėgos. Be jo 
ir mašina tyli, ir elektra nede
ga, ir autas neurzgia, ir durys 
neatsidaro.

Guzikas yra vertas didelės 
pagarbos.

Aš gerbiu guziką!
Gerbiu labiau guziką, negu 

Įiačią mašiną, kuri be guziko 
negali veikti.

Saugokit savo gazikus! Pa
metus guziką, gali ir žmogaus 
mašinerija sugesti arba visai 
ant “bom” nueiti.

— Don Pilotas.

Kirilą, Vanda, Volga, Lida, Vis
ki, Olga, Atrado, Kanklės, Avi
lys. Menas, Malonė, Beržas, ()- 
lis, Prezidentas Grinius, Aida, 
Liola, Garsas, Žirgas, Vaidyla,

LAIMĖJOME BYLA
Teisėjas Denis E. Sullivan 

Superior Courbe balandžio 13 
d. išleido injunclioną prieš Pure 
M ilk Association ir Chicago 
M ilk Dealer’ Association./Toms 
pieno organizacijoms uždraudė 
daryli suokalbių kontroliuoti 
miesto pieną, verčiant visus pie
nininkus būti jų nariais.

Emerald Dairy, kurios savi
ninkas yra Stanley Daugėla ir 
kuri randasi ant Bridgeporto

Pranešimas
Visi, kurie norite važiuo- 
Lietuvon su “Naujienų” 

ekskursija, malonėkite tuo- 
jaus atsilankyti į Naujienų 
ofisų užsisakyti kambarius 
ant laivo George Washing- 
ton. Dabar dar turime užė
mę ir yra atlikę keli labai 
geri kambariai, bet j keletą 
dienų busime priversti pa- 
liuosuoti. Vėliaus gal visai 
nebus galima gauti, o jeigu 
ir gausime, gali nebūti tokie 
parankus.

Naujienų ofisas atdaras 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų.

ti

HUDSON KOMPANIJA IŠDIRBI
NĖS LENGVUOSIUS TROKUS

Hudson Motor Car Co., kuri iš- 
dirbinėja Hudson ir Essex automo
bilius, neužilgo pradės išdirbinėti 
lengvuosius trokus greitam pristati- 
nėjimui prekių.

Viskas .jau .prirengta gamybai ir 
naujieji (rokai pasirodys pardavybo- 
je liepos mėnesy. Jie bus pabūda
vote ant Essex chasis ir bus parda
vinėjami Hudson ir Esex pardavėjų, 
kuriu skaičius pastaruoju laiku ne
paprastai užaugo. Komerciniu tro- 
ku manažeriu bus Sam C. Mitchell, 
per kelis metus buvęs Hudson Mo
tor Car Co. pardavybos Viršininkas.

Išdirbimas trokų yra didelis žing
snis kompanijos progrese. Dedama 
bus pastangos ant gražumo, greitu
mo ir ekonomiškumo operavimo.

Roxee Teatro 
Kontestas

Kontestantai prašomi įsitėmyti 
vardų sąrašus ir nekartoti tų 
pačių vardų.

Talpindami šį kartą daugiau 
naujai prisiųstų teatrui užvar
dini m ų pa kartoj ame taipgi ir 
visus kilus vardus jau pirmiau 
tilpusius konlesto pranešimuo
se. Vardų sąrašą kartojame

J. Lulevich 
Lietuvis ermborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Idc. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.
, OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS :

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

■__— ...ALlte", ■ =
Lietuvės Akušerės

ta

Vidikas-Lulevičiene. , . I
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegija 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.

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekfhadieniais nuo 10 iki 12’.

A. MONTVID, M, D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathArmia.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal autartj ------- o-------

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Advokatai

prie tų organizacijų. 'Lodei tos 
organizacijos gąsdinimais, klin
čių darymais bandė priversti 
mus pasiduoti jų valiai.

Mes, norėdami l'armeriams 
prideramą kainą mokėti už pie
ną įr pardavinėti gerą syiestą 
ir gardžius sūrius už prieina
mą kainą, nepasidavemė.

