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Svetimos valstybėsSSSRFran 
J cijai caro skolasprovokuoja Kinus P A RYŽIUS, bal. 12. 

j ir franeuzų atstovai dalinai su
sitarė dėl caro skolų Franci jai 

m • v • • 1 — • mokėjimo.Kantoniečiuose prasidėjo 1 Sovietų valdžia principe su- 
1 9 tinka mokėti franeuzams, ben-

jk 1 drai imant, po 60 milionų auk-
<•<*1 ĮJUIOCIVIM IVUVa so frankų (12 milionų dolerių)

------------------------- kas metai per šešiasdešimt 
dvejus metus, mokant iš pra

Sovietų valdžia sutinka mokėt
Franciai caro cLnlac iki- i>«Kalil‘us> mokamoji sumr.1 I dllvljcll veli O onUlcld sieks 75 milionus per metus.

Svetimos valstybės Kantoniečiuose kilo kova Meksikos darbininkai uja
provokuoja Kinus

Kiny nacionalistų štabo virši
ninkas Įspėja, ypač Angliją, 
liautis provokacijų

tarp nuosaikiŲjy ir 
komunistų

sovietų ministeri

437Chicago, UI. Trečiadienis, Balandis-Aprll 13 d., 1927

20 žmonių prigėrė

Anglija praplės moterų 
balsavimo teise

VVisconsin už prohibicijos 
jstat. atšaukimą

Nacionalistu karo 
Kaišeko šalininkai 
munistų centrus 
ir kitur

vado čian 
puolė ko-' 
Šanchajuj

Unijos prašo prezidentą išguiti
Kollantai, kuri padedanti
Meksikos priešams

[Pacific and Atlantic PhotoJ
Aaron Sapiro (po kairei), kinis reikalauja iš Fordo $1,000,- 

000 už apšmeižimą..

LONDONAS, bal. 12. —Pra- 
neša, kad ministerių kabinetas 
galutinai nutaręs, kad balsavi
mo teisė butų suteikta mote
rims, sukakusioms 21 metų 
amžiaus, užuot dabartinio 
metų amžiaus.

30

TOKIO, Japonija, bal.
Praneša, kad netoli nuo Fu- 
sano. Korėjoj, apvirtus perva- 
zo laivui, daugiau kaip dvide
šimt' žmonių prigėrė. Laive bu
vę apie 200 keleivių. Daugu
ma jų buvę išgelbėti, bet kai 
kurių dar pasigendama.

12.—

JAUNUTĖ MOTINA NUNUO
DIJO SAVO KŪDIKĮ

MEKSIKOS MIESTAS, bal.
12. — Laikraštis EI Universal

----------- įGrafico sako, kad federalinio
ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 12. distrikto darbo unijos, prikišu* 

— Skylimas tarp nuosaikiųjų sančios Regiono Darbo Konfe* 
ir radikalinių kantoniečių fak- deracijai, įteikusioš respubli- 
cijų ima išsivystyti j atkaklią kos prezidentui Cailes’ui pra- 
tarpusavio kovą. Nuosaikiųjų šymą išguiti iš Meksikos sok

ŠANOHAJUS, Kinai, bal. 12.
— Del Jungtinių Valstijų, An
glijos, Franci jos, Italijos ir 
Japonijos notos, kuria tos vals
tybės reikalauja iš nacionalistų 
(kantoniečių) valdžios atlygi
nimo už ekscesus Nankine ir 
grūmoję pavartojimu atitinka
mų priemonių, jei reikalavimai grupės puolė radikalų susirin- vietų Rusijos ministerį, Alek 
nebusią išpildyti, nacionalistų (kimus Šanchajuj, llančave, 
kariuomenes štabo viršininkas Nankine ir Amoj ir dau# ra
geli. Pei Tsungči pareiškė: Įdikalir.ių kiniečių darbininkų

“Jei Svetimos valstybės nesi-‘ nuginklavo. Kautynėse su 
liaus vartojusios provokuoja- kraštutiniais kairiaisiais, kurie 
mų priemonių prieš nacionalis- daroma pastangų pašalinti iš 
tų judėjimą, tai galų gale čia-! kuomintangų (politinės kanto 
lykai gali ištrukti iš kontrolės,' nieėių organizacijos) dvylika 
ir tada jau tos vąlstybės tegul kiniečių buvo nukauta, 600 nu 
nebekaltina Kinų.”

Gen. Pei Tsungči 
kad Britų apsaugos 
artilerija ir kulkosvaidžiais pa
statymas už svetimšalių konce
sijų ribos esąs ypač provoka- 
cingas, o be to reikią neužmir- 

svetimšalių 
Kinų terito-

sandrą Kollantai, kaip negei
džiamą svetimšalę. Unijos kal
tina ponią Kollantai, kad ji 
tiesioginiu ar netiesioginiu bil
du sėbraujanti su 
kom u n i stu I Jei tra m u 

buvo išguitas 
ir tarpininkavus

šti, kad ir pačios 
koncesijos juk esą 
rija.

Sovietų kariuomenė 
Kinų kaimynijoje

Trumpu laiku • galėtų mobill- 
zuot apie 82,000 vyrų prieš 
Čang Tsolino 75,000 jėgą.

Kataslrofinga traukinių 
kolizija Moravijoj

Penki žmonės užmušti, 
dvidešimt sužeisti

šimtas.

12. 
me-

MADISON, Wis., bal. 12.
Valstijos legislaturos atstovų 
butas 49 balsais prieš 32 priė
mė rezoliuciją prašyti kongre
są, kad jis sušauktų konvenci
ją tikslu pasiūlyti Jungtinių 
Valstijų konstitucijos papildy
mą, kuriuo butų atšauktas
prohibicijos įstatymas.

MacMillan rengias vėl 
ekspedicijai i žiemiu:.
NEW YOąKAS, bal. 12. — 

Žiemių kraštų tirinėtojas Do- 
nald MacMillan ruošias šią va
sarą iškeliauti vėl į žiemius. 
Savo laivu Bowdoin jis mano 
išplaukti į žiemių rytų Labra
dorą birželio mėnesio pabaigoj.

SKUSTUVU PRASIPIOVĖ 
KELIĄ Iš KALĖJIMO, BET 

KAS Iš TO
WABASHA, Minn., bal. 

— Mrs. Gordon Cooper, 19 
tų amžiaus; prisipažino polici
jai, kad ji pati nunuodijus 
savo 6 savaičių kūdikį, kurio 
kūnas vakar buvo rastas vie
nuose tuščiuose namuose Lake 
City. Iš karto ji gynėsi ir sa
kė, kad kūdikį pasmaugęs jos 
uošvis. Geo. Cooper, 72 m. am
žiaus, kurs jos ku<l:klQ neken
tęs.

EDWARDSVILLE, 111., bal. 
12. — Per ilgą laiką kalinys 
Frank Yatcs, 45 m., su skustu
vo gelažtėmis prasipiovė sky
lę ketvirčio colio storumo plie
no pertvaroj ir keturiolikos 
colių storumo muro sienoj, lai
mingai išlindo pro skylę ir pė
sčias parėjo keturiolika mylių 
nar.io j Granite City. B<i ne
laimė! čia jo buvo belaukiąs 
šerifas, kurs jį pargabeno ul

PRAHA, čechoslovakija, bal. 
12.—Dviejų pasažierinių trau
kinių kolizijoj ties Brunu, Mo
ravijoj, penki žmonės buvo už
mušti ir 120 sužeisti. Penki 
vag'onai buvo sudaužyti.

PEKINAS, Kinai, bal. 12. — 
Sovlietu Rusijos charge d’af- 
f h iręs davė žmot Pekino val
džiai. kad netrukus visas so
vietų 
trauksiąs, palikdamas 
dar vaidininką baigti 
reikalus.

Japonų pranešimai

kad netrukus visas 
ambasados štabas pasi

tik viena■
sudorot

Amerikos 
Wolfu, 

iš Meksi
kos, ir tarpininkavus perdava- 
vime siųstų iš Maskvos pinigų 
streikuojantiems Meksikos ge
ležinkelių ( 
bud u 
šanis 
vikai

VIRGINIJA ATMETĖ
NIKOS BILIŲ DIDELIS GAISRAS MAINE 

VALSTIJOS MIESTELYTrys žmonės žuvo 
farmos gaisre CHABLESTON, W. Va., bal.

12. Valstijos atstovų butusiš Muk-

kad sveti- 
Anglija, 

kimo-
mos valstybės, ypač 
stengiasi išprovokuoti 
čių neramumus, idant tuo bil
du galėtų pateisinti laikymą j 
didelių svetimų valstybių karo munistų, 
jėgų Kinų žemėje 
gen. Pei Tsungči
PROTESTUOJA 

TV SMURTO

HA JUS, Kinai,
Kinų nacionalistų 

džia įteikė Britų konsului 
testo notą dėl Britų jėgų pa-1 
daryto įsiveržimo į Didžioje 
Kinų universiteto teritoiiją. 
Proteste pareiškiama, kad už 
tokį smurto žygį konsulas tu
rėsiąs atsakyti, ir reikalaujama 
garantijos, kad daugiau pana
šių incidentų nebeats i kartotų, 
o padaryti universitetui nuo- j 
stoliai kad butų atlyginti.
Nutarė paskelbti boikotą 

tų prekėms
Kiniečių organizacija, 

narna “Didžioji Sąjunga
Angliją”, nutarė kaip ateinan
tį pirmadienį pradėti Šanchajuj 
visuotiną boikotą britų 
kėms.

12.

' ginkluota ir suimta .daug gm- 
pasakė, klų ir amunicijos.

linijos su Kautynės Šanchajuj atsitiko 
anksti šį rytą, kai vyriausiojo 
Kantono karo vado. generolo 
Čian Kaišeko, šalininkai puolė 
raudonųjų darbo unijų centrus 
Šanchajaus miesto kiniečių da
lyse, vadinamame Čapei, Nan- 
tao, Putonge etc., kur buvo su
imta bendrai septyni kulko- 
sva.ožiai. 300 šautuvų, dau£ 
revolverių, bombų ir nemaža 
amunicijos.

Apie pusketvirto šimto ko 
kurie buvo susirinkę

’ pasakė viename trobesy, nenorėjo pa 
siduoti, ligi pagaliau buvo at- 

„UJ..5 gabentos armotos ir pagrumo-
,ta* bombardavimu.
j Generalinės darbo unijos 

bal. centro įstaiga Šanchajuj dabai 
vai- yra generolo čian Kaišeko ka- 
pro- reivių užimta.

’fuo pačiu kartu panašių žy
gių padaryta prieš radikalų 
centrus llančave, Nankine ii 
kitur, kur taipjau daug asme 
nu buvo nuginkluota ir radika
lų (komunisų) mitingai išvai
kyta.

Generolas Pei Tsungči, Šan
chajaus apskrities karo komen
dantas ir generolo čian Kai
šeko pavaldinis, išleido prokla- 

Imaciją, kuria masiniai mitin
gai, streikai ir demonstraci-

Bri

vadi 
prieš jos užginama.

pre- VOKIEČIŲ KAIZĘRININKAS 
i’ NUBAUSTAS Už STRESE-

MANNO ŠMEIŽIMĄ
Brazilija užsisakė Dani

joj šautuvų

dailininkams, tuo deno sako,' knd Kinijos pasie
padėdama Meksikos prie- 
skelbti, buk rusų bolše- 
turį Meksikoj įtakos.

NELAIME kasyklose

Viršui įgriuvus 3 angliakasiai 
užmušti, 14 buvo užberti

nuo ei a esančių 
anglies kasyklų 
trys angiiaka-

BARNSLEY, 
12. — Netoli 
Wharncliffe 
viršui įdubus,
šiai buvo užmušti, o keturioli
ka buvo urve užberti. Pasta
rųjų tik keturi buvo sužeisti, 
visi kiti išimti sveiki.

Po įgriuvimo kasyklose kilo 
gaisras, kurs labai apsunkino 
gelbėtojų darbą. ,

4 METŲ VAIKAS NUSIŠOVĖ

bai.
Wm.

\VHEELING, W. Va..
12. — Vietos pilietis
Cheeks subaudė savo ketverių 
metų sūnų, kad jis tiesiai iš 
lovos, nesiprausęs, atėjo prie 
stalo pusryčių valgyti. Susisie
lojęs vaikutis apleido vilgomą 
kambarį, ir po valandėlės pasV 
girdo šovimas. Išėjęs tėvas žiū
rėti rado sūnų gulintį ant že
mės, ir laikantį rankutėj re 
veiverį, kurio vamzdį jis buvo 
apsižiojęs.

AUTO TRAUKINIO .KOLIZI
JOJ 1 UŽMUŠTAS, 5 

SUŽEISTI

šitiek sovietų 
Vladivostoke 

11,(KM) kareivių; Urgoj 1,000; 
Chabarovske 3,000; Blagovieš- 
čenske 4,000; Neročinske 2,- 
000; Maudulį 8,000; Pamongo- 
lijy. 3,000. . Be to Rytų Kimi

NEĮSILEIDO Į MOKYKLAS 
11,000 ir 20,000 tinkamų ka- DEdUMTIES PRISAKYMŲ 
riuomenes tarnybai žmonių n 
apie 30,000 sovietams simpati
zuojančių kiniečių raitelių. 

Maršalas čang Tsolinas tu- 
ri'š savo kariuomenės Mandžu- 
rijoj apie 75,000 vyrų.

n i u dabar esą 
kariuomenes:

ŠILTOJOJ KALIFORNIJOJ
ŠALČIAU KAIP CHL 

CAGOJE

.i., bal.'dauguma balsų atmetė du “eu
Netoli nuo čia praeitą.!genikos” biiius, kuriais rcika-

MAPLE PLAJN, Minn 
12.
naktį sudegė farmerių Thaye-1lauta, kad norintieji slisituok- 
rių gyvenamieji namai. Ugny 
žuvo pats farmerys, jo žmona 
ir j y farmos dalininkas Ro
berte.

ti turi gaut gydytojo liudymą, 
kad jie yra visai sveiki.

Du žmonės žuvo ugny
NEW YORKAS, bai. 12. - 

Penkių aukštų gyvenamųjų 
butų trobesio 38 W. 65 streei 
gaisre du senyvi žmonės sude
gė, viena moteriškė pavojin-

SOUTH PARIS, Me.:'l>al. 12.
— Praeitą naktj čia siautė di
delis gaisras, nušlavęs keturis 
biznio trobesius ir du gyvena
mus namus. Keletas kitų na- t 
mų taipjau buvo ugnies žaloti. 
Ugny žuvo ir vienas seniukas, 
Elisha 
žiaus.
siekia daugiau 
doleriu.

Turner. 85 metų am- 
Materialiniai nuostoliai 

kaip 100,000

NEW YORKAS, bal. 12. ~
Mokyl lų superintendentų tary- gnj apdegė ir keli kiti asme-
ba atsisakė leisti iškabinėti nyS buvo lengviau sužeisti. 
Brooklyno viešųjų mokyklų

i klasėse plakatus i
Dievo, prisakymų, kurulis no
rėjo apdovanoti jas Long Is
lando Moterų Klubų Federaci
ja.

su Dešimt GIRIŲ GAISRAI NAUJOJOJ
ANGLIJOJ

SUDEGĖ GARAŽAS IR 
AUTOMOBILIŲ

50

SAN FRANCISCO, Cal., 
12. Kalifornijoj ir visu 
miojo vandenyno pajūriu oras penkj asmenys 

atšalo, ('entralinėj 
temperatūra įvai- 

30 ir 40 laipsnių. 
Washingtone dar 

Uolinių kalnų valsti
jose siaučia sniego pūgos.

nepaprastai 
Kalifornijoj 
ruoja tarp 
Oregone ir 
Šalčiau.

bai. 
ha-

_____________________ \

TORNADAS OKLAHOMOJ

tas 
nes

užmušti, kele- 
sužeistų; daug* materiali- 
žalos padaryta

BOSTON, Mass., bal. 12. — 
Penkiose Naujosios Anglijos 
valstijose kilo girių gaisrai. 
Hopkintone ir Carltone, N. Ii., 
sudegė keletas f urmų namų.