Savo kostumeriams 
gams pranešame, kad 
kas buvo atsidūręs 
kur mes laimėjome.

Musų produktai pasilieka po 
senovei geri ir kainos prieina
mos.

EMERALD DAIRY,
St. Daugėla, Savininkas 

3251 So. Emerald Avenue, 
Chicago, 111.

ir d ra il
sis daly- 
teisman,

Amerikoj išgyveno 23
Paliko dideliame nu- 

moteuj J ieva, po te-

Telefonas Boulevard J939
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46th St. Chicago, III.
Phone 

Hemlock 9252

DOMININKAS YOZAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 27 dieną, 2:10 va
landa ryte, 1929 m., sulaukęs 
43 metų amžiaus, gimęs Pa
nevėžio apskr., Smilgių mies
tely, 
metus, 
liūdime 
vais Parskaudaitę, brolį" Karo-

Anastazija 
Sirita- 
Kunas 

826 W. 34

lj, dvi seseris 
Ivanauskienę, Veronika 
vičienę ir gimines, 
pašarvotas, randasi 
Street.

Laidotuvės jvyks 
balandžio 30 dieną, 
te iš namą i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, 
bus gedulingos 
velionio sielą, 
nulydėtas i šv. 
pines.

Visi A. A. Domininko 
zaitis giminės, draugai ir 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Brolis, Seserys 
ir Gimines.

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

utarninke,
8 vai. ry-

kurioje - atsi- 
pamaldos 
o iš ten 
Kazimiero

už 
bus 
ka-

Yo- 
pa-

Patarnayju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanket* ir 
tt Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 32(11 South Wallace Street

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D
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. 
Piirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Phone Canal 6222

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

(Corn. Leavitt St.) 
Vai.: f—3 ir 7—8; Ned. 10—12 
Rezidencija 6640 S. Maplevrood 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

ryto
Avė

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisą tam pačiam namo i
2408 W. 63 St.,
kampas Westeri> Avė.

Tel. Hemlock 5524

Kch. tel. Van Burcn 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

8ui(c 200 1570 Mihvaukec Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: pancdfiliaiH, sercdoniis
CioiniH 2—O vak. Nedalioj pagal

Auburn l’arlt KogpHal, Ibi W. 
Tol. Radeliffo 1000 

Utarniukais,

Ir potny- 
BUtarlma. 
78tli PI.

helvcruaiH ir HUbatomiB 
ryto iki U v. vak.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptieko* 

________ CHICAGO. ILL._________ • 

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

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 S t., 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 
Nedeliomic "ua 9 iki 12 ryto

11

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S'. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO. ILL.

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

127 N. Dearborn St.
s Room 928

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

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

{vairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai
OFISAS

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

4729

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyjs 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street
Kampas 18th St

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

Residence Tel. Fairfax 6852

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

195 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 96t(J

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30* iki 4:80 p. po plot

Telefonas Canal 8464

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peter*) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street
Tel. Randolph 3322

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

4

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
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

MOTERYS* TAIP PAT CREMO CT 
GARUS PRIPAŽĮSTA ESANT 

GRYNUS

Roseland

Komunistai drasko 
“Izviestija”

žino,

pradėjau 
knygyną, 
kokie tie 
nelaimei, 
nei vie-

pradėjau 
žiūriu,

žiūrėk”, pa
štai ‘Izviestija’ taip

‘Tribūne’ ”, sako jis. 
parodžiau ir paskai- 

‘Izviestijas”, tai zmo- 
taip 
“Iz- 

šmo-
‘Mes, ko- 
kad visi

Kuomet komunistams
kad pačios sovietų

Laikraščių skaitytojai 
kad “Izviestija” yra oficialis 
sovietų Rusijos valdžios orga
nas. Tas laikraštis yra leidžia
mas Maskvoje. Ką “Izviestija” 
rašo — bent komunistams tu
ri būti teisybė. Juk “darbinin
kų” valdžios organas negali me
luoti.*

Keli menševikai sudėjo pini
gų ‘ilzviestijoms” užprenume
ruoti į Aušros knygyną. Ka
dangi bolševikai bijo išsirašy
ti “Izviestijas”, tai jas išsira
šė menševikai, manydami,, kad 
jose ras teisybę parašytą ir to
kiu budu gal menševikai taps 
bolševikais.