EFFINGHAM, 111., bal.
— Praeitą naktį čia sudcuė 
delis French garažas su 50 au
tomobilių ir keletas kitų trobų. 
^Nuostoliai siekia per 100,000 
dolerių.

di-

23 ŽMONĖS SUŽEISTI TRAU
KINIAMS SUSIDŪRUS

ATĖMĖ Iš BANKO TARNAU
TOJO $13,000

NIAGARA FALLS, N. Y., 
bal. 12. — Vietos vyriausio; 
pašto įstaigoj ginkluoti bandi
tai sulaikė Cataract National 
baiiko 
hona, 
nigais 
ko.

tarnautoją Fr. McMa- 
atėmė iš jo $13,000 pi- 
ir automobiliu paspru-

Bažnyčia sudegė
MARION, Iii., bal. 12. — 

(Gaisras sunaikino čia First 
am- Christian bažnyčią, padaręs

12.

LEI AND, Miss., bal. 12. - 
Septyniolika pasažierių ir šeši 
traukinio tarnautojai buvo 
čia vakar sužeisti, pasažieri- 
niam traukiniui susidūrus su 
prekių traukiniu.

ANADARKO, Okia., bal.
Praneša, kad užėjus tor 

dui (audros sukuriui), Eakley ( $15(Mjoo žalos, 
miestely buvo trys žmonės už
mušti. Telefono ir telegrafo 
vielos nutrauktos, taip kad 
tiesioginiai susižinoti nėra ga
lima.

OKLAHOMA CITt, Okla., 
bal. 12. — Siautęs i Mustange, 
dvidešimt mylių į piety vaka
rus nuo čia, tornadas vieną 
moteriškę užmušė, keletą as
meny sužeidė ir didelės mate
rialinės žalos padarė, i

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas |eina j patarnavimų.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus' išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jurps tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

TOLEDO, Ohio, bal. J 2.
Automobiliui susidūrus

(prekių traukiniu netoli nuo
Šalie, Mich.,
Mrs. Effie
Frankfurtą 111., buvo užmuš
ta, o penki kiti i 
,važiavę asmenys pavojinga! su-’našauja:

Veikiausiai bus lietaus; kiek tų duktė, 
vėsiau; stiprus žiemių 
krypties vėjas.

| Vakar temperatūros 
ir 52° F.

. SPROGIMAS SUŽEIDĖ MO
TERIŠKĘ IR KŪDIKĮi PLAVEN, Vokietija, bal. 12. 

i'Ą užsienio mnisterio 
šmeižimą ir kalti- 
neteisėto prekiavi-

su
La

viena moteriškė,
Carey, iš West

Už viešą 
Stresemanno 
nimą jo dėl 
mo senais ginklais, kaizerinin- 
kas Mueller buvo teismo nu
baustas pasimokėti $2,500 pa
baudas pinigais, arba eiti 100 žeisti, 
dienų į kalėjimą.

| Teisme pasirodė, kad vokie-|
SEATTLE, Wash., bal. 12.— čių kaizerininkai, kurie dabar

Oro pašto aeroplanui nukritus turi savo atstovų ministerių ka Praeitą naktį Čia sudegė Twin tarp 45° 
žemėn, pilotas Ray Small už- binete, bandė nusipirkti doku- City Pipe Covering kompanijos I 
simušė, o pasažierius Joe Car- mentų, ! 
roll pavojingai susižeidė. .tuojančių.

KOPENHAGA, Danija, bal. 
12. — Danijos šautuvų fabri
kas gavo iš Brazilijos valdžios 
užsakymą dideliam skaičiui 
šautuvų.

AEROPLANO KATASTROFA

Chicagai ir apielinkei federa- 
automobiliu linis oro biuras šiai dienai pra-

ROCKFORD, III., bal. 12.— 
Namie įsitaisytai degtinės va
ryklai ekspliodavus buvo skau
džiai apdeginta šeimininkė, 
italė Mattioli ir jos vieny me-

Gaisras St. Paul mieste ryty
WASHINGTONAS, bal. 12. 

buvo — Laivyno aeroplanui nukn- 
_4. __ _ „ t tus žemėn, netoli nuo Comp-
šiandie saulė teka 5:14, lei- ton, Md., skaudžiai, nors nepa-

Stresemanną diskredi- asbesto sandėlių trobos. $1OO;- džiasi 6:27 valandą. Mėnuo vojingai, susižeidė Įeit. Simp-
, 000 nuostolių. leidžiasi 4:34 valandą ryto. son.

ST. PAUL, Minn., bal. 12 NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111

--------———------ L_   ■- . . ______.



seimininkėms kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvi Seimininkė Amerikoje visados t rok it a gauti patari
mų pagerinimui jos Žinojimo atlikinčjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs koinai Lietuvei šeimininkei

RODYKLĖ No. 79
Virime Receptas

\ ;en- i? populiariškiausių pajų 
kokius šiandien daro yra kokonutų 
smetoninis pajus. Nuolat to valgio 
reikalaujama nežiūrint kur eisi. Sal
dus, riešutinis skonis pienuoto koko- 
nuto turi patraukiantį ir sultingą 
skonį burnoje. Jeigu kokonutai ne 
sezone, juos galima gauti pirkti kar
tonuose arba dėžėse bile geroj gvo- 
semėj. Išmokit kaip padaryti skanų 
kokonut smetoninį pajų.

Kokonui Smetoninis Pajvs
1 dėžė Kokonutų
1 puskvorte pieno
1 kupinas šaukštas korini krak

molo
3 kiaušinių baltiniai
‘i puoduko cukraus
1 šaukštas sviesto
1 šaukštukas vanUos
Ištiesk gilią pajų blekę su papras

ta tešla, iškepk ją karštame pečiuje 
per 15 iki 20 minutų. Kada gatava, 
padėk i šalj.

Supilk pieną į dubeltavų virdulį, 
sušlapyk kukuruzų krakmolą .>u kiš
kiu šalto pieno, sumaišyk į verdantį 
pieną, ir maišyk nuolat iki sutirš- 
tės. Paskui dadėk cukrų, sviestą ir 
kokonutus. Suplak kiaušinių Kaiti
mus iki pasidarys tirštos putos ir 
suleisk atsargiai į verdantį mišinį. 
Nekelk nuo ugnies ir dadėk priesko
nį. Supilk ta į iškeptą lukštą ir ke
pink vidutiniame karštyje per apie 
20 minutų. Duok valgyt kai atšals.

Virtuvės Patarimai
Karštą kokį mišinį norint atšaldyt 

reikia laikyti kur yra koks pūtimas.
laibai lengvas užkandis vaikui į 

mokyklų neštis prie kitų valgių yra 
puodukyj kepta kiaušinienė.

Kad petruškos išsilaikytų šviežios, 
įkišk oktelius j stiklą karšto van
dens kurin reikia įpilti šaukštukas 
acto.

Padarymui košelių (dressing) ne
susitraukusių dadėk Į daromą biskj 
neplakto kiaušinio baltinio. •

Naminiai Pssigelbėjimai
Prašaiinimui rudžių plėtinų nuo 

plieno trirdt su šmoteliu žvynuoto

V

Geriausia Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdinis bonkutėa 
BAMBINO. Mea norime, 
kad jus iibandytumet jį I
F. AD. RICHTER * CO.

Berry & So. Sth Sta. 
Brooklyn, N. Y.

DIDELE EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
FRANCUZŲ UNIJOS LAIVU (FRANCE) 

11-tą Dieną Birželio (June)
Kurią vadovaus ir as

meniškai prižiūrės

VIKTORAS 
KAM ARAL’SSKAS,

Vice-Prezidentas Susi
vienijimo Lietuvių Ame
rikoje, 179 Slocuin St., 

iš Edwardsville, Pa.
Užsisakykite kelionę da
bar. Prisirengkite iš kal
no. Klauskite agento vi-

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SUTEIKIA ANT UŽKLAU- 
SIMŲ FRANCUZŲ LINIJA (FRENCH LINE) 

Arba kitų autorizuotų agentų 
— ARBA — 

PETRAS J. BALTUŠKA (Ekskursijos rengėjas), 
A. & J. HURWITZ Banker’s House, 

WILKES BARRE, PA.
2-ros lubos)

Lietuvių Prekybos Bendrovė, 
366 Broadvvay, 
So. Bo&ton, Mass. 
“Naujienos” 
1739 So. Halsted 
Chicago, 111.

6 EAST MARK ET ST
(3-čios durys nuo Public Stjuare

“Vienybės” Spaudos Bendrovė, 
193 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 
V. Stulpinas, 
3255 So. Halsted Street, 
Chicago, III.
UŽSISAKYKITE KELIONĘ DABAR — MUSŲ 
TAS MIELAI JUMS PATARNAUS KELIONĖS

Street,

GERAS AGEN-
SUTVARKYME

Tikros Kvietkos!
S'ųskit savo pasveikinimus kvietko- 
mis. Mes nusiųsime puikiausias kviet- 
kas. Palikite savo užsakymą, mes at
liksime kitką.

THE ARGYLE FLORIST
Kvietkos pasipuošimams, Bankietams 

ir Vazonuose Kvietkos

1116 Argyle Street
Phone S'innyskle 8795

Prie “L* Stotie*

ir pa

Jie yra malonus jūsų burnai

JOS. F. BUDRIK

PAIGE Automobilius
P. SUROMSKIS & 00.

NEJUDINAMO TURTO

duoti

PAIGE & FRANKLIN MOTOR SALES

spa ti- 
18 d 
Pacu-

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Street 
2591

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
KĖDAINIŲ APSKR.

Kodėl? Todėl, kad jie yra padaryti iš geriausio 
Turkiško ir naminio tabako, tinkamai pasen
dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu, ir 
dar yra dadėtas extra procesas prie to tabako.

DA2YKIT NAUJAI SO 
"DIAMOND DALYVĖMIS'

Pren&merata metams
Pusei metų..................
Kopija ..........................

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

5833-35 So. Western Avė 
Tel. Hemlock 6151

Metropolitan
Shop

3215 W. 22nd
Phone ('anai

3417-21 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705 

Chicago, III.

Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų . išmokėjimų.

Nuo 11 dienos Balandžio iki 18 Balandžio bus didžiausia paroda po 
visų Chicagą ir apielinkę PAIGE COMPANIJOS 50 automobilių. 
Važinės gatvėmis. Kas pirks automobilių nuo manės per tas 8 die
nas, šis apgarsinimas bus vertas 50 dolerių. Iškirpkit šj skelbimų 
ir atsineškit pas mane.

J. B. KUHLMANN
Mttleva, alyvas, stiklai, įrankiai, ja- 
nitorių reikmenys, numų reikmenys, 
elektros reikmenys. Taisome spynas 
ir dirbam raktus.

324 So. Crawford Avė.
Kėdzie 9535

Suvedant šviesas ir 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

IR AUTOMOBILIŲ 
FIRMA

PERKAM, parduodam ir 
mainom namus, lotus, far- 
mas ir visokius biznius.

PARDAVINĖJAM viso
kių išdirbysčių automobi
lius, priimam į mainus se
nus automobilius arba lo
tus; turim daug vartotų au
tomobilių, galima pirkti la
bai pigiai. Atdara Nedėlio- 
mis visų dieną. Kas negali 
atvažiuoti, patelefonuokit, 
mes atvažiuosim j namus.

Reikalinga agentų.

Už Balandžio menesį “Gy
venimas” jau atspausdintas 

Rengiama:- spaudai gražus 
GEGUŽINIS 

“Gyvenimo” numeris

[“L.”J Kaip jau buvo 
doje minėta, kovo mėn. 
apie 10 vai. vakaro tarp 
nėlių miestelio, Gudžiūnų vi.,* 
Kėdainių apskr. ir Taudinaičių 
krji., Krekenavos vi., Panevėžio 
apskr. prie vieškelio rasti nu
žudyti pil. Burnys Kazys, gyv. 
Pacunėlių mst. svaigiųjų gėra
lų pardavėjas ir jo vežikas pil. 
Savičius Leonas (buvo klaidin
gai pažymėta Biliečius Leonas), 
gyv. Pašakių km., Baisogalos vi.

Atvykęs žmogžudystės vieton 
gydytojas, teisino tardytojas, 
viešosios ir kriminalinės polici
jos valdininkai, apžiūrėję lavo
nus rado: abu nužudyti me
džioklės šautuvu. Barniui vie
nas šūvis pataikintas į veidų, 
antras į pakaušį; Savičiui 
nas čavis į kairįjį šonų ir

vie- 
ant- 

ras taip pat j pakaušį. Kaip ma
tyti, pil. Barnio kilniuose pa
daryta nuodugni krata ir išim
ti pinigai. Savičius visiškai ne
judintas, jo kišeniai neliesti. 
Prąvedus kvotų nustatyta, kad 
Burnys, važiuodamas, parsivežti 
iš Panevėžio degtinės dėl savo 
parduotuvės, turėjo su savim 
apie 3,200 litų ir 1 auksinę 10 
rublių monetą. Iš visko aiškiai 
matyti, kad tą žmogžudystę ga
lėjo padaryti vietos gyventojai, 
ir, be to, dar gerai pažįstą Bar
nį. Bendromis jėgomis tuojau 
pavyko nustatyti, kad kalbamą 
žmogžudystę padarė tikras Sa
vičiaus Leono brolis Vincas, ku
ris tuoj buvo sulaikytas. Kaip 
tai šiurpu darosi apie tai pa
mąsčius. Nelaimingoji brolio 
Vinco sesuo, kai jis buvo su
laikytas, raudama nuo galvos 
plaukus, visu balsu šaukdama: 
“Vincai! pasakyk, vtkąi t kalbėjo 
mirdamas Leonas’’... Padarius 
asmens kratą pas Vincą Savičių 
rasta 1000 litų pinigų ir auksi
nė 10 rubliu vertės moneta, o 
bute rastas medžioklinis šautu
vas. Tardomas Savičius Vincas 
prisipažino kaltas ir pareiškė, 
kad šią žmogžudystę padaręs be 
jokių “talkininkų”, norėdamas 
atmiti iš Burnio pinigus. Bet 
šį dalyką aiškinant nustatyta, 
kad joje dalyvavo ' Savičiaus 
giminaitis Kostas Savičius, gyv. 
taip pat Pašakių kaiin. ir pas jį 
padarius kratą kluone po stogu 
rastas medžioklinis šautuvas, 
kurie vamzdžio galas buvo kru
vinas, bet pinigų nerasta 
kaltas neprisipažino.

Abu žmogžudžiai 
teismo tardytojui.—

GYVENIMAS 
Minednia Žarnai a h 

Antanas Žymontas 
Redaktoriua-Leidijaa 

900 W. 52nd Street 
Cbicagą, III. 

Tel. Boulevard 3669

JL/UCKY STRIKES yra švelnus ir gardus 
geriausi cigaretai kokius esate rūkę.

Geriausios Gyduolės Nuo
Silpnų Inkstų ir Pūslės

Kuomet Nuga-Tone, žinomos kūno buda- 
v.'tojoH, jos j trumpų li’.'kų sustiprinu kulių 
ir y>a kaipo tonika, dėl nervų, raumenų tr 
Svarbių kūno Orguoų visame kūne. S'os svei
katų utipn nančio.i prašalina pūslės nemalo
numus ir suteik, a naują jėgą ir stiprumą dėl 
Inkstų, kepenų, skilvio ir kitų Svarbių kūno 
Organų. Taipgi prašn-lna nervų ir raumenų 
skausmus, reumntiAkus skausmus, galvos skau
dėjimų, prašai, na svaiguli ir panašius ne
malonumus.

Laike paskutinių 35 metų milional žmonių 
surado Nuga-Tone puikiausi sveikatos ir stip
rumo l>u<luvotojįj. Jot taipgi yru geros nuo 
prasto apetito, nevirškinimo, silpnų kepenų, 
nustojinio svarumo arba m'ego, praradimo 
stiprumo, silpnų nervų. Svarbių kūno Organų 
ir abclno nusilpnėj mo. Nuga-Tone yra par
duodamos pas visus vaistininkus ir turi su
teikti tikrų užgnngdinimų arba jūsų pin’gai 
bus grąžinami. Nusipirkite buteli šiandien. 
Neimk t pavaduotojų reikalaukit tikrų Nuga- 
Tone.

Nužudė brolį, kad atėmus iš jo 
pinigus

It’s toasted
I APSAUGOJIMUI JUSU BURNOS g

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu- /v JVv 
ri paprastus nu- Jhl 
rodymus, kad ULjMHMa 
kiekviena mote-1 I Mįj 
ris gali nuspal- (L 
vuoti švelnia^gHj 
spalva arba nu- 
dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies 
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį ncn it dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai-

(emery) skarulio pamarkyto tei pu
tine.

Nuvalymui pailvuotų indų lengvai, 
trink minkštu skaruliu pamarkytu 
kerosine arba kreida sumaišyta su 
bpskiu ammonijos.

Geras cementas sulipdymui sutru
kusių stotkelių (china) yra mišinis 
miltų su vandeniu.

Po valgymo prie stalo, visada su- 
lankstyk savo rankšluostėlį. Palik
tas sumankytas rankšluostėlis išro
do labai prastai.

Prašalinimui taukų plėtmų nuo 
odos trink su benzinu arba terputi- 
nu.

Grožės Patarimai
Juodgalviai pučkeliai yru chroniš

ka liga liečianti kaktą, nosį, smakrą, 
krutinę, pečius arba tas dalis. Jie 
paeina arba nuo užtvinimo odos, nuo 
nenumazgojimo gerai, nuo stokos 
mankštinimosi; taipgi gal nuo už
kietėjimo vidurių. Geriausias būdas 
gy<iyti juodgalvius yra mazgojant 
su karštu vandeniu ir muilu ir pas-* 
kui dedant ant veido šaltu vandeniu 
miikytus abrusus. Būtinai reikia vi
sai nušluostyt po kožno mazgojimo-

Geriausias muilas yra arba cas- 
tile arba labai riebus. Kartais rei
kalinga naudoti gerą toniką vidu
riams, tokį kaip cod liver aliejus.

Y pat juka Sveikata
Mes geliam vandenį, beveik nema

nydami apie tai, bet troškulis yra 
gamtos reikalavimas, reguliavimui 
kūno temperatūros ir pagelbėjimui 
išnešti nereikalingas medegas. Kie
tas vanduo turi kalkio, kas budavo- 
ja kaulus, todėl geras augantiems, 
vaikams, ir sakomu ypatingai ge-‘ 
ra., vystymui gerų, tvirtų dantų. 
Verdant daržoves kietas vanduo iš
laiko daržovių skonį geriau negu 
minkštas vanduo. Druska daliniai 
vandenį pakietina. Visi kieti van- 
denjs galima paminkštinti skalbimui 
dadėjus /biskj sodos, kas ypač pagel
bsti prie skalbimo vilnonių ir pada
rymui jų švariais it' minkštais. Rei
kia išgert keliolika stiklų vandens 
per dieną. Tas labai svarbu gerai 
sveikatai.

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

8ų informacijų apie paš
iurto arba grįžimo lei
dimą.
Lietuviai nepilni Ameri
kos piliečiai gali gauti 
Suvienytų Valst. vald
žios leidimą liuesai su
grįžti j šią šalį, neatsi- 
ziurint į įleidžiamąją 
kvotą. Toks leidimas 
yra geras vieniems mu
lams ar ilgiau.

Atminkit, atminkit 
Gegužio aštuntą 
Babravičiaus Koncertas 

bus!
Niekur neprisižadėkit, 
niekur neišvažinėkit — 
dainuos Babr a v i č i u s 

mus.
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ildren

Fletcher’s 
maloni, ne-

MOTINOS; -
Castoria yra 
kenkiantis pavaduo t o j a s 
Caator Oil, P a r e g o r i c,

Castoria
Teetliing Drops ir Soothing Syrupo, specialiai prirengtos dėl
nešiojamu kūdikių ir vaikų visokio amžiaus.

Apsisaugojimui imitacijų, žiūrėkit šio parašo.
Nurodymai ant kiekvieno pakelio. Gydytojai visur rekomenduoja 
jas. . *

Mes nedaleidžiai le, kad Bud- 
weiser Real Hop Malt Syrup- 
as butų pardavinėjamas su 
kitu kokiu privačiu labeliu.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Western Sales Corporation
Ditfributors Chicago, III.

Grojikliai Pianai 
PEOPLES KRAUTUVĖSE

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausi pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
!>abai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

betteRHOME
1922-32 So. Halšted St.

J. NAKKOŠIS, Vedėjas

H
H
H
H

4177-83 Archer Avė 
M. KEŽE S, Vedėjas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8962

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honorutą Komisija:
ANTANAS OLSEVSKIS,SOPHIE KRASAUSKIENĘ
DR. STEPONAS BIEŽIS.

Kontesto Numeratorius: 
ANTANAS RIPKEVTCIUS.

Kontesto Vigilijus:
JONAS JANKUS.

Kontesto Pradžia Vasario 1, 1927. Kontesto Baiga Balandžio 30, 1927.

Elektra [užsirašė. Kai kurie pasiganėdi-
----- — Ino tik tilpusiu laikrašty savo

Dar nepersenai mums elekt- paveikslu.
ros galybė mažai buvo žinoma, Nežiūrint kai kurių silpnu-
mažai suprantama nieks nei 
nesapnavo apie šių dienų elekt
ros stebuklus. Ir tas visas šių 
dienų elektros stebuklas stojo-

mų, galima pasigirti, kad visi 
kontestantai yra šimto nuo
šimčių darbuotojai. Jie pavar
tojo visus savo gabumus ir

neriasi iš kailio, kad laimėti 
autą. P-as l'možis tik juokia
si, bet neseko kas jam geriau
sia patinka. Daugelis kontes- 
tantų nori atminčiai gauti do
vanas auksu, žiedą, laikrodėlį 
ir gražųjį peiliuką. l)a yra pro
ga pakilti vėliaus prade j tįsiems, 
ar kurie neturėjo progos veikti, 
pakilti balsais ir laimėti dides
nes dovanas. Paskutinėse die
nose bus didesni rezultatai, tad 
kontestantai išnaudokite progą

KORNAI

Prašalina skausmus j 1 
minutę

Jus užmlrilt, kad jus turėjot komą j vieną 
minutv po uždėjimo Dr. Scholl’s Zino-pad 
—itai kaip greit jie prašalina skausmus. 
Kuomet komai išgydomi jie daugiau neat
sinaujina. Jei nauji čeverykai erzina ta 
vieta, Zino-pad pagelbės j vieną naktį

Dr. Scholl’s Zino-pad yra ploni, su gy
duolėmis, antiseptiški, apsaugojanti, gy
danti. Saugios, tikros, greitos pasekemės 
garantuojamos, Nusipirkit bakselį aptiekoj 
arba čeverykų krautuvėj—3Sc.

1 ViDIKftS-LULEVICH
AKLftERKĄ 

3101 So. Ilatated Street 
KampMH 31-mos gatvės 

Tel. \ a r (ta 1119

paskutinėse dienose.

“BAYER ASPIRIN"

si j gana trumpą laiką į ke
lis desėtkus metų. šiandie 
elektros naudingumas, būtinas 
reikalingumas mums yra vi
siems gerai žinomas ir silpnin
amas, nes be jos jau nėra ga

lima apseiti, be jos sustotų taip 
spėrus žmonijos progresas ir 
visa pirmžanga.

Nūnai randasi elektros biz
ni u je nemažas skaičius lietuvių 
kurie atlieka darbą šitoje sri
tyje savo broliams tautiečiams 

įvedant šviesą į namus ir 
atliekant kitokį elektrifikaci
jos darbą. Vienu iš stambių 
tos šakos lietuviškų firmų yra 
Metropolitan Electric Shop, 
2215 W. 22 St. šito biznio ve
dėju ir savininku yra toj ša
koj prityręs biznierius- p-as (i. 
Navadomskis. Lietuviams ver
ta remti savuosius vietoj sve
timus, pertat viršpažymėtais 
biznio reikalais patartina vi
siems lietuviams kreiptis pas 
p-no Navadomskio, nes jis elek- 
travimo darbe yra pilnai paty
ręs žmogus.

P-as Navadomskis pirko 10 
skelbimo kortų iš vietos “Nau
jienų” kontestanto Vinco Sa
baliausko. Tie, kurie remia 
“Naujienas”, yra verta “Nau
jienų’’ draugams remti “Naujie
nas” remiančius biznierius.

Svarbiausias momentas

Kiekvienas darbas turi savo 
pradžią ir pabaigę. Kartais pra-
džia, o kartais pabaiga yra 
svarbesnė, ar naudingesnė. Jei, 
sakysime, kontestantas pradžio-
je šoko į darbą visu smarku
mu - dabar liko be jėgų ir ne
teko energijos. Kai kurie kon
testantai veikė )>o valiai iš 
karto, bet vis gamino progas 
ateičiai; tie dabar šienauja bal
sus. Jie žinojo, kad šiam dar
bui Naujienų konteste reik 
daug energijos, darbštumo ir 
ištvermės. Jiems buvo aišku, 
kad pabaiga Naujienų kontesto 
yra pats svarbiausias momen
tas. Dabar reik subrusti; da
bar reik eiti per biznierius ir 
žmones užrašinėti Naujienas ir 
pagarsinimų kortas parduoti.

Temijant j kontesto eigą, 
mes patėmijame darbštumą ir 
išmintingumą musų kontestan- 
tų. Jie nenusigando, kad iš kar
to negavo balsų, bet dabar mes 
juos matome kontestantų eilė
se. Jie progresuoja ir paskuti
nėse dienose kontesto jie tikrai 
pasižymės.

Pravartu paminėti p. Sturo- 
ną. Jis pastojo Naujienų kon- 
testantu vėliausia. Visas mėnuo 
senieji kontestantai buvo ap
lankę labai daug vietų. Jis sa
ko, kad kuo daugiau kontestan
tų, tuo geriau. Vieni kitiems 
prirengia dirvą. Vieni neranda 
namie, kiti tuo tarpu būna silp
ni pinigais. Bet dalykai keičia
si ne metais, mėnesiais, bet 
dienomis ir valandomis. Patai
kei, turi žmogus viršaus jo rei
kalų pinigų — biznis įvyksta. 
P-s Sturonas nelaukia, kol jam 
kas pats pasiūlys, bet jis eina; 
po keletą kartų eina pas žmo
gų, kol susidraugauja ir tik ta
da užrašo jam Naujienas. Stu
ronas yra arti septinto laips
nio, kol keletas iš pačių pir- 
mutiniųjų nuo pradžios kontes
to ne tik nepajėgė vieną pre
numeratą gauti, bet nė sau no-,
I

cnergiją, ką liudija jų paveiks
lai Naujienose trečiadieniais. 
Jie daugiau ar mažiau gavę 
balsų, nors 10 laipsnyje yra 
verti pagyrimo ir dovanų.

UŽTIKRINA SAUGUMį
Va r tok i t be jokios Baimės

kaip Nurodoma ant 
“Bayer” Pakelio

DsScholts
Zino-pads
Uždekit vieną ir skausmas pranyks

Baigusi akoše- 
rijoz: kolegiją; 
ilgai praktika' 
vuai Pennayl- 
manijos ligom 
nuliuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite dr 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Jau artinas galas

Balandžio 30 d. yra paskuti
nė kontesto diena. Toje dieno
je kontestantai užbaigs savo 
trijų mėnesių darbą. Tada bus 
“didelis- teismas”, kuris nuspręs 
likimą ir užmokestį musų kon- 
testėntų. Kontestantai aplaikys 
įvairias, pagal savo pasitarna- 
vimą, dovanas. Vieni užsimovę 
puikius žiedus gėrėsis jais, ki
ti džiaugsis kitokiais įvairiais 
ir brangiais- auksiniais daiktais, 
štai važiuoja p. Miller įsisėdęs 
į Paige. P-as Lukas tiek daug 
dirbęs nenori daugiau pėsčias 
vaikščioti; p. Lukoševičius ne
išeis be automobiliaus iš Naujie
nų. P-lė Williams, p. Jurėnas

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių (tempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

ASPIRIN GARGALIAVI
MAS NUO TONSILITIS

Taipgi užtikrina tikrą ir greitą 
pagelhą nuo skaudamos gerkles

Prirengkit gerą gargaliavimą 
ištirpant du “Bayer Tablets of 
Aspirin” į keturis arbatinius 
šaukštukus vandens. Gargalio- 
kite gerklę. Atkartokit į 2 va
landas jei reikia.

žiurėkit, kad vartotumėt tik
rą Bayer Aspirin, pažymėtą su 
Bayer Kryžium, kuriuos galit
gauti plonuose bakseliose dvyli
ką tabletų už keletą centų.

TEN IR IS

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški vieno kabiu 

laivai,
Cleveland, Wėstphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

$ n finis new yor- ,11 Iko iki kau- 
LUUno ir atgal

Plūs ¥. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine. 

General Agente
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

100 N. LaS'alle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų
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Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
tr užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKU6ERKA
3252 So. Halsted St.

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausipų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

Ką tik grjžo iš Europos
Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

233 East 115th St.
Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

Didelis Pasisekimas

11 .................................................. .............
Tel. l^afayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 

patarnauju kuogeriauaiai
M. Y tiška,

3228 W. 38t> Street, Chie.ro, III
J

Feena-mint
The Chewing LAXATIVE

Gardus, mint kramty
mui gumas, kuris užlaiko 
vidurius reguliariai. Vai

kai mėgsta jj. f 
15c ir 25c

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

Lietuviai
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St„ Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo Vieta 

3823 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
A

K. JURGELIONIS
A D V O K A ( 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards D141
Bylos visuose teismuose. —- Ab
straktui. — Tngaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 536
Tel. Central 6890

: Vak. 3223 S- Halsted SL, Chicago 
Tel. Yards 4681

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Advokatai

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Węst Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9606

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dienų 
Tel. Midway 2880

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
■ TeL Pullman 5950
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

LIETUVON —
■ užrašykite savo gimi

nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.
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NAUJIENOS-
The ęithioaUa Daily Nava

Rubliahed Daily Ejrccpt Sanday 
b y the Lltboanian Hally Maw* Pwh-

Bislmokijimo kalnai
Chicagoje — paktui

Metama--------------------------
Pusei meti---------------------

. <8J0 Apžvalga
14MI

.71
J

IkUtor P. BRIGAITIS
1719 South Halsted Streei 

Chleago, I1L
Telephone Rooeeveit 8MN

Subscription Ratas i 
18.00 per year in Canada. 
17.00 per year outside of Chleago. 
18.00 per year in Chleago.

8c. per copy.
Estered m Second Class Mattar 

M are h 7th, 1911, at the Pešt Otfice 
of Chleago, 111, 3c<tar the aet of 
March 8rd 1871.____________________

Naujienos eina kasdien, llakirlaut 
sekmadienius. bei d Ha Naujienų Ben
drove, 1719 S. Halsted St. Chleago, 
LLL — Talefoaaai Booeavelt £509.

Chicagoje per neMatojui
Viena kopija------------ -
Savaitei--------------------
Minesiul --------------------

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoje, 
paltui

Metama|7.H
Pusei meta--------------------------
Trims minėdama —______ — 1.76
Dviem mėnesiams ---------------- 1.26
Vienam miaeaiul ,,.........T------ .76

Bietevon ir kitur uleianiuoMl 
(Atpiginta)

Metams.............. ..................  18.90
Pusei matų ........  t....— <JM
Trims minesiams ------- - ------- 2J0
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderis karta su aiaakyma.

DRG. ST. KAIRIO 
PAREIŠKIMAS

SACCO IR VANZETTI NUOSPRENDIS

18c 
76c

deklaraciją. Jie

socialdemokratai, 
kad musų visuo-

Teisėjas Thayer Massachusetts valstijoje pasmerkė 
mirčiai du darbininku, Sacco ir Vanzetti, kuriuodu teis
mas 1921 m. pripažino kaltais dėl plėšimo ir kompanijos 
kasininko užmušimo. Liepos mėnesio pradžioje juodu bus 
nugalabintu elektrikos kedėje.