Ant nelaimės, menševikai, 
skaitydami “Izviestijas”, kryp
sta vis toliau nuo bolševizmo. 
/ Kuomet komunistų gazieta 
pradėjo rašyti, buk Aušroje 
nieko nėra veikiama, o tik ka- 
zyriuojama, tai ir aš 
dažniau atlankyti 
idant galėjus patirti, 
gembleriai yra. Mano 
kazyrninkų nemačiau 
no.

Aušros knygyne 
skaityti “Izviestijas”.
gi jose rašoma, kad Maskvoje 
esama daugiau, kaip 160,000 
bedarbių. Toliau sakoma, kad 
Maskvoje nėra kur bedarbiams 
nakvoti. Gelžkelių stočių pasie
niai, iš oro pusės, nugulę be
darbių; kad visi didesnių namų 
koridoriai nakties laiku prisi
grūdę bedarbių. Paskui nuro
doma, kad prie krautuvių žmo
nės stovi per dieną ir naktį, 
laukia progos gauti duonos.

Buvusiam Aušros knygyne 
kitam žmogui pasakiau, kas de
dasi darbininkų šaly, Rusijoj. 
Nepažįstamasis pastebėjo: “Be
ne iš ‘Naujienų’ ponas tą se
ną pasaką išgirdai?”

Sakau, kad ne. 
tariu jam, 
rašo”. •

“O gal
Kuomet 

čiau jam ‘
gelis net pajuodo. Jisai 
susijudino, kad pagriebęs 
viestijas”, sudraskė jas į 
telius. Paskui sako: 
munistai, nenorime,
matytų, ką sovietų gazietos 
rašo”.

Kokis dabar gali būti išva
das iš tokios kalbos? Kuomet 
kunigas Mockus nurodo bibli
jos nedorumus, tai fanatikai iš
niekina ne bibliją, bet patį 
Mockų, 
nurodai,
valdžios organai rašo apie bai
sų Rusijos liaudies padėjimą, 
tai komunistai smerkia tuos, 
kurie nurodo, ir vadina juos 
darbininkų klasės išdavikais.

Sudraskęs “Izviestijas”, fa
natikas komunistas pareiškė, 
kad komunistai dėsią visas pa
stangas, idant uždarius Aušros 
knygyną.

“Izviestija” dar nurodė, kaip 
išalkusi minia puolė ir plėšė 
maistą iš krautuvės. Krautuvė 
ilgai iš ryto neatsidarė. Alka
nieji, netekę kantrybės, išdau
žė langus ir išlaužė krautuvės 
duris. Jie rado krautuvėj gir
tus komisarus su girtomis pus
nuogėmis moterimis. Vienok 
“Izviestija” nepasako, ar buvo 
nubausti komisarai, ar ne, bet 
pasako, kad daug riaušininkų 
buvę areštuota.

Tai šitokios žinios iš Mask
vos musų komunistams yra 
kaip kaulas gerklėje. Todėl jie 
ir varo didžiausią agitaciją, 
kad niekas neprisidėtų prie 
laikymo Aušros knygyno, 
tikro, Roselando lietuviams 
tų didelė gėda, jeigu jie
leistų knygyną ir pasektų tam
sybės apaštalų-komunistų biau- 
rų darbą. Charles Mk.

pa- 
IŠ- 

bu- 
ap-

Kai* tik Alfred W. McCann, pui
kusis maisto grynumo ekspertas pa
liudijo, kad CREMO cigarai yra tin
kami vyro burnai, jo pažymėjimas 
pateiktas ir parodytas keletai Ne\v 
Yorko žvaigždžių, kurių kelios štai, 
ką pasakė: —

Evelyn Herbert sako — “Tiktai 
CREMO vyras man tinka — vyras, 
kuri išrinkti reikia. Aš skaičiau, 
ką Dr. McCann sako — kaip vyras 
gali nepripažintus geriausiais ciga
rus, rūkyti?”