Per šešis metus vesta kova, kad teismas paskirtų nau
jų bylos perkratinėjimą, nuėjo niekais, nors apkaltintų
jų draugai tvirtina, kad Sacco ir Vanzetti esą visai ne
kalti, su aukščiaus minėtuoju nusidėjimu neturėję nieko 
bendra. Jie sako, kad visas kaltinimas prieš juodu esąs 
paremtas sąmokslu tų kapitalistams tarnaujančių ele
mentų, kurie yra pasiryžę sunaikinti Sacco ir Vanzetti už 
jų dviejų radikalines pažvalgas.

Amerikoje, deja, tokie dalykai neretai atsitinka. Čia, 
jeigu kapitalo tarnai užsispiria pražudyt kurį savo prie
šų, tai jokių priemonių jie nepaiso. Melagingas apkaltini
mas, papirkti liudytojai, kreiva priesaika teisme — tai 
paprasti šitokiuose keršto žygiuose daiktai.

Pasaulyje, matyt, yra labai plačiai pasklidusi nuo
monė, kad Amerikos teisingumo organai rengiasi nužu
dyt Sacco ir Vanzetti nekaltai, nes protestai prieš jų dvie
jų mirties nuosprendį eina iš visų kraštų — nuo darbi
ninkų organizacijų, nuo parlamentų narių, nuo garsių vi
suomenės darbuotojų, mokslininkų ir t. t. Jau vien šito 
fakto pakanka, kad kiekvienas pripažintų, jogei nuospren
džio įvykinimas butų tikra nelaimė ir politikos, ir žmo-

Kauno “Socialdemokrate” 
randame drg. St. Kairio žodžius 
apie ūkininkų atstovų blokų, 
pasakytus Seime, debatuojant p. 
Voldemaro 
skamba taip:

“Mes, 
manytume,
meninėj struktūroj butų vi
sai suprantamas ir normalus 
daiktas, jei įvairių ūkininkų 
grupių atstovai Seime paga
liau susiprastų savo tarpe, 
rastų bendrų kalbų, sudary
tų bendrų blokų ir to bloko 
pastatyta teisėta vyriausybė 
valdytų kraštų normalėse 
konstitucinėse sąlygose. Tų 
mes sveikintume kaipo nor
malų musų gyvenimo apsireiš
kimų, kuris ateity laiduotų 
krašto normalų vystymusi.”
Bet kalbėdamas tolinus, so

cialdemokratų frakcijos vadas 
pareiškė, kad jisai nesitiki, jo
gei dabartinė diktatorių valdžia 
eis prie teisėtumo ir demokra
tinės tvarkos atsteigimo. Todėl 
jisai savo frakcijos vardu pa
reiškia, kad socialdemokratai 
yra nusistatę prieš Voldemaro 
kabinetų ir jo politikų.

ŪKININKŲ KERŠTAS

Berlino “Vonvacrts” rašo, 
kad Černigovo gubernijoje (so- 
vietijoje) ūkininkai užmušė 
vietinės komunistų organizaci
jos pirmininką už priešingų 
bažnyčiai agitacijų. Piktadariai 
pabėgo nesuimti.

“GYVENIMO’’ NO. 4.

Smerkti žmogų mirčiai iš viso yra barbariškumas. 
Bet kuomet pasmerkiama asmens, kurių nekaltumu tiki 
tūkstančiai protaujančių ir apšviestų žmonių pasaulyje, 
tai toks nuosprendis gali tiktai skaudžiai įžeisti visuo
menės teisingumo jausmų.

Argi nė valdžia nepasistengs sulaikyti šito žiauraus 
nuosprendžio Įvykinimą?

BOLŠEVIKŲ INTRIGOS MEKSIKOJE

Tik-kų išėjusiam ketvirtam' 
“Gyvenimo’’ numeryj telpa šie 
raštai: Gyvenimas tėra vienas 
ir sudėtinis (perspausdinta iš 
“Kultūros”) — N. Rubakino; 
Mergaitės pasakojimas—M. Čia- 
po; Gyvenimo tikslas—J. Dau
manto; Laimė—A. Bundino; 
Prohibicija F. Auto; Žemaitė

F. Rogužos; Prakilni meilė— 
Žemaitės.

ŠAULYS — GUBERNATORIUS

Meksikos Darbo Konfederacija įteikė peticiją prezi
dentui Gailės, prašydama, kad pastarasis išvarytų iš Mek
sikos sovietų valdžios pasiuntinį, Aleksandrą Kollontai, 
kaipo ‘‘negeidžiamą svetimtautę”.

Šito griežto žinksnio priežastis yra ta, kad p-ia Kol
lontai palaikanti ryšius su vienu Amerikos komunistu^ 
kuris pristatęs iš Rusijos pinigus streikuojantiems Mek
sikos geležinkelių darbininkams.

Jeigu protestą prieš tokį bolševikų pasiuntinio elge
sį butų iškėlę kokie nors kapitalistai, tai galėtum many
ti, jogei tai esąs paprastas darbininkų priešų pasikėsini
mas pakenkti streikui. Bet čia protestuoja darbininkų I sfeževi 
organizacijų vadai.

Aukščiaus minėtą streiką yra iššaukusi ne Meksikos 
geležinkelių darbininkų unija, bet tos unijos atskala, es
anti po komunistų įtaka. Reguliarės darbininkų unijos 
Meksikoje to streiko nepripažįsta.

Kodėl gi Maskva jį remia? Aišku, kodėl: Kominter- 
no agentams rupi padaryti suirutę organizuotųjų Mek
sikos darbininkų judėjime, taip kaip jie-daro suirutę ir 
kitų šalių darbininkų organizacijose, kurios nėra pateku
sios į bolševikų nagus.

Meksikos valdžia remiasi organizuotais darbininkais. 
Prezidento Calles kabinete stambiausias žmogus yra Mo- 
rones, generalis Darbo Konfederacijos sekretorius.

Ta valdžia, be to, veda atkaklią kovą su klerikalizmu 
ir su užsienių kapitalistais, kurie nori ne tik daryti biz
nį Meksikoje, bet ir diktuoti to krašto politiką. Visas pa
saulis atsidėjęs seka šitos kovos eigą, ir jau, rodos, kam- 
kam, tik ne ‘Vikriausiems darbininkų vaduotojams” tik
tų šitokiose sąlygose daryti kliūčių prezidentui Calles ir 
jo rėmėjams.

Bet Maskva nepaiso. Ji per savo agentus organizuo
ja Meksikoje tuos elementus, kurie steigia “jačeikas” dar
bininkų unijose ir stengiasi pastarąsias suardyti. Ji duo
da pinigų tiems “gręžikams iš vidaus” ir, kaipo padėjėją 
šitam dalyke, ji panaudoja savo diplomatį atstovą.

Tyčioms ar netyčioms, Maskva tuo budu eina talkon 
klerikalizmui ir užsienių kapitalui, su kuriais Meksikos 
valdžiai dabar tenka vesti sunkią kovą.

Liaudininkas Žalkaukas, 
matyt, jau nebegubernatoriauja 
Klaipėdos krašte, kadangi po 
dekretu apie Seimelio rinkimų 
atidėjimų pasirašo Dr. J. šau
lys, kaipo einas gubernatoriaus 
pareigas.

VISKĄ IMA Už GRYNĄ 
PINIGĄ

Smetoninių spauda 
I paskelbė, kad buv. 
___vičius gyvenąs 
(Berlino priemiestyje) 
vam name. Brooklyno 
nybė” tuojaus tą “žinią” pakar
tojo.

Paskui smetoninis- “Lietuvis” 
parašė, kad j vai. liaudininkų 
ir socialdemokratų partijas į- 
siakverbę. komunistų, kurie to
se partijose, dirbą “priešvalsty
binį” darbą; ir “Lietuvis’’ pa
reikalavo, kad liaudininkai su 
socialdemokratais aiškiai pasi
sakytų, ar jie pritariu tam dar
bui, ar ne.

šitos tautininkų insinuacijos 
tiksiąs yra aiškus: norima pri
mesti liaudininkams ir socialde
mokratams “komunizmą”, kad 
pateisinus tą smurtą, kurį val
džia prieš juos vykina.

Bet Brooklyno “Vienybe” ima 
tuos begėdiškus smetonininkų 
išmistus už grynų pinigų, ir ra- 
šb:

Lietuvoje 
premjeras 
Potsdame 

nuosa- 
“Vie-

. “...Bet kad liaudininkams
K reikia sykį ant visados padė

ti stambų ruožą tarpe savęs 
ir komunistų, tas dabar vis 
labiaus aiškėja.

“Pačioje. Lietuvos armijoje, 
kaip patys komunistai sako, 
yra vedama agitacija. Bet ją

veda Rusijos šalininkai. Tų 
pats Angarietis prasi plepėjo, 
čia ir reikėtų liaudininkams 
pasisakyti, ar jie komunis
tams padeda.” •
Kam tas laužimasi j atdaras 

duris? Juk niekas sviete ne
mano, kad skirtumas tarp liau
dininkų ir komunistų butų ne
aiškus, arba kad liaudininkai 
butų komunistų padėjėjai.

Ir kodėl agitacijų kariuome
nėje būtinai reikia laikyti ko
munistų privilegija? Ar jos ne
veda dabartinė valdančioji Lie
tuvos partija? Ar ne agitacija 
buvo visi tie Voldemaro ir jo 
laikraščio šukavimai, kad “nar-

šioji kariuomenė” atlikusi “did
vyrišką darbą”, nuvergdama 
teisėtą krašto valdžią?

Smetoninė partija ne tik agi
tavo Lietuvos kariuomenę prieš 
valdžią, bet ir organizavo ją su
kilimui ir įvykino jos rankomis 
“pučą0 valstybėje! Tečiaus tos 
partijos dėl to Brooklyno laik
raštis nesmerkia. Bet jis sku
binasi mesti dėmę ant liaudinin
kų (kuriuos dar nesenai jisai 
vadindavo savo “draugais’’), 
išgirdęs, kad ir jie gal pradėję 
traukti kariuomenę politikom

Čia iš Sirvydo, kaip yla iš 
maišo, išlenda simpatijos smur
tininkams.

—————————
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GAMTOS TURTAI IR JŲ 
NAUDOJIMAS

Kiekvienas žmogus yra gamtos 
išnaudotojas.— Gamtos dova
nos.— Anglis.— Gerovė kyla 
iš naudojimo gamtos turtų.— 
Gamtos turtų tyrimas.—Mine
ralų rųšys.—Kiek kur gauna
ma mineralų žaliavos. —ža
liavos perdirbimas.—Iškasamų 
mineralų vertė.

Žmonės mėgsta gerai gyven
ti. Jie tam turi nemaža rūpin
tis ir dirbti. Mokslas, pramonė, 
prekyba ir t.t. padeda žmonėms 
gerovės siekti. Bet geroves 
siekiant daug turi žmogus iš
kentėti ir nemaža vargti. Tik 
vienas kitas, peveldėjęs turtus, 
gali išvengti vargų ir sunkaus 
darbo.

Gerovė pačių žmonių sukuria
ma. Pasakojimas, kad gerovė 
iš dangaus ateina arba teikia
ma, yra tik gražios pasakos. 
Niekas jokios gerovės iš dan
gaus negauna, bet patsai žmo
gus savo išmintimi ir darbu tu
ri padaryti. Tiesa, yra žmonių, 
kurie gerai gyvena išnaudodami 
kitus žmones. Vieni išnaudoja 
kitų žmonių darbą (fabrikan
tai ir t.t.), kiti visokiais dan
gaus pažadais pelnosi (dvasinin
kai) ir jie nieko nedirbdami, 
patys būdami nenaudingi iš 
žmonių renkasi savo reikalams 
didelius pinigus ir turtus.

Kievienas žmogus yra di
džiausias gamtos išnaudotojas. 
Ūkininkas dirba žemę, sėja ir 
gauna derlių, kuris apmoka jo 
darbą, įdėtas sėklas grąžina ir 
dar, geriau užderėjus, turi pel
no. Žemė yra gamtos dovana 
žmonėms. Ne visi žmonės že
mę (dirvą) tinkamai moka iš
naudoti, todėl ne visi ir vienokį 
pelną gauna. Danai, olandai 
dešimts kartų daugiau gauna iš 
vieno ha. žemės, negu Lietuvos 
geriausias ūkininkas.

Be dirvos žemėje yra dar 
daug visokių kitų gamtos dova
nų. Anglis, nafta, rudis, auk
sas ir t.t. vis pareina iš žemės. 
Žmogus, ilgus amžius nemokėję 
tų gamtos dovanų naudoti ir 
dar šiandien nemoka viso ko 
tinkamai sunaudoti.

apibudin- 
daiktai, 
žinoma, 

žmogaus

šituos mineralus daugiausi? 
išgrobia iš gamtos Atlantiki 
vandenyno pakraščiai (85%), i. 
kurių Jungtinės Amerikos Vals
tybės, Anglija ir Vokietija tei
kia 75'/; Jungtinės Amerikos 
Valstybės tame skaičiuje tiekia 
39%, o Anglija ir Vokietija po 
18%. Pasaulio dalimi skirstant, 
tai Europa tiekia 51'/, šiaurės 
Amerika 42%, Azija apie 4'/, 
Afrika, Pietų Amerika ir Aus
trija tik apie 3'/ . Pastaraisiais 
metais tik Jungtinėms Ameri
kos Valst. tiekdavo iš tų skai
čių apie 900,000,000 tonų per 
metus įvairių mineralų žalia
vos.

šie mineralai, žinoma, yra 
,tiekiami žaliavos pavidale ir 
turi būti perdirbami. Apie 10% 
visos- masės yra sunadojama 
prie vietos iškasimo, o 90% 
pervežama į kitas- vietas, nau
dojant geležinkelius, vandens ir 
kitus kelius. Apdirbimas tų 
mineralų yra atliekamas taip, 
kad apie 2/3 pusiau arba visai 
apdirbama tame krašte, kur iš
kasama, o Ųjj iš tos šalies išve
žama (eksportas) į kitas šalis. 
Iš mineralų, kurie tarptautinia
me maine dalyvauja, 90'/ -Nu
daro anglis ir geležis. Apie 
109,000,000 mažų tonų minera
lų žaliavos kasinėtas eina į lie
jyklas. Įvairios rudies ir k. 
liejykloms mineralų žaliavos 
daugiausia tiekia Jung. Am. V., 
Anglija ir Vokietija (apie 80/ 
visos tos masės); iš jų vienos 
Jung. A. V. beveik pusę to vi
so gamina.

Iš to matome, kad dabar mi
neralų žaliava tiekiama ir ap
dirbama tik visai mažoje daly
je, tikriau sakant, keliuose jos 
Įjunktuose. ’

Kitos pasaulio dalys ligi šiol 
maža dalyvavo tiekime minera
lų žaliavos, nors įvairių minera
lų ir tuose kraštuose labai daug 
yra (Kinijos ir kitose Azijos 
dalyse, Rusijoje, Afrikoje ir 
Australijoje).

Jeigu mes visa tai, kas iška
sama iš žemės-, įvertinsime pini
gais, tai gausime apie 9,000,- 
000,000 dolerių vertės. Žinoma, 
šis įkainavimas nėra jau labai 
tikras, bet ne taip daug nutols
ta nuo vidutinės tikrybės.
“Jn.” —Jonukas.

W mano paiaisymas
Re: Seno tautiečio straj) n i.s 

“Sandara ir Taktika” “Naujie
nose”, Kovo 28 d.

Amerikos Liet. Tautines San
daros sekr. p. K. J. Paulauskas 
pateikė gerb. “Naujienų” re
dakcijai ir skaitytojams patai
symą prie virš minėto straips
nio dalies, kuri liečia jo asmenį.

Lai bus leista man pataisyti 
kitą i to rašto dalį, kuri liečia 
Sandaros centro valdyba ir or
gano redaktorių p. Tūlį.

Sandaros* seimas Clevclande,
vietoj p. Tūlio, išrinko sekan
tiems metams naują organui 
redaktorių. Vykinimui šio pa
keitimo Centro Valdyba, pir
mame susirinkime (birž. H, 
1925) priėmė p. Tūlio atsista
tymą. Taipgi, likosi priimta ir 
naujo redaktoriaus rezignacija, 
šiame pačiame susirinkime C. 
Valdyl>os skirta komisija pa
kvietė p. Tūlį likti laikinuoju 
organo redaktorium, ką jis ir 
padarė.

Iš šio parlamentariškumo Se
nas tautietis daro štai kokią iš
vadą: “Seimo nutarimas liko 
sulaužytas... Centro sekretorius 
rezignavo tuoj po Seimo ir pa
daryto smurto prieš Seimo ta
rimus. Vėliaus A. L. T. S. C. 
Valdyba pamatė, jog destrukci
ja didėja... atleido redaktorių.”

Jei ši autoriaus išvada butų 
indorsuota: V. M. Čekanauskas,

Senas tautietis turėtų nu
rausti !

Kaipo A. L. T. Sandaros to 
laiko sekretorius, p. Čekanaus
ko garbei, taip lygiai ir to lai
ko organo redaktoriaus p. Tū
lio garbei turiu pasakyti, kad 
jp abiejų rezinacijos, ir prie
žastys dėl rezignacijų, yra ma
no rankose ir jos kalba už save.

Tuomlaikinė C. Valdyba pil
nai įvertino šių dviejų jaunuolių 
pasišventimą Sandarai. Ne ki
taip jaučia ir dabartine valdyba 
bei dauguma narių. Laikui bė
gant įvertinus juos ir likusieji 
nariai. Tuomet Sandaros obli
gacijos šiems jaunuoliams bus 
mažesnės.—Dr. K. Draugelis.

Palaikymui puikių 
plaukų naudok

Gamtos dovanomis žmogus 
naudojasi veltui. Tačiau tos 
dovanos nėra taip parengtos ir 
padėtos, kaip Kalėdų Dieduko 
ar Velykų Bobutės dovanos— 
prieik ir pasiimk.

Anglis labai žmogui reikalin
gas kurui daiktas; ji duoda 
daug daugiau šilimos, negu 
malkos (medis). Kad žmogus 
galėtų vartoti anglį kurui, ją 
reikia iškasti kartais ir labai 
giliai iš žemės. Iškasimas ang
lies yra labai brangus: dirba 
daug žmonių ir reikia labai 
brangių prietaisų. Kad ir gam
ta duoda savo turtus žmogui 
veltui naudoti, bet tų turtų pa
rengimas naudojimui* kainuoja 
pinigus, ir todėl mes . turimo 
pirkti ir mokėti kartais labai 
brangiai.

Mokslas rengia žmones gyve
nimui ir moko, kaip geriau 
gamtos turtus sunaudoti. Me
tas iš meto nauji išradimai ir

patobulinimai tiek išmokė ir 
parengė žmogų išnaudoti gam
tos turtus, kad žmogus, kaip 
kokis didžiausias godas ir gro
buonis, stengiasi nieko neišnau
doto nepalikti. Yra sakoma, 
kad bevalgant atsiranda apeti
tas (noras valgyti); tai žmogui, 
benaudojant tuos gamtos tur
tus, vis didesnis ir didesnis no
ras kyla daugiausia juos iš
naudoti, nes iš to žmogus turi 
darbą ir pelną, gerina savo 
būklę. Gerovė ir kyla iš naudo
jimo gamtos dovanų (turtų).

Paskutiniais metais pradėta 
tiek išnaudoti visokių gamtos 
turtų žemes gelmėse, kaip nie
kad pirmiau. Del to kilo žmo
nėse (mokslininkuose ir k.) 
baimė, kad žmonės, taip smar
kiai naudodami gamtos turtus, 
juos išnaudos, o po to bus ga
las ir visiems žmonėms. Tokio 
susirūpinimo buvo visur, ir to
dėl pradėta tirti gamtos turtų 

[kiekybė ir daryti apskaičiavi
mai kiek amžių mes jų ištek
sime.

Mokslas, kurisK tiria žemės 
gelmes vadinasi geologija. Kai 
kurie mokslininkai bandė su pa
galba geologijos apskaityti gam
tos turtus (mineralus) ir po to 
jau daryti įvairias išvadas.

Mes žinome, kad apskritai 
turtų mokslu užsiima ekonomi
ka. Ekonomika užsiima tokiais 
turtais, kurie galima 
ti kaip medžiaginiai 
priklausą žmogui, 
gamtos turtai nėra
nuosavybė, bet tik žmogus nu
mato, kad juos sau galės pasi
savinti, kada ateis jų savini- 
mosi eilė. Todėl žmogus tiria 
gamtos turtus, apskaičiuoja jų 
kiekį ir visa tai surašo gro
biančiųjų žiniai ir išsigandusių 
suraminimui. Tam reikalui ir 
sudaro mokslininkai tiems 
gamtos turtų apskaičiavimams 
kaip ir naują mokslo šaką, su
artindami du mokslu: geologiją 
su ekonomika ir pavadino ją 
geologine ekonomika arba geo
logija :7 ekonomika ar kitaip.

Mes, naudodamiesi mokslo 
žmonių teikiamais daviniais, ži
noma, stengdamiesi kiek galė
dami juos sutraukti, teikiame 
musų skaitytojams žinių apie 
gamtos turtus, ypatingai krei
piame dėmesį į jų kiekį ir iš
naudojimą.

Ligi šiol mokslui yra žinoma 
1,500 visokių mineralų rųšių. 
Iš jų apie 200 rųšių lošia dides
nę ar mažesnę rolę pramonės 
reikaluos. Apie juos ir tebeina 
toliau kalba, čia mes neminė
sime visų mineralų rųšių, o tik 
kalbėsime apie svarbiausias ry
šis (anglį, koksą, naftą, drus
ką, rudį) ir k.

Viso per metus žmonės įvai
riais budais išgrobia iš gamtos 
sandėlių, atmetus vandenį, apie 
du bilijonu mažųjų tonų žalia
vos. Tame skaičiuje yra: ang
ies 70%, akmenų ir molio (šly
to) 10%, rudies 9%, naftos 

, vario 3% ir visokį kiti mi
neralai sudaro mažiau negu 6%. 
Jeigu mes visą tą masę sukrau
tume vienoje vietoje, tai ji už- 
mtų vieną ketvirtinę mylią plo

čio ir 2,300 pėdų augščio.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. Wallace Street

DR. 1. E. MAKARAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

10748 So. Michiyan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidenc. 6640 S. Maplevvood avė. 

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

r/ > j ( nuo 9 iki II vai. ryte, V alandoa ( ouo 6 -kJ 8 val VBkarc

A. MONTVID, M. D.'
1679 Milw««kee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tek Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8638 !

Ultravioletini šviesa ir dlafhertnia

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boūievard 8483
Valandos' 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2

i

Dr. C. A. O’Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakari 

Bes. 6000 So. Campbell Avė.
Vinceunes 6987 arba Hemlock 5524

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Wcstern Avė.

Tel. Lafayette 4146
. f nuo 9 iki 11 v. ryto Valanda j nuo 6 jtj 9 vuL vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boslveard 
7820. Re*., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj II iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis -

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Aabland Are.
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO, ILL

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. UklMted St. 
CbicaRO, III.
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korespondencijos]
East Chicago, Ind

Kovo 20 d., L. A. U. Kliubo 
susirinkimui prasidėjus Vilnies 
korespondentas pareiškė, kad 
lurys ką tai perskaityti. Suti
kus, kad jis skaitytų, išsiima 
“Naujienų’’ 27 nr. ir pareiškia: 
“Jus paklausykit kiek čia ne
teisybės; parašyta, kad aš šau
kiau kunigą, o jus visi žinot, 
kad nešaukiau ir tą darodysiu.” 
Skaito, slebizuoja ir vis karto
ja: “Tas tiesa, taip kalbėjau.” 
Ir taip iki kunigo. “A, čia tik 
moterys šaukė kunigą, aš ne 
taip supratau” — ir pabaigė. 
Pabaigdamas prisipažino, kad

Susipaiinkit Su

Karalienė Žymiausių 
Cigaretų

r/’AIP tik sykį dasilytesit lupomis 
Helniar jus niekuomet jų nenorėsit 

mainyti Į kitus cigaretus.

kis kalbėtojas yra, “Naujienų” 
korespondentas gi nemokąs ra
šyti, tad prašo, kad “Naujienų” 
korespondentą atšauktų.

P. ('. teisingai jam pastebė
jo: prisipažįsta, kad buvo pa
rašyta tiesa, bet nori kores
pondentą atšaukti, reiškia, jis 
nori, kad korespondentas mela- 
erystes rašinėtų, kaip kad pats 
reikalautojas daro. Kitas, A. S., 

pastebi, kad I>ats' Vilnies ko
respondentas irgi apsiėmė raši
nėti ir teisingai, bet kiekviena 
jo korespondencija buvo netei
singa. Kiti dar aštriau dėl to 
reikalavimo išsireiškė. Balsuo
jant 1 balsus paduota už Vil
nies korespondento prašymą, o 
visi kiti — prieš, reiškia jo 
prašymas tapo atmestas.

Tas Vilnies korespondentas 
yra šaunus politikierius. Nors 
turėtų būti bolševikas, bet pats 
kandidatavo į miestelio virši
ninkus republikonų Independent 
tikietu, daug veikė, bet nieko 
nelaimėjo; pirmiau gi smarkiai 
dirbo ku-kluksų partijai. Toks 
tai gudrus vyras yra Vilnies 
korespondentas. —Čigonas.

visų darbų trukdytojai ir žudi
kai, kaip matysime žeminus.

Basanavičiaus įkurtoji “Ausz
ra” užgeso 1886 metais. Gesin
tojais fiuvo musų “broliai” ka
talikiški kunigėliai, kurie su- 
lenkėję-sudievėję ėmėsi Dievą 
ginti nuo “Auszros” sekančiai: 
(“Priešausv.is” 1885-1886 pusi.

Basanavičius mirė - 
Basanavičius gyvas

“VVisuomet “Auszros” labai 
laukdavau. Tuotarpu sziemet, 
j ilgai užtrukus Auszrai, jau 
besibaigiant mėnesiui liepimui 
nuog vieno karszto lietuvio už
girdau tą nelaimingą žinę, kad 
buktai Auszra tapusi bedievė. 
-----Iszkurgi tų. žiniii, Įsiklausiau?

Asz, sako, ją paezią Žemaiti
joje pas viena giditojį sutikau, 
ir jinai pati man atvirai iszsi- 
sznekėjo, kad Karalius Dovydas 
buvęs paleistuvis... ir szven- 
tuoju paskaitytas... (Labai pa
taikyta, kad “Auszra” nutylėjo 
karalių Salemoną su 1,000 su
gulovių ir kad kiekvienas kimi
as laikosi po “gaspadinę’’ dar, 
apart mergų vienuolynų.) Ausz
ra Szv. Basztą su Kraszaucko 
Vitoliorauda buvo sulyginusi.”

Atgavus nuo caro Lietuvių 
Spaudą, Tautos levas skubino
si Tėvynėn. Sušaukta 1905 m. 
Didįjį Vilniaus Seimą ir nusta
to Lietuvai kelią prie geresnės 
ateities, prie laisvės, prie lygy- 
)ės, prie demokratizmo. Paduo
ki Lietuvos 
’risakvmu. • 4

Suvalkijos 
skiria-n nka
...stovu į Rusijos Durną, bene 
1912 metais. Kunigai pasiryžo 
Basanavičiui užbėgti už akių, ir 
užbėgo vietoje Basanavičiaus 
Dūmon nuvažiavo kunigėlis 
Laukaitis, kuris Stolypinui pa
sigyrė Durnoje, jog Lietuvos 
kunigai padėję valdžiai malšinti 
“lietuvišką kramolą”. Apie šitą 
kunigų “triksą” pats Basanavi
čius plačiai, aprašė “Vienybėje 
Lietuvninkų” 1912 metais.

Tautos ’ievo sukaktuvėse 75 
metų amžiaus Lietuvos Seimo 
Prezidentas, Dr. Jonas Staugai
tis, Seimo pradžioje pasako Ju
biliato gaibei prakalbą. Po pra
kalbos Valstiečiai Liaudininkai

ir kiti pozicijos atstovai sustoję 
sugieda 'Kautos Himną.

Gal šimutis . pasakytų, kur 
tuomet buvo katalikai— opozici
jos atstovai?

Praėjus Patriarko Jubilėjui 
lapkričio 25, 1926, artinosi ki
tas Jubilėjus Dr. K. Griniaus, 
Lietuvos Respublikos Preziden
to, 60 metų amžiaus ir 40 me
tų darbuotės Lietuvos dirvo
nuose. Gruodžio 17, 1926. Ko
mos kunigai sugalvojo senoviš- 
ką-jezuitišką triksą—su dalele 
demoralizuotos kariuomenės 
nakties glūdumoje suareštuoja 
Jubiliatą su demokratais minis- 
teriniM, nu verčiant liaudies pa-

diktatūrą, kuomi sugriovė Dr. 
Jono Basanavičiaus amžiaus 
darbą. Tai turėjo skaudžiai at
siliepti j Dr. Basanavičių.

Ir žiūrėkite dabar, kaip tie 
budeliai krokodiliškai ašaroja 
savo “Kunigų Valioje’’ (kurią 
ciniškai užv&rdijo “Tautos Va
lia”) num. 1 (12), iš Vasario

Su musų Tautos levu man 
teko susirašyti jau 1890 me
tais, kada jis gyveno Lom-Pa- 
lankoje, paskiau Varnoje, Bul
garijoje, o aš gyvenau Tilžėje 
pasislėpęs po vardu Motiejaus 
Noveskio, amerikiečio-piliečio iš 
\Vanamic, Pa., kuris grįždamas 
Amerikon buvo palikęs man sa
vo pasą. Nuo virš minėtų me
tų Tautos Tėvas pasiskyrė ma
ne savo pristatytoju visų lietu
viškų laikraščių ir knygų, ka
dangi su Jurgiu Miksų, Ernes
tu VVeveriu ir Martvriu Jan- R'
kum negalėjęs rodos gauti. Taip 
jam pri stačiai? iki 1895 metų 
pabaigos, iki atkeliavimo Ame
rikon kovo L5, 1896.

Susitikti su Jautos Tėvu te
ko 1913 metais Brooklyne, ka
da jis su Martynu* Yču buvo 
atkeliavusiu pinigų rinkti Lie
tuvių Mokslo Draugijos na
mams statyti Vilniuje. Man ta
da būnant SLA. vicopreziden- 
tu ir aukščiausia garbė teko, 
kada SLA. Pildomosios darybos 
didžiumai narių nutarus pakelt 
Dr. Joną Basanavičių į SLA. 
GARBES NARU S, išleistuvių 
vakarienėje Brooklyne turėjau

Jautos Tėvui nuo SLA. aukso

Pranas žyvatkauskas tada bu
vo SLA. prezidentas ir pakėli
mui Dr. J. Basanavičiaus j SLA. 
Garbės Narius—nepritarė, nes 
žyvatkausko supratimu Dr. Ba
sanavičius “buvęs menkas auš
rininkas’’. Tokią pat “garbingą” 
nuomonę išreiškė ir “Darbinin
kas” num. 31, 1926 m. redakci
jos straipsnyje.

Basanavičiui pasimirus, da
bar .visi Fašo-aprašo jo darbuo
tę ir nuopelnus Lietuvai. Ypa
tingai krokodiliaus ašaromis 
rauda Basanavičiaus pirmųjų

- rio tyloje gyveno Patriarkas at
vedęs tautą į laisvą nepriklau
somą gyvenimą.. (Ana) dė
kingi čekai, vos atgavę nepri
klausomybę, tuoj apšaukė savo 
atgimimo Tėvą senelį Masariką 
Valstybės Prezidentu iki gyvos 
galvos. Tame pasireiškė didelė 
jaunosios Čekijos veikėjų poli
tine išmintis ir jų budo kilnu
mas...’’