Betty Compson: “Tai jau jie ra
do būdą panaikinti bu,rnos blogam 
kvapui — dabar jau jie rado būda 
būti švariais, 
cigarų rūkoriams, 
teris privalo norėti, 
rūkytų CREMO.” 

jielen Gilliland:
kada moteis nežinojo 
lės. Ir tai buvo amžius, kada vyrai 
jų švarių neturėjo. Bet kada da
bar moterys žino, kad yra CRE- 
MOS, viskas jiems atleidžiama.”

Majorie Peterson: “Aš myliu' vy
rus, kurie ruko CREMOS, kadangi 
aš žinau, jog jie jie yra partikulia- 
riški pasirinkti rūkyti cigarus 
yra partikuliariški pasirinkti 
kitą.”

Blanche Yuka: “Moterys 
skolingos padėkos CREMO 
gamintojams, bet ir žinome 
esant sanitariškais, ir kokį 
aromantą ‘jie turi”

Trini, populiariška šokėja 
“Vyrai nemyli merginu, kurių 
lai nueina 
Įima tikėt ? 
nemyli vyrų, 
rios lupos, 
sanitariški.”

Kiekvienos 
kad kiekvienas 
Dr. Alfred W. McCann pasakymais, 
kadangi sveikatai palaikyti, kaip Dr. 
McCann sako, CREMO cigarai tei
kia didžiausio malonumo, būdami 
pagaminti iš gerai išsistovėjusio ir 
prinokusio tabako.

Virš $7,00,000,000.00 praleista to
bulinti ir {rengti moderniškus me
todus ir ištobulinti CREMO cigarus, 
nekenksmingus, skanius ir gerus.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paakoloa

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Didelis laimėjimas 
Kiekviena mo
kat! jos vyras

“Buvo laibai, 
savo lupų ga-

.ne 
ir visa

ne tik 
cigarų 

juos 
puikų

sako: 
tepa- 

nuo veido Ar tam ga- 
Taip pat ir merginos 
kurių, rūkorių nešva- 
Rukykit CREMO, jie

vienbalsiai pripažinta, 
vyras turėtų sekti

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

CLASSIF1ED ADS
Mokyklos 

Educational
PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBĄ. Pa 
tobulink savo iftkalbumą. ISalmokink gra
žiai rąžyti ir kalbėti angliškai t ei ai n g ai; per 
3 arba 4 mėnesius galėalte vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu gralSalte pagerinti sa
vo buv|. Del vyrų ir moterų privatlškos va 
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLI8H. 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 0 iki O-tos. Užsirašyki t dabar t

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

“QUALITY” plumbingo ir apSil- 
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

KARPENTERIS.—Generalinis kon- 
traktorius, cementuotojas, plasteriuo- 
tojas, naujas darbas ar taisymas.

Drexel 2696.

Generalinis Kontrak 
torius

Statau naujus namus ir taisau se
nus. Padarau planus dėl namų sta
tymo, pagal žmogaus norą.

Duodu naskola ant namų.

JOHN G. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S., RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261 
--- O-------

PASTATYSIU medini nameli ne 
toliau 80 mylių nuo Chicagos, taip
gi 18x18 garažą ant jūsų loto 
$275. Mažas extra primokėjimas 
už finansavimą.
, Lackawana 6461

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

HELBERG BROS
Room 607

J. BALSEVICIS 192 N. Clark Si

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PARSIDUODA pigiai bučernė ir 
grosemė arba mainysiu ant loto, 
6 ruimai pragyventi, pigi renda.

828 W. 31 st Street

yral gali ra- 
larbio ir pa- 

1 ne-

Hardware, Paints, Oils 
Glass and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė 
Phone Canal 6850 

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

PORČIAI — GARAŽAI
Remodeliavimas namų. Pirkite da

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų 
garažas $217, su cemento grindi
mis

ir sutaupykite. 18x18
$217, su cemento 

$298.
Tel. Berkshire 1321

MR. ZELEZNIK 
6201 W. Grand Avė.

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

Paskolos suteikiama: 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 3939
Melrose Park 3458

VIENINTELE LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CHICAGOJ.