Na, o kunigai juk valdė Lie
tuvą per visą Neprigulmybės 
laiką!?

Apgavimui lengvatikių kuni
gai net paskalų paleido—palai
doti Patriaką Vilniaus Katedros 
rūsyje!?

Mes ant visados turime įsi
domėti, kad katalikystė yra po
litiškas trustas su savais įsta- 
tymais-kanonais, su katalikiška 
tiesa, kuri viską išgriaus, jei tik 
galės, atsiekiami savų siekių— 
Bažnytinės Valstybes, Kristaus 
Karalijos. Kuris bent kaip 
priešinasi kunigams-, tokie visi 
yra mirties verti, kaip mums 
aiškina pralotas Antanavičius. 
Inkvizicijos laikuose su laužais 
tikrino kitaip manančius, šian- 
dien-gi su bombomis ir dina
mitu -“Šiaulių Naujienoms” ir 
“Lietuvos Žinioms”.

Pirmasis musų Moze, Simo
nas Daukantas, prišaukia mums 
imtis clut'bo gelbėjime savo Mo- 
tinos-Tevynės, o ne aimanuoti 
susiėmus rankas:

‘‘Kas matydamas, kad jo mo
tiną veidmainingi prieteliai stu
mia į iškastą duobę ir ant gy
vų dar akių jai žemes beria, o. 
jis stovi rankas susiėmęs ir ne- 
gelba tas yra savo motinos 
budelis.’’

Taigi prie darbo, kas lietuvis, 
gelbėti savo Motiną Lietuvą 
su doleriu, kad apšvietus liaudį 
ir tuomi išginus laukan visus 
veidmainingus “prietelius”, ką 
galime padaryti su skleidimu 
tautiškos literatūros, vykindami 
j gyvenimą Daukanto, Basana-1 
vičiaus ir kitų pravestus idea
lus.

Basanavičius yra gyvas ir 
tarp musų, tiktai dirbkime, kaip 
jis dirbo, vykindami gyvenimai! 
jo pravestus idealus.

—P. Mikolainis.

i

Saldainiai 
Kiaušiniai 
čekoladiniai 
Pamirkyti
Marshmullovv 
kiaušiniai 

tuzinui 
10c

Beskutė iš 
120 už 90c

Halsted~pF& Liberty
COME QUT OF THE BE AT E N PATH

VELYKOMS LELIJOS

Velykoms
Beskutės

Pilnas 
pasirinkimas

Velykoms bet k učių 
juose randasi

saldumynų tinkamų
vaikams

kainos nuo 15c 
ir augščiau

KARSTOS SU KRYŽIAIS BANDUTES
l/abai didelės, iškeptos musų kepykloj. Visi ganius 
prieskoniai yra įmaišyti j musų Elkay miltus, mu
sų geriausis sviestas,

importuoti currants cu

krumi užtepti, gražiai

19c
Ncdastatomos į namus

Jus nerasit gražesnių kvietkų kaip šios 
Gražias lelijas mes pasiūlome Velykoms. Labai gra
žiai išaugintos žydinčios kvietkos. Kiekviename va
zone yra kvietka su dviem arba šešiais žiedais, ap- 
kainuotos nuo žiedų arba kvietkų

parudinti musų pečiu

je. Abelnas svoris 1

svaras ir 8 25c
uncijos. Tuzinui

GRAŽIOS VELYKOMS SKRYBĖLES, $4.95 ir $5.95
Puikus pasirinkimas smart Velykoms skrybėlių, šiaudinės, satininės, bengalinės, 
kombinacijos šiaudų ir audeklo, felt, ir ribinų skrybėlės. Mažais kraštukais ir tam
priai pritaikytų modelių. Trimingai yra novelty, kvietkos, ribinai arba mezginiai. 
Šviesių spalvų arba juodos dėl merginų ir moterų.

Kita grupė smart Velykoms skrybėlių
$2.95 $3.95> $7.50 $10.00

SMART NAUJI VELYKOMS FROCKS DEL MOTERĮI IR MERGINI)
Dvi rūšys kur yra puikiausi modeliai 

sutaupymo

“Išvedusis Lietuvą iš vergi
jos ir atvedusis j nepriklauso
mą gyvenimą, Vadas buvo lyg 
pamirštas... Ir kažin ar šitie 
devyneri nepriklausomoje Lie
tuvoje Patriarko gyvenimo me
tai, nebuvo patys skaudjieji Jo 
gyvenimo metai. Nes nėra ir 
negali būti nieko skąduesnio, 
kaip nedėkingumas... Ir nei 
vienas poetų tur būt negalės nu- 
nylėti to skausmingo laiko, ku-

liaudžiai Dešimt

dėl sezono, dvi skirtingoj pinigų 
kainos

šimtai naujtj Frocks ateina iš New Yorko
visoms, naujos mados flat crepes, crepe de chine, canton crepe, georgette, chif- 
fon prints ir smart kombinacijų. Spalvų naujas mėlynas, maize, raudonos, žalios 
ir populiariškos navy. Styliai dėl moterų ir merginų, vieno ir dviejų šmotų, bo
lero, bliuskos, visų mieių.

Taipgi drenos dėl storesnių moterų
42 iki 52'/j, po $29.75 ir $49.50

piliečiai ūkininkai
Basanavičių savo

4.95

Iš Rayon, gražių spalvų Ra- 
yon pančiakos, be siūlių, dvi
gubos kulnys ir pirštai dide
lis pasirinkimas, trejos po- ! 
ros už $1, 

porai .....

colio
6 iki 10,

39c

Venus coraetall 
iš gražaus dry
žuoto materiolo, 
su dirželiu iš vi
daus dėl palai
kymo vidurių, 

“slenderizing” 
modeliai, mie
ros 34 iki 54 
po ............... $5

$ Vaikų Pančiakos
Drop-stitch, be siūlių, gražių spalvų, 
ilgumo, visokių spalvų, mieros 
3 poros už $1, 
porai ............

Vaiky žemi čeverykai Patentuotos Arba Veršiuko Skuros 
Patentuotos arba rosy blush veršiuko skuros, gražiais trimingais, rankomis 
arba Goodyear prisiuvimo padai,' visų mierų iki* 8, $1.57
specialiai ................................................................... ............................

Visų naujausių spalvų ir kombinacijų, patentuotos sku
ros, satininiai, naujausių trimingų ir pasiuvimo. Išei
giniai pumps, 
ros, satininiai 
binų raištelis 
Kubos kulnimis, visų mierų ir platumo,

Vaikų Oxfords
Rudi arba juodi, veršuko 
arba patentuotos skuros, 
naujausios mados pasiu
vimo. pilnai skujiniai, 
prie kulnų prikaltos gu
mos, visų mierų iki 6, 
specialiai $2.77

su gražiais raišteliais patentuotos sku- 
gražių spalvų, gražus užraiščiai arba ri- 
naujausių patternų. Ispaniškomis arba 

specialiai

Mergaičių žemi 
Čeverykai

Patentuotos skuros, rudi 
ir šviesus, gražių kombi
nacijos spalvų, iš ribino 
arba novelty raiščiai, lan
kstus prisiūti padai, gurno 
kulnimis, visų ffO A7 
mietųj speciali I

Nemo flex gir- 
dles iš gražaus 
hroche ir dailus 
coutil su nier- 
cerized besi
tempiančia dali
mi ant strėnų, 
mieros 27 iki 42 
po ............... $5

Brasieres Bandcaux
Naujų stylių ir materiolo, nauji 
up-lift modeliai, styliai tinkanti 
bilo kokiai C 1
figūrai ...................  ■

COLISEUM’c~n°*n’ SUB. bal. 16

SELLS-FLOTO,
CIRCUS

Standard Pasaulinis Circus
Durys atsidarys 1 po pietų ir 7 vakaro 

PERSTATYMAI
3:15 po pietų ir 8:15 vakare

I LIETUVA
Ant Didžiausio Laivo Pasauly

MAJESTIC Geg. 14
Keleivius palydės ištisoje kelionėje musų patyręs 
palydovas. Visos privatiškos kajutos uždarytos, pa
togumas, geras maistas ir mandagumas.

Puiki 3-čia Kliasa Kelionė Lietuvon $111.97
I Abi Pusi $186.00 •

Kreipkitės prie vietinių agentų: 
PAUL E. BALTUTIS & CO.. 991 We»t 33rd St., Chicago, IK. 
ELTA COMMERCE CO.. 3251 So. Hatsted St., Chicago, UI.

V. M. STULPINAS, 3255 So. Halated St., Chicago, IH.
JOHN J. ZOLP, 4559 So. Paulina St., Chicago, UI.

Arba

WHITE STAR LINE
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY

127 So. State Street Chicago, Illinois

kasdien. Gražus styliai kurie patinka

Gražesni Frocks iš Crepe arba Georgette
Mes turime didelį pasirinkimų gražesnių Frocks iš Crepe

B- 4^ romaine, georgette ir canton crepe, nau- Jį j 
T M n II jausiu sezone spalvų, navy, juodų, /Į M 
UUaUU mierosiki44 lUlUU

Jus galit nusipirkti bile kokį rūbą už $25 ar daugiau 
pagal musų 6 mėnesių credit rūbų plane

Korsetai Velykoms Pasipuošimui Vyrų Pančiakos
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KAIP STOVI MUSU KONTE5TANTAI
Laipsnis III
Balsy 26000

Dovanoms $900:
Radiola

Deimanto Žiedas
Kimball Pianas
Deimantinis Bracęlctas
Lotas

F.
LUKOŠEVIČIUS,
1308 So. 50 Ct.,

Cicero, III.

Turi balsų

— 31678

PAUL MILLER

3210 South 
Halsted St. 

Chicago, III.

Turi balsų 
-■- 26800

Laipsnis I

Rainu ■16200 

•
Dovanoms $1700:
Paige Automobilius 
Deimantinis Braceletas
2 lotai

Iš Kontestanty Darbuotės

Laipsnis IV

4 ftalsij 11000

Dovanoms $450:
Gulbransen Piano
Panatrope Radiola
Deimantinis žiedas v.
Deimantinis žiedas m.
3 Šm. Frizą v Setas
Laivakortė j Lietuvą

ir atgal
Fordo Automobilius

GEO. LUCAS

3311 South 
Halsted St.
Chicago, III.

Turi Balsy

— 14095

Laipsnis II

Balsy 40000

Dovanoms $1400:

Laipsnis V
Balsy 6450
Dovanoms $200:
3 Am. Jacquard Setas 
Bemard up-right Pianą 
Deimantinis žiedas v. 
Deimantinis Žiedas m. 
Platino Špilka m. 
Platino Špilka v.
Radio Atwater—'Kent

ST.
GIRATAUTAS,

7445 P raine A v., 
Detroit, Mich.

Turi balsų

— 10011

Laipsnis V
Balsy 6450
Dovanoms $200:
3 šm. Jacųuard Setas 
Bemard up-right Pianą 
Deimantinis Žiedas v. 
Deimantinis Žiedas m. 
Platino Špilka m. 
Platino Špilka v.
Radio Atwater—Kent

IG. VIERBELLA,

4508 So. Honore
Street

Chicago, III

Turi Balsų

— 7798

K. G. URNEŽIS

6356 South
Hermitage Avė., 

Chicago, III.

Turi balsy

— 7524

Laipsnis VIII

8
 Balsy 2580

Dovanoms $60:
Radio Atuater—Kent 
Deimantinė Špilka m. 
BraceletasElgin Laikrodėlis 
Platino Špilka m. 
Deimantinis Žiedas m.
Lempa

W. BUTKUS,

568 W. 18 St., 
Chicago, III.

Turi balsų

— 3875

JUOZAS 
L’KTVERIS

4901 W. 14 St. 

Cicero, III.

Turi Balsų
— 3001

Paige Automobilius

Deimantinis Braceletas

JOE NORKUS

120 So. State St.
VVestville, III.

Turi balsų
—- 7196

J. MITCHELL,

907 Jackson St 

Waukegan, III.

Turi balsų
— 2927

Laipsnis IX
Kuisy 1270
Dovanoms $25: 
Elgin laikrodėlis 
Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v. 
Špilka v.
Cuff Links
Žiedas m.
Radio 111A 
Veidrodis

PRANAS' 
KLIKNA, 

2554 Blue 

Island Avė. 
Chicago, III.

Turi balsų i

• — 2110

PAUL GRICIUS

6614 South

Sac ramento Avė.
Chicago, UI.

Turi Balsų
— 2067

MISS B.
VII.IMAIČIUTĖ

17th ir Clark St. 
Gary, Ind.

Turi balsų
— •2021

Laipsnis IX
Balsy 1270

Dovanoms $25: 
Elgin Laikrodėlis 
Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v. 
Špilka v. 
Cuff Links 
Žiedas m.
Radio 111A 
Veidrodis

K. ČEPUKAS 
1445 N. Oakley 

Avenue 
Chicago, III.

Turi balsų 

— 16*10

JOHN MARTIN

321 Milwaukee

Avenue
Kenosha, Wis.

Turi balsų
— 1466

J. TARVIDAS

5931 South
Albany Av.
Chicago, 111.

Turi balsų

— 1338

Laipsnis X
Balsy 580

Dovanoms $10: 
Gintaro Karoliai 
Aukso žiedas v. 
Aukso Žiedas m. 
Auksuotas Peiliukas 
Gintaro Cuff Links

Turi balsų
— 985

7004 South
Talman Av.
Chicago, III.

MRS. IZABEI 
SAKALAU

SKIENE

MRS. B.
STULPINIENE

818 W. 18 St. 
Chicago, III.

Turi Balsų

— 889

MRS. B„ 
RUMšLENE

10623 South
State St. 

Chicago, III.

Turi balsų
— 879

Laipsnis X
Balsy 580 *
Dovanoms $10: 
Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v. 
Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas 
Gintaro Cuff Links

MRS. ELENORA 
PURONAS

67 N. Broadway 
Aurora, III.

Turi balsų

— 767

KAZYS POCIUS

725 W. 120th St.

Chicago, III.

Turi balsų

— 762

J. DAUGINIS

18 So. 2nd St.

St. Charles, III.

Turi halsų
— 711

Laipsnis X

W
 Baisy 580

Dovanoms $10: 

Gintaro Karoliai 
Aukso žiedas v. 

Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas 

Gintaro Cuff Links

MISS AGNĖS

UVICK

6928 South 
Rockwell St. 
Chicago, III.

Turi balsų
— 602

PRANAS 
ANDRIJAUS

KAS

3334 South
Morgan St.

Chicago, III.

Turi balsų
— 592

MRS. M;
ZABELSKIENE

3358 W. 111 St.,
Mt. Greenvvood,

111.

Turi balsų
— 588

MRS. REGINA

Laike pereitos savaites stam
bų laiptų aukštyn pašoko p. 
Lukoševičius iš Cicero. Jis ne 
tiktai pasivijo p. Miltenį, bet 
dar pralenkė. Atrodo, kad p. 
Lukoševičius Paige auto yra 
kaip ir laimėjęs. Kontostantai 
Milkriš ir Geo. Lukas laike per
eitos savaitės neparodė progre
so žymių. Galimas daiktas, kad 
p. Lukas, Fordą laimėjęs, su
stojo veikęs, bet p. Milleris, ne
abejotina, kad sieks prie Paige.

Kontestantas F. Jurėnas pro
gresuoja nors iŠ lengvo, bet tik
rai, nes jis ir nesiskubindamas 
Fordų laimės. Taipgi spėriais 
žingsniais eina j laipsnį 4-tų 
Girštautas, Vierbella, Urnežis, 
Norkus, p-lė VVilliams ir Gri
gaitis. Kontestantas W. Butkus 
nors dar ir 8-tame laipsnyje, 
bet jam proga dar pavyti pir
mųjų eilių kontestantus. Paskui 
jį seka waukeganietis Mitchell, 
Sabaliauskas, l’ktveris, Kelps 
ir Sturonas. Pažymėtina, kad

). Kelps su sykiu atsidūrė laips
nyje 8-tame - - jis padarė tikrų 

Msurprise” seniau veikiantiems 
konteStantams. Taipgi p. Sa
baliauskas netikėtai išbudęs 
pradėjo spėriai veikti.