Mes atliekame visokius skalbimo 
darbus gerai ir greitai. Mus reik 
tik pašaukti. Kurie savo skalbi
nius patys atneša ir atsiima, tiems 
darbas atliekamas 20% pigiaus.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gero budo gali pa- 7q1 siskolinti nuo $50 ir augš. 

//n ant savaitinių ar mėnesinių 
išmokėjimų tik už 7% palū

kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie- St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDBį OFFICE
Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 60303201 Rockwell 6030

KAM LAUKTI? 
Budavokite dabar 
flatai, bungalow, rezidencijos ir2 

garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. 
atliekame visokj remodeliavimo 
bą. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

A Rare Bargain

Mes 
dar-

co.

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

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2)6 nuošimčio ir lengvais 
kėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komišo.

S. OSGOOD,
2281 West Division St., “upstairs1 

Tel. Armitage 1199

išmo- 
j 24

Tamsta nepraleisk šitos progos. 
Pamatyk šitą vietą, nes kas tą vie
tą paims padarys didelius pinigus.

5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, 
yra naujas gas station ir refresh- 
ment vieta. Panašiai kaip ant 67th 
ir Western Avė., tokia vieta up-to- 
date. 9 stalai — soda fountain, vis
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

šiauk
State 5048 arba 7275

Klausk
STANKUS

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Bųilding. 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.

Personai
Asmenų Ieško

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

differential; taisomi bodies. Vi
sas darbas garantuotas. Išmo
kėjimais, jei norima. Visada at
dara. 4545 N. Crawford avė. 
Irving 8178.

IŠMOKINSIU groti tenor gitara 
ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % 
valandos. Pagelbėsiu įsigyti instru
mentą. L. E. Beiner, Buckingham 
3897.

PAŽINKIT
W. BENECKĄ

Popieruo.iu, malevoju ir darbų ga
rantuoju. šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REŲCALINGA skirstytojų — 50 
guvių mergaičių dirbti prie dešrų 
keisingų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Puikiausi darbavietė. Po
ilsio tarpai rytais ir po piet. Kreip
kitės j superintendento ofisą.

OPPENHEIMER CASING CO. 
1016-26 W. 36th St.

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8835 So. Halsted St

Help Wanted—Malė
D a r bi n inky Re ijk ia

REIKALAUJU 10 VYRŲ 
nuo 25 iki 50 metų amžiaus, turi 
būti apsigyvenęs Chicagoj arba Chi
cago apielinkės. Čystas darbas ir 
geras uždarbis. Proga išsimokinti 
gerą profesiją i trumpą laiką. Atsi
lankykite pas Wm. H. Novick. A. G. 
Briggs & Co., 1203 Wt 79th Street.

REIKALAUJU darbininką ant 
farmos, turi būti lietuvis, kuris mo
ka karves melžti. Atsišaukite, 
Joe Urban, 5557 Kifobark Avė.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų, 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

REIKALINGA VYRAI IR MO
TERYS PILNĄ AR DALĮ 

LAIKO
Gauti drabužius kostumerius 

dėl didelės ąnt išmokėjimų 
kompanijos. Patyrimas nerei
kalingas. Aktyviška ypata tu
rinti gerą pažintį gali 
didelius pinigus.

M. FELDMAN AND
544 W. Roosevelt

uždirbti

SONS 
Rd.

sti proga padidinimui uždi 
žengimui pirmvn, pardavinėjant 
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiikai 
ir angliškai.

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Bųilding 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

PARDAVIMUI labai pigiai gro- 
seris ir kendžių krautuvė. Važiuoju 
i Lietuvą. Kreipkitės greitai. 3200 
Lime St. .Yards 0209.

PARDAVIMUI krautuvė cigarų, 
ąigaretų, kendžių. Malt and Hops 
sandėlis. 1343 So. 49th Ct., Cicero.

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų krautuvė, kampinis namas, 
kambariai dėl gyvenimo, gera pro
ga ženotiems, geros nedėlinės įplau
kos. Turiu parduoti iš priežasties 
apleidžiu miestą.

Atsišaukite
7132 So. Racine Avė.