Kontestantas F. Klikna šiaip 
taip vargais negalais pralenkė 
p. Gricių, bet lik keliais bal
sais. P-lė Vilimaičiutė iš Gary, 
Ind., savo darbo pasekmėmis 
tikrai nustebino chicagiečius. Ji 
šiame konteste pradėjo veikti 
tik kelios savaites atgal, o jau 
spėjo pralenkti daugumų* Chi- 
cagos kontestantų. P-nios Mi- 
kutaitis, Rudis, Kolas laike per
eitos savaites veikimu nepasi
žymėjo. Taipgi nedaug parode 
aktingumo ir kiti šio laipsnio 
kontostantai: K. čepukas, Tar- 
vidas, Kali n, Vaitekūnas ir Vi
lią.

J dešimtą laipsni naujai at
vyko Peoria kontestantas Wm. 
Kosis; jis si. sykiu pasiekė šitą 
laipsnį. Daugiausia balsais kil
stelėjo laike pereitos savaitės 
šiame laipsnyje Šlageris, Sa
kalauskienė, Riimšienė, Patrack 
iš Kast Chicago ir keli kili.

Dar 17 dienų laiko liko iki 
>abaigai kontesto. Kontestan- 
tai privalo būtinai išlyginti 
dirbtus laipsnius. Darbo pa
baiga reikalauja daugiau ak- 
tivumo negu darbo pradžia. 
Tiksliai veiktas darbas lai sėk
mingai būna užbaigtas. Padvi
gubintoms spėkoms stokite į 
darbų, kad tinkamai veiktam 
darbui padėjus tašką. Su ener
gija, su pasišventimu, su tiks
liu pasiryžimu ir kupini jaut
rumo dirbamam darbui, o pas
kutinių dienų nudirbtas darbas 
duos jums gigantiškus rezulta
tus. Labui “Naujienų” ir sykiu 
patys savo — spėriai i darbų, 
draugai kontes-tantai!

Julius Mickevičius,
“N-nų” Kont. Vedėjas.

MISS VICT^ORIA 

WILL1AMS

4700 Malden St. 
Chicago, III.

Turi Balsų
—• 7078

J. GRIGAITIS

1643 North 
Hancock St.
Chicago, III.

Turi balsų
— 6942

VINCAS 
SABALIAU

SKAS

2345 South 
Leavitt St. 

Chicago, III.

Turi balsų 
— 2741

W. H. KELPS

7145 So. Rockvvell St. 

Chicago, 111.

Turi balsų — 2672

M. STURONAS

4538 South 

Fairfield Avė. 

Chicago, III.

Turi balsų 
— 2580

MRS. SOPHIE MIKUTAITIS, 

731 West 18 Street, 

Chicago III.

Turi balsų — 1832

MRS. ANNA 
RUDIENĖ

4222 Archer Avė.
Chicago, III.

Turi balsų 
—* 1667

VIKTORIJA 
KOLAS,

3715 Perish Avė. 
Indiana Harbor, 

Ind.

Turi balsų

MRS.

— 1644

PETER
KALIN,

2011 South 
Halsted St., 
Chicago, III.

Turi balsų 
—< 1297

PETER 
VAITEKŪNAS

3222 Auburn
Avenue 

Chicago, III.

Turi balsų
— 1284

ANTANAS 
VILIS

12020 South 
Halsted 48t.
Chicago, III.

Turi balsų
— 1282

J. IZBICKAS

15640 Marshfield
Avenue

Harvey, III

Turi balsų

i

MISS ANETTA
PATRACK

1022—151 St.
East Chicago Ind

Turi balsų
— 926

WM. KOSIS

515 Hurburt St. 
Peoria, III.

Turi balsų
—• 666

ALBINAS 
RUDINSKAS

1624 So. 49 Ct. 
Cicero, III.

Turi balsų

— 637

ŠERELIENE

3258 South
Union Avė,
Chicago, III

Turi balsų

MRS. ONA 

VILIENE

1645 North 
Irving Avė., 
Chicago, UI.

Turi balsų
— 580

S. M. ŠLAGERIS

5001 So. Westem Avė.
Chicago, III.

— 815

MRS. M.
ATKOČIU- 

NIENE

11578 South
Wabash Avė.

Turi balsų
— 611 •

ALAKAS TALAŠKA

7139 So. Maplewood Avė.
Chicago, III,

Turi balsų — 580
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CHICAGOS 
ŽINIOS

tį pirmadienį. Tada jis paskir-T 
sias ir savo “kabinėta” — nie
kinius departamentų viršinin
kus. Tarp kitko jis miesto iž
dininko pagelbininku mano pa
skirti Szymczak, buvusį demo
kratų kandidatą į iždininkus.

APIPLĖŠĖ GATVĖJE \

Stn.tford teatro, 715 Westt 
63 St., manažeris Jesse V. 
Hugan buvo penkių plėšikų 
užpultas gatvėj prie pat teat
ro durų. Jis nešėsi su savim

1--------------------- :---------

Nušovė italą

THOMPSONAS UŽĖMĖ 
MAYORO VIETĄ

IŠKRITO PRO LANGĄ

\\diliam Hale Thompson va
kar tretį kartą užėmė Chicagos 
mayoro vietą, kada miesto ta
rybos specialia susirinkimas 
užgirė jo kauciją. Prisaiką gi 
jis sudėjo dar pirmadieny. 
Miesto taryba taipjau užgirė 
miesto klerko Patrick Sheridan 
Smith ir miesto iždininko 
Charles S. Peterson kaucijas. 
Tokiu budu nuo vakar dienos 
senoji miesto valdžia, su ma- 
yoru Dever prieky, pasitraukė 
ir pareigas pradėjo eiti naujoji 
valdžia. Betgi formulė Thomp- 
sono inauguracia bus ateinam

I
I •

Sidney S. Hing. pardavėjas 
•iš Houghton. Mich., iškrito ar 
i iššoko pro 15 augšto langą Al- 
lerton kliube ir nukrito iki 3 
augšto, kur jį sustabdė drati- 

i nis sietas. Jis užsimušė ant 
vietos. Policija dar nėra iš
sprendusi, ar jis iššoko pro 

* langą saužudystės tikslais, ar
I iškrito vaigšaiodkmias per
į įpiegą. Jo lova buvo sutrinta ir
II rodė, kad jis gulėjo joj prieš 
pat iškrisiant pro langą. Iš ras-

I tų laiškų matyt, kad jis paliko 
moterį ir dvejetą vaikų.

teatro pajamas $4,70(K, kuriuos 
plėšikai ir atėmė. Jį lydėjo po- 
I teistas Stapleton, bet ir tesis 
nieko daryt negalėjo ir pats 
tapo plėšikų nuginkluotas^ 
Daug žmonių matė plėšimą, 
bet ir jie buvo pajėgiai ką da
ryti ir plėšikai, kurie buvo irp- 
siginklavę šautuvais ir revol
veriais, niekeno nekliudomi pa
bėgo automobiliu.

Trys plėšikai užpuolė Texas 
Oil Co. raštinę 3052 Archer 
Avė., surišo du sargus ir iš
sprogdino du seifus, iš kurių 
jie pasiėmė $1,100.

Negras plėšikas įsigavii, į 
Mrs. C. E. Spens namus Evan- 
stcne ir atėmė iš jos už $1,000 
brangmenų, taipjau ją skau
džiai sumušdamas, kada ji ne
norėjo leisti numauti žiedą nuo 
rankos.

Samuel Sicoli, 89 m., mecha
nikus, tėvas dviejų vaikų, liko 
nežinomų piktadarių pašautas 
ir mirtinai sužeistas, kada jis 
rengėsi įeiti į savo namus 
1459 Tay.lor St. Spėjama, kad 
tai juodrankių darbas. Sicoli 
pasimirė pavieto ligoninėj.

PATEKO KALĖJIMAN Už 
KLASTINGĄ BALSAVIMĄ

Elmer Haisch, virš 30 metų, 
2539 George St., liko nuteistas 
vieniems metams kalėjimai! už 
bandymą balsuoti vardu kito 
žmogaus, kuris tuo laiku gyve
no Floridoj.

tuviui skaitlingai atsilankyti 
ir tuo budu paremti bendrą 
musų kovą už demokratiją ir 
Lietuvės nepriklausomybę.
Dainuos p. S. Krasauckienė ir 

kiti
Vakarą paįvairins dainos ir 

muzika. Kaip jau buvo minėta 
maloniai sutiko dalyvauti p. S. 
Krasauckiene. North Sidės so
listai, “Jaunosios Birutės” or
kestras ir kiti.

Iš vietinių kalbėtojų bus p. 
S. Kodis ir Dr. A. Zimontas. 
Well, iki tikro pasimatymo.

—J. V.

ATVIRAS LAIŠKAS REPOR
TERIUI PUPAI

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

$50.00 Dovanų ir 
Automobilius

RADO PAČIĄ NEGYVĄ; PATS 
NUSIŽUDĖ

tam, kas pirks iš musų naują Chrysler Automobilių 
prieš Velykų šventes už reguliarią kainą, duosime 
dovanų $50.

CHRYSLER automobiliai savo gerumu nesiski
ria nuo brangesniųjų, bet jų kainos yra visiems pri
einamos.

Dr. John Unseitig, 25 m., 
dentistas, 2657 Ballou St., pe
reitą ketvirtadienį rado savo 
pačią Elizabeth negyvą, pilnoj 
gaso virtuvėj. Koronerio teis
mas nusprendė, kad mirtis įvy
ko per nelaimę, delei prakiuru
sios gaso pervados. Pirmadie
ny įvyko jos laidotuvės, po ku
rių jis sug-ryžo namo, susinešė 
į virtuvę visus jos daiktus ir 
pats nusitroškino gasu. Jis pa
liko trumpą raštelį: “Meldžia
me ^supraskite ir atleiskite 
man, jei galima. Palaidokite 
mane su Betty, jei galima. 
Betty, mylimoji, aš ateinu. 
Meilė neturi rybų.”

Model 50 Sedan, 5 pasažierių — $830 
Model 60 Sedan, 5 pasažierių — $1,245 
Model 70 Sedan, 5 pasažierių — $1,595 
Model 80 Sedan, 5 pasažierių — $2,675 

Visos kainos F. O. B. Detroit
Jus niekur nerasit tokio gero pasirinkimo gra

žumo, tvirtumo ir kainų pritaikintų Jūsų kišenei, 
kaip pas mus pirkdami Chrysler automobilių. Chrys
ler yra pigus ir Jirangųs, Chrysler yra geri, 
Chrysler yra tvirti ir puikus, Chrysler bėga kai lėk
ti lekia.

Nusipirkit sau vieną Velykoms

Archer Motor Sales
4642 So. Western Avė., Chicago

Tel. Lafayette 9030
CARL WAIN0RIS JOSEPH BAGDONAS 

Savininkai

TRYS UGNIAGESIAI 
SUŽEISTI

Trys ugniagesiai liko sužeis
ti gesinant gaisrą Shoreland 
garažiuje, 5530 llarpėr Avė. 
Jie sukrito į "vidų įlužus de
gančio garažiaus stogui. Nuo
stoliai siekia $65,000. Sužeis
tieji ugniagesiai gi pasveiks.

l’žpereitą naktį nemažas 
gaisras buvo kilęs tenementi- 
niame name 1430 S. ^lalsted 
St., kuris išvijo gatvėn visus 
to namo gyventojus, bet šiaip 
didesnių nuostolių nepadarė..

NETEKO UŽ $26,000 
BRANGMENŲ

Atsiimkit Laiškus Iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams galvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win-. 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa • 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką (Jenų nuo pa
skelbimo.

918 Ged ra Anton
922 Golubickeni Kostacijai
924 Gricius C. J.
931 Janulieucius J.
945 Maslauka Jakob
956 Pilka Isadore
966 Sacaukis Uršule
968 Šapranauskas Maika
974 Sekeres John
976 Šeputis Jurgis
979 — Sinkui J.
980 Šimkus F.
981 Slajune Barbora
991 Urbai Ignui
992 Cicas Stanislavva
994 Vitkauskas F.
1001 Witkauskenist Marjonai 
1003 Yucevicius Stasisi 
1008 Zika Charles

p o r t a s z 
_ I

ŠIANDIE MOTERIS RISTIKė 
RISIS SU DZUKU

V elykinis
Išpardavimas

Didelis Pasirinkimas Aprėdalų Del Vaiky

Iš Henry Norcott namų 
Evanstone tarp trečiadienio ir 
penktadienio prapuolė už $20,- 
000 brangmenų ir už $6,000 
kailių. Jo pati turėjusi brang- 
menis trečiadieny, ketvirtadie
ny gi turėjusi svečių ir kada 
penktadieny, vėl norėjusi bran- 
gmenis užsidėti, tai jų nebe
radusi. Policija tyrinėja tą 
vagystę, bet Norcott’ai griež
tai atsisako pasakyti kas pas 
juos svečiavosi.

šiandie vakare (8 vai.) Uni- 
versal kliube, 814 W. 33 St., 
pagarsėjusi moterų čempionė, 
Virginia Mercereau, risis su 
dzūku Bancevičium. Ji yra tiek 
įsitikinusi, kad sulamdys dzū
ką, jig sutinka net “betuoti”.

Be tos nepaprastos poros rį- 
sis dar pagarsėjęs Jack Sher- 
ry, o Jonas Kodis parodys ke
letą sunkiosios atletikos nu
merių.

Ateikite pasižiūrėti “dzivų 
negirdėtų.” — S.

Gerbiamas Pupa! Tamsta la
bai keistai mane supratai ir 
paskelbei, kad aš nerys pašven
tinti savo nesenai atidarytą 
grosernę. Visai netaip. Mano 
grosernė visai nereikalauja pa
šventinimo. Aš žinau, kad no
rint turėti gerą pasisekimą biz
nyje reikia užlaiky.t geras pre
kes ir duoti mandagų ir tei
singą patarnavimą kostume- 
riains, ką aš ir stengiuosi pa
daryt.

Visi mano kostumeriai yra 
man lygus ir geri. Man sma
gu yra patarnauti kiekvienam, 
kas ateina pas mane biznio 
reikalais, nežiūrint ar jis bus 
šventas, ar šiaip sau žmogus, 
aš visiems vienodas prekes 
duodu ir vienodą mokestį imu.

Apie metai laiko atgal man 
atsitiko nelaime; netekau dvie
jų rankos pirštų ir mano gyve
nimas buvo pasidaręs nepaken
čiamas. Kad išsigelbėjus iš 
nepakenčiamos padėties ir už
laikius savo vaikus, kurie Lie
tuvoje lanko gimnaziją, aš nu
sipirkau šį biznelį ir tarnauda
mas savo geriems kaimynams 
tikiuosi turėti pasisekimą.’

Neįspėjo Reporteris Pupa 
ir apie tai, ką aš turėjau jam 
pasakyti: man nerupi nei sur- 
prise purtės, nei klebonijos, 
ale tei. buvo kitokios naujienos.

Su pagarba,
— Vincas Pušinskas. 

2958 West 38 Street.
Reporterio prierašas. Viskas 

gerai, — ar ne? Augščiau tel
pančiu pareiškimu Reporteris 
Pupa yra pilnai patenkintas. 
Patenkintas yra ir pareiškėjas, 
kad jo biznis gerai progresuo
ja; o kam iš brightonparkiečių 
reikia gerų prekių maistui, ei
na pas Pušinską ir irgi lieką pa 
tenginti. Tai ko dauginus rei
kia; a? x

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė 
lio> nuo 2:33 iki 4:30 po plotų

REZIDENCIJA:
2226 Marahall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464 
pTl

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 11 dieną, 12:30 va
landą ryto, 1927 m., sulaukęs 
48 metų amžiaus; gimęs Suval
kų rėdyboj, Kalvarijos apskri
čio, Liubavo parapijos, Rakacl- 
jos kaimo, paliko dideliame nu
liūdime pusbrolį Juozą Lutin- 
skj, pusseserj Kotriną Pavalkie- 
nę ir gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi Eudeikio koplyčioj, 
4005 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Balandžio 14 dieną, 1:30 valan
dą po pietų iš Eudeikio koply
čios bus nulydėtas j Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Juozapas Jesule- 
vič giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis, Pusseserė ir Gūninės

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

w irnnrrir r~nn iii ■■■■ ■■iiirif
------------ ------------

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia- 
>ne reikale, visuomet 

^jg^^^^esti sanžiningas 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už- 
laikymu skyrių.