PARSIDUODA valgykla didmie- 
styj, labai pigiai.

26 W. Harrison St.
------ O——

Musical Instruments
\ Muzikos Instrumentai

PIANAI $25 ir aukščiau — Rro- 
jikliai ir upright. 

SCHWARTZ BROS. STORAGE
640 E. 61st St. Midway 9733 

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

PARDAVIMUI garadžius ir re- 
pair šapa, 8 metų senas 
Parduoda savininkas, 1745 W. 51 St. 
Tel. Prospect 5109.

biznis.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

TURIU parduoti savo $900 
Grojiklį Pianą už $115, už .pi
nigus, ant išmokėjimo daugiau 
$135. Voleliai, suolelis ir ka
binetas. Mr. Butz, 6136 So. 
Halsted St.

GERIAUSIS PIRKINIS ANT 
SOUTH SIDE. PATIRKITE 

5 kambarių mūrinis bungalow 33x 
125 pėdos lotas, dideli kambariai, 
šiltų vandeniu apšildomi, 2 karų 
gayažas. Gera transportacija, arti 
Marųuette Parko ir prie bažnyčių 
ir mokyklų. Kaina $8750. 7146 So. 
Maplewood Avė. Hemlock 4269.

Radios
TURIU atiduot beveik naują 

jestic Radio už $75.00, ant syk 
kant arba $10.00 kas mėnesis.

JOSEPH DEMBOSKT, 
2332 W. Madison St.

———o—---- —

Ma- 
mo-

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdirba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. ahd J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., ChicagO, III. Hemlock 9140.

Automobiles

D1CL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasias ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.
J. H. SCHAEFER & 

803 Ridge Avė. 
Wilmette, III. 
Telephone 364

Co

'28
'27
'28
•28
•27
•20
'26
'28

Hudeon Broutfham—custom ouilt
Chandler coach 
Esaex coupe __----------------
Pontlac Landau eed., mažai var
totas  —I.,......... .............. ..... —.—
Hudfion Brouffham, geram stovy 
Essex ..... ..............................................
Dodge Sedan ........................ ...........
Pontlac Coupe ............................ ......
McDERMOTT MOTOR SALES CO

7136 So. Halsted St.. Trlangle 0330

$706 
$806 
9360
$606 
$496 
J 660 

175 
$♦60

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame 
teisingą patarnavimą.

Automobiliu sales ruimis 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOP 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

PARDAVIMUI pigiai 2417-19 
W. 43rd St., arti Western Avė. 
lotas 50x125 pėdų ir vieno auk
što namas su 3 storais.

4843 S. Justine St., lotas 25x 
215 p., 2 aukštų medinis namas, 
4 kambarių flatai, 2 karų gara
žas; bus svarstomas kiekvienas 
rimtas pasiūlymas. Kreipkitės

visiems

atdaras
PEPLES NATIONAL BANK & 

TRUJST CO. OF CHICAGO 
47 th St. ir Ashland Avė.

Klauskite Mr. Kolin, 
ar Mr. Nylin.

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam
bariu murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 119th PI., 849 
Gregory. Blue Island. Savininkas 
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų 
loto, ar priimsime lotą kaipo pirmą 
{mokėjimą.

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664

2 FLATŲ mūrinis, * 538 N. 
Kedzie Av., 6-6 kambariai, nau
jas furnas. Kaina $6500 su 
$1,000 įmokėjimu. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė.

4-4 FLATŲ medinis, akmens pa
matas. Pasirenduos už $80 j mė
nesi. Pečiais apšildomi. Prie 50th 
St., arti Halsted. Savininkas krau
stosi j pietus. Labai lengvios są
lygos.

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

NAUDOKIS namų savininkyste. 
Bungalovvs dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 
5 kambarių, “octagon” bungalovvs, 
karštu vandeniu apšildoma, artistiš
ki stiklai, uždari porčiai, tiktai 
$5,475. Taipgi 2 flačiai. Pekara Con- 
struction Co., 5947 Milwaukee Avė. 
Nevvcastle 3136.

BIEDNO žmogaus namas čia Jef- 
fetsono daržuose už $4,800. Parsi
duoda per savininką 5 kambarių me
dinis namelis, 1 blokas iki Milwau- 
kee Avė. ir 2 blokai iki mokyklos, 
lotas 50x125, 2 karų garažas, gera 
apielinkė; jmokėt $700. M. B. Cald- 
well, 5117 Milwaukee Avė. Palisade 
4750.

5 kambarių stucco bungalow, 40 
pėdų lotas garažas, šoninis įvažia
vimas, elektrikinis refrigeratorius, 
miegamieji porčiai, 7 šmotų valgo
mojo kambario setas, 3 šmotų sek
lyčios setas, ugniavietės, šėpos kny
goms. Didelis bargenas už casn. 
3221 W. 65th Place, Hemlock 6592.

TIKTAI $350 jmokėt, likusius po 
$50.00 i mėnesi su nuošimčiais, kai
na $6,450, medinis bungalovv vėliau
sios mados įrengimai, arti 71 mos ir 
Seely, arba mes galim jums pasta
tyti ant jusu loto.

JOSEPH JOUKEMA, 
Stevvart 6255

Vartotų Automobilių 
Išpardavimas

Nuo balandžio 27 iki Gegu
žio 4-tos. Karnos nužemintos 
dabar ir ant išmokėjimo.
THE GREINER NASH CO.,

8th

PARDAVIMUI 4 flatų medinis na
mas ant muro pudamento, 9 metų 
senumo ar daugiau, šviežiai malia- 
vojamas. Mainysiu ant Storo arba 
farmos. Pažiūrėkite, jei tiks, pa
šaukite mane. Namas randasi 4605 
So. Marshfield Avė. Savininkas La
fayette 7193.

Avė. prie 59th-St
Kenosh'a, Wis.

Miscellaneous for Sale

CHICAGOS didžiausia sank
rova vartotų garinių ir šiltu 
vandeniu šildomų katilų ir ra
diatorių, garantuotų kaip nauji. 
Mes ir sudedam, jeigu norite. 
Aprokavimas dovanai. 
Wellington 8941.'

Šauk

GARSUS PIETINES Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, -pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom. GOVALIS—Canal 
2311.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA 3 trokai ir ang
lių, malkų pristatymo, perkrausty- 
mo biznis. 3339 Mosspratt St. Tel. 
Boulevard 8051.

DELIKATESSEN kampinis što- 
ras. Turiu parduoti dėl senatvės; 
renda $30.00. Parduosiu pigiai.

6024 Wentworth Avenue

PASISKUBINKIT KAS NORIT IN
TELIGENTIŠKAI GYVENTI

IŠSIMAINO puikus kampinis mu
ro bungalow, su 2jų karų garažu, 
karštu vandeniu šildomas, bungalow 
įtaisymai vėliausios mados, parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 2-jų 
flatų namo, Cottages, lotų, bučer- 
nės, restauranto, arba kaš turit ge
rą automobilių, priimsiu kaipo dali 
jmokėjimo. Bungalow turi būt par
duotas ar išmainytas šią savaitę, 
kas pirmas, tas laimės.

šaukit telefonu
Lafayette 5107

Ar gali pragyventi 
iš rendų? •

Žemiau telpa keletas bargenų, 
kurie neša tiek rendos, kad gali 
pragyventi nedirbdama^, tik keletą 
tūkstančių įnešus.

1. Britfgeporte, 11 flatų muro na
mas ir Storas: 10 flatų po 4 kam
barius ir vienas 6, karšto vandens 
šiluma; 4 karų muro garažas; na
mas kampinis; viskas gerame sto
vyje; rendos neša 17%; kaina $18,- 
000. Įmokėti reikia $5,000. Namas 
išsimokės per 5 ir pusę metų, arba 
gali lengvai gyventi niekur nedirb
damas.

2. 93rd St. 4 blokai j rytus nuo 
Stoney Island Avė. 3 flatų medinis 
namas: 6 ir 2 po 5 kamb. didelė 
barnė ir šandės dėl anglių. Pridė
jus biskj pataisymų galima parduoti 
už $6,000, parsiduoda už $2,350, šis 
namas išsimokės j ketvertą metų.

3. So. Chicagoje, 2 flatai po 6 
kamb. medinis ant cemento stulpų, 
elektra, vanos; 2-jų karų garažas, 
tuščias lotas šalę, rendos neša $80, 
kaina $6,500. Įmokėti reikia $2,500.

4. West Side, 6 flatų muro namas 
po 4 kamb., elektra, baltos sinkos, 
ir dviejų flatų medinis namas užpa
kaly po 3 kamb., visuomet apgyven
tas. Renda 13 nuošimčių; kaina 
$8,950. įnešti $2000 ar daugiau.

5. Brighton Park. Beveik nau
jas muro namas, po 4 kamb. Van
dens šiluma, ąžuolo trimingai, “in- 
door beds” kuknios šėpa, platus lo
tas, gera 
togus dėl 
mynai. 
$500, kiti

6. Dar 
vasčių kitose vietose pardavimui ir 
mainams.

ED. W. BACKS CO.
BAKŠEVIČIUS,

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

transportacija, labai pa
gyvenimo nedideliai šei- 

Kaina $9,500. įnešti 
kaip renda.
turime daugybę gerų sa-

EXTRA MAINAI
biz- 
ant 

lotų.

IŠSIMAINO puikus kampinis 
niavas muro namas, mainysiu 
farmos, privatiško namo arba

IŠSIMAINO bizniavas nėmas ge
roj biznio vietoj, mainysiu ant bun- 
galow arba lotų.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus 
mas po 5 kambarius, mainysiu 
farmos nepaisant valstijos.

IŠSIMAINO 2jų flatų namas
6 kambarius, su 2jų karų garažu, 
mainysiu ant bučernės.

IŠSIMAINO' puikus 3 namai, .vie
nas mūrinis du mediniai, mainysiu 
ant nedidelio^ namo nepaisant apie- 
linkės.

IŠSIMAINO puiki farma Wiscon- 
sino valstijoj, parduosiu pigiai arba 
priimsiu lotus, bučernę, kaipo pirmą 
jmokėjimą. Proga geram žmogui 
gerą farmą įsigyti.

IŠSIMAINO geri bizniavi kampi
niai lotai ant Archer Avė., tinkami 
bile kokiam bizniui. Parduosiu 
giai arba mainysiu ant didelio 
mo ar biznio. Su virš minėtais 
kalais kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

na- 
ant

po

pi- 
na- 
rei-

GAUK NAUJĄ IDĖJĄ SAVO DO
LERIUI VERTEI PIRKDA

MAS NAMĄ.
Nauji modemiški bungalow, gali

ma nupirkti su $500 jmokėjimo $40, 
mokant j mėnesi arti naujos moky
klos, gatvekarių ir gelžkelio trans- 
portacijos, 5 kambarių, 37 pėdų lo
tas, saulėta ir tyras oras iš visų 
pusių, šiltu vandeniu apšildoma, mo
derniški “fixtures” ir elektros su
vedimas. Venecijos 
cedar drabužių 
suliacija, plieno 
išpleisteriuotas, 
sai.

106th ST. IR
I RYTUS NUO BEVERLY

Kaina tik $7,575 arba mes jums 
pastatysim ant jūsų loto, galim tą 
padaryti su galinga spėka pirkimo ir 
didelia produkcija.

Dahlgreen & Nelson Builders 
6211 S. Damen Avė., Prospect 2308

veidrodžiai, 
klosetai, akmens in- 
konstrukcija, skiepas 
metaliniai oro strip-

S. RACINE AVĖ.

PARDAVIMUI
ar mainymui 1002 W. 51st St. 
—Storas ir 3 flatai $8500. 5040 
Carpenter St. 2 flatų mūrinis 
$9500. 900 W. 50th St. 2 aug- 
štų medinis. Atsišaukite 1002 
W. 51st St:, JOHN A. FUNK 
& CO.

PARDAVIMUI 2 fintų mūrinis na
mas, 6 ir 6 kambarių, karštu van
deniu apšildomas ir 2 karų garažas. 
Savininkas 3227 So. Emcrald avė.