3302 -Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUS!! 
OPTOMETRISTAS

I VlT AKIŲ speciaTistas
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

A f A
PRANU. SHARKAUSKIENfi 

Po tėvais Stripeikaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio H (L, 9 vai. ryte, 
1927 m., sulaukus 46 m. am
žiaus. Gimus Kauno rėd., Tel
šių apskr., Varnių par. ir kai- 
ino. Išgyveno Amerikoj 17 m. 
Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, dukterį Heleną, 
dvi seseri: Aleksandrą ir Mar- 
cijoną, brolį Vladislovą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 10013 Lafayette avenue, 
Hoseland, III.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
balandžio 13 <1., 8 vai. ryto iš 
namų į Visų šventų parapi
jos ^bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi Visi a. a. Pranciškos 
Sharkauskienčs giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nuįiinlę liekame:

Vyras, duktė, seserys, 
, ' brolis ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

S. D. LACHAWICZ

J.F.RADZIUS
Pigiaasla* Liet avis 

Graboriaa CUcagoje
Laidotuvės© patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklauaau 
prie grabų iidirby- 
•U.s.

OFISAS: 
66x W. 18th St 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tek Blvd. 4063

MERGAIČIŲ ir mažų kūdikių 
(Jnfants), mažiems kūdikiams ba-
stistinės dresiukės, su 
leisiukui:, buvo $1.00 
iabar ...............  ..............

aplukais ir

39c
BARY BLANKETAI 
kraštais, visokių spalvų

apsiūtais 
dubeltavo

audimo, didelio saizo 30x40, pir
miau parsiduodavo 
po $1.25, dabar tik 59c
M OT E R i M S na m u 
spalvų ir šaižų 
tik po .................

dresės, visokiu

79c
Ir augščiau

Uždangalai langam, 
labai pigiai, buvo po 
25c yardas, dabar tik

Kurie buvo po 50c yaida.s 
dabar ....................................

parsiduoda

15c

M OTE R1M S pa nč iakos, 

materijolo, užpakalyje 
buvo 35c, 

dabar ....................   ... .

geriausio

su siūle

20c

ATSIMUŠĖ J TRAUKINI

Automobiliui atsimušus į ta- 
vorinį traukinį ant Higgins 
kelio už Desplaines, viena mo
teris, Mrs. Laura Cordcll, 5128 
Grand Avė., liko užmušta ant 
vietos, o kitas moteris ir du 
vyrai, jų tarpe policistas Bro- 
derick, liko sunkiai, gal ir mir
tinai sužeisti. Kadangi sužeis
tųjų negalima iškvosti, tai ne
žinoma kaip įvyko nelaimė. 
Tik spėjama, kad jie tamsoj 
nepatėmijo einančio skersai ke
lią traukinio ir atsimušė į 
traukinio šoną.

Du vaikai užmušti

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandie kalbės Lietuvos 
Seimo Atstovas

Nepraleiskime progos užgirsti 
įdomių naujienų apie padėtį 
Lietuvoj

Juozapas Eringis

Ix*isinės langų u: 
šmotu dėl langų, 
buvo $1.50, dabar

VYRAMS Spocl 
narni per galvą 
buvo po $5.00, 
dabar tik .............

langos po vieno

98c
Sweatenai mau- 
arba užsegami,

$2.98 ši I ,K IN ĖS pančiakos • ku

rios buvo $1.00, dabar
49c

M. J. MATULAUSKAS
3356 So. Haltsed Street

Du vaikai liko užmušti už
vakar nelaimės su automobi
liais.

Jerry Serra, 5 m., Desplai
nes, liko užmuštas buso be
žaidžiant gatvėj prie savo na
mų.

Carl Nelson, 10 m., 2719
Prairie Avė., liko užmušiąs ki
tam automobiliu įvažiavus į 
jo tėvo automobilių. Jo tėvas i 
taipjau liko sužeistas.

šiandie visi keliai veda į 
Lietuvių Auditoriją. Iš toli
mesnių ir artimų kolonijų su
važiuos Bridgeportan būriai 
lietuvių pasiklausyti p. N. Ra
džio, Seimo atstovo, praneši
mų.

Nėra reikalo aiškinti, kad 
dalykai apie kuriuos jis kal
bės yra svarbus kiekvienam 
lietuviui. Dabartine katalikiš
kų partijų valdžia sukėlė vi
sam krašte suirutę, persekio
jimus ir priespaudą. Tas vis
lias gali lengvai sukurti vidu
jinį karą arba prisidėti prie 
Lietuvos palaidojimo.

Koki belieka išeitis? Kokių 
priehionių žada imtis ■ valstie- 
čiai-liaudinlnkai ir kiti, kad 
grąžinus kraštui normalę pa
dėtį? Apie tai papasakos 
mums šį vakarą gerbiamas Sei
mo atstovas.

A. L. Tautinės Sandaros 25 
kp. kviečia visus Chicagos lie-

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 10 dieną, 11 valandą va
kare, 1927 m., sulaukęs 46 metų amžiaus; gimęs Svainikų kaime, 
Naujamiesčio valsčiaus, Panevėžio apskričio, paliko dideliame nuliū
dime moterį Barborą, 2 pusbroliu: Vladislovą ir Stanislovą Eringius, 
o Lietuvoj seserį ir brolį. Kūnas pašarvotas, randasi, Road 2, Box , 
58, I^mont, III.
58, Lemont, III. Katrie dalyvausit laidotuvėse, meldžiame sustoti pas 
graborių, 3307 So. Auburn Avė., 8:30 vai. ryto, sykiu nuvažiuosim.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Balandžio 14 dieną, 10 valandą iŠ 
ryto iš namų bus nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Eringio giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris ir Pusbroliai
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

Ta
ANTANAS MIKOLAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 11 dieną, 3:40 valandą 
po pietų, 1927 m., sulaukęs 38 metų amžiaus; gimęs Lietuvoj, Kauno 
rėdyboj, Ukmergės apskričio, Pagirių valsčiaus, Žagunių kaime, pa
liko dideliame nuliudime brolius Petrą ir Praną, seserę Anielą ir 
švoghrį Kazimierą Keserauską, o Lietuvoj motiną, ir seserį Marijo- 
ntj, ir brolį Jurgį. Kūnas pašarvotas, randasi 23 W. lIMth 1*1.

Laidotuvės įvyks Penktadlenyj, Balandžio 15 dieną, 8 valandą 
ryto iš namų į Airių Bažnyčią, “St. Rosary”, 118th ir So. Purk Avė., 
kurioje ątsjbus gedulingos pamaldos už včlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Mikolaičio giminės, draugai ir pažįstami es
ate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Sesuo ir švogeris

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203

Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kUopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busito užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
Graborius

Nubudimo valandoje suteikiam ge- 
riausį patarnavimą.
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

1911 Canalport Avė.
Chicago

25 METU PATYRIMO'
V

Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETR1STAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augitaa 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vaka- 
io. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną

Ar jus žinote, kad
Gorsetai ar panašus dalykai, ku

riuos dabar dėvi, atsirado Eranci- 
joj ir Vokietijoj 13 amžiuje, 1011 
motų vėliau jie atsirado Anglijoj. 
Drabužis buvo apsiūtas į plieną 
.stripsokus ar kitus tvirtus stripsu- 
ktts. Ar jus žinote, kad atsiradę ir 
vėl dingo visokių cigurctų, nes jų 
rūšis buvo netikra. Bet Beimanti 
yra tikri cigaretei. Bandykit vienų 
ir jus laimėsite.

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



NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, Baland. 13, ’27

Tarp Chicagos 
Lietuvių

pavičius yra tiek teisingas, tai 
jis nori netik tą $1,000 atiduo
ti, bet dar pavesti jam ir tuos 
$2.»,090, kuriuos jis turi su sa
vim ir kuriuos nori išdalinti 
bėdniems žmonėms ir bažny- 

Ičioins, kad visi pasimelstų už

Iš spulkos veikimo

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI snlduinių ir dell- 
eattessen krnutiive. Parduosiu pi
gini. 2979 Rrcher nvc.

Real Estate For Sale
Na m ui-Žemė Pardavimui

$5.90 ĮMOKfiTI

Automobiles Miscellaneous
įvairus

Announcements
Pranešimai

Lietuvos Seimo Atstovas p. N. 
Radžio prakalbos {vyksta seredoj, 
bal. 13 d., 8 vai., Lietuvių Auditori
joj. Iš vietinių kalbėtojų bus p. S. 
Kodis ir Dr. A. Zimontas.

Muzikali programą sudarys dain. 
S. Krasauckionė, Noith Sidčs kvarte
tas, ‘‘Jaunosios Birutės” orkestras p. 
P. Sarpaliaus vedamas ir kiti.

Visus Chicagos Lietuvius kviečia
me atsilankyti j šj svarbų mitingą.

— A. L. T. Sandaros 25 kp.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. J vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

PARDAVIMUI naujas I-’ord lour- 
ing karas, yra daug ekstra dalių, 
pigiai, pardavimo priežastis — mir
tis. 8100 S. Sangamon st. Stevvart 
8818.

įsveiktų. Bet jis, Juozapavičius, 
visgi turi duoti ir kitokių Įro- 

'dymų, kad jis yra teisingas ir 
Igeras žmogus, o tuo Įrodymu 

, gali būti ir tai, kiek jis turi

Exchange—Mainai
Kitus lengvais mėnesiniais išmokėji- 
rpais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namą, murinj arba medinį, garažų, 
bungalovv su uždarytais porčiais. Įde
dame porčius, oertaisome namus, įve
dame elektrą, plumbingą, apšildymų, 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

3 AUKŠTŲ narna su bizniu mai
nysiu j lotus arba j gerų biznį. Ga
li būti rooming linine arba kitas 
kas.

Kreipkitės prie savininko į što- 
rų. .

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisaibuvo

finansinę susitaupinęs pinigų. Sulig dau- 
Bet šiemet1 vunui sutaupinlų pinigų jis gaus 

pasi- »r atlyginimą už savo darbų, 
pi a- Kvietėjas irgi prisideda ir nu- 

! vykęs banknn atsiveža virš 
I ii ai *r K«tuna tinkamą atly- 

.luozapavičiui irgi buvo 
užėjusi pagunda lengvai pelny- 

'ti daug pinigų. Tad visi trys 
pradėjo tau-, Pat v>ko namo pasiimti Juoza

pavičiaus banko knygutę ir iš
siimti iš banko pinigus. Bet 

, namie nieko nebuvo ir negalėjo 
Įeiti į vidų. Belaukiant sugryž- 
tant savo žmoną, Juozapavičius 
apie savo laimikį pradėjo kal
bėtis su kaiminais. Nors ligonis 
ir kvietėjas dėjosi esą ameri
kiečiai ir nesuprantą lietuvių 
kalbos, bet vos tik užgirdo j j 
pasakojant kaiminams, kaip 
abu skubiai šoko Į taksikahą ir 

j pabėgo.
Dabar Juozapavičius suprato, 

kad tai buvo prigavikai ir labai 
džiaugiasi, kad nieko 
namie, — kitaip gal 
išvilioję jo pinigus, kuriuos1 

[daugelio metų darbu buvo su-' 
sitaupinęs.

Besidžiaugdamas, kad neta
po apgautas, Juozapavičius ne
užmiršta ir kitų. Atėjęs Į “Nau
jienas" ir papasakojęs kaip vis
kas atsitiko, jis sako: 

įdėkite šią žinią j laikraš
tį. kad ir kiti apie tai žinotų ir 
kad todėl, jei ir jiems taip pa- ( 
sitaikytų, mokėtų nuo panašių 
prigavikų apsisaugoti. —R.

daugPereitais metais 
rašoma apie musų 

« — s pulką.
nerašoma, nors jau 
pirmas bertai n is ir 
antras.
metų pradžia buvo ... ... ( 

ir išrodo, kad šiemet il’ininm.

nieko 
baigė For Rent

Siu 
gera 
spulkos biznis dar labiau padi- , 
dės. įstojo ir keletas naujų i 
narių, vadinasi, pradėjo tau-, 
pinti pinigus, kas yra reikalin
ga kiekvienam. Sutaupintas 
centas prie cento padaro dolerį, 
o doleris prie dolerio padare i 
šimtą ir tūkstantį, ir taupus 
žmogus nė nejunta kaip tampa 
savininku gražaus namo, ai

gų laikų, juodos dienos ar se
natvės.

Vietos žmonės moka taupin- 
ti, o jiems tai daryti yra labai 
paranku, turint tokią finansinę; 
įstaigą, kaip spulka, kuri yra | 
Leo Švėgždos ofise. 4917 \\. 14. 
St. Spulka yra atdara dieną ir 
vakarais: direktoriai gi renka
si kas ketvirtadienio vakarą 
priimti moesnius ir išduoti pa-j 
skolas. Visuomet ketvirtadie
ni io vakarais visi būna labai už
imti, nes 
žmonių — 
ir senų, 
nori juos tiupinti, kad ateity 
je turėjus dar daugiau, 
musų spulka yr; dai » 
nė, lietuviškesnė, negu 
tais metais. Valdyboje 
bai mažai permainų yra, 
vienas naujas direktorius Ir 
advokatas. Naujuoju direkto
rių yra K. P. Deveikis, senas 
Cicero gyventojas, o advokatu 
K. P. Gugis, irgi ciceriečiams 
gerai žinomas. Spulkos dalinin
kai klaidos 
darni sau 
Gugį, nes 
mandagų ir 
navimą ir nereikia jokių 
močių 
kai. 
kaip tik ir reikia, 
met spnlkon tankiau apsilan
ko ir visuomet draugiškas Dr. 
Gurskis.

Pirmas bertainis davė spuL 
kai apyvartos apie $35,090. Tai 
beveik vien lietuvių sutaupinti 
pinigai. Iįtartina kiekvienai! 
pradėti taupinti, nežiūrint ko
kioj spulkoj kur kam pa
rankiau. Patarimus gali gauti 
visados ir visi, ypač ketvirta- 
d ien ioįvakara i Pildėte it din ba r, 
nuo naujos serijos. Gali* tau
pinti kiek kas nori ir kaip no
ri. Pradėkie rūpintis savo 
ateitim. — Ne naujas.

būna pilnas
vyrų, moterų, jaunų 

visi turi pinigų ir

šiemet

pere j- 
gi la

nepadarė išsirink- 
už advokatą K. P. 

kiekvienas 
rūpestingą patar- 

tlu- 
” — susikalba lietuviš- 
Tokio patarnavimo mums 

šie-

nerado

LIETUVIAI AUTOMOBILIŲ 
BIZNYJE

RENDAI garažas, arba ropairing 
yipai ar kokiai kilai šapai. 3200 S. 
Halsted st.

BARGENAS
Sulankstomi kortoms lošimui sta

liukai $1.55, su šituo skelbimu.
CALIFORNIA EUR NITU RE 

COMPANY 
404 i Archer Avė. 
Kampas California

1707 \V. 15 St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

RENDON aražas tuojau ant 
VVestern avė. 50X125, 2 sho\v 
ruimai dėl pardavimo karų, 
renda pigi. Kreipkitės tuoj 2418 
W. 67 St. 2 lubos.

PAKENDAVO.IIMCI I kambarių 
fintas. Maudynės, boileris .šiltam 
vandeniui, kloselai viduj, rendos 
lik *20. Puikus fintas. 1813 String 
Street.

Furnished Rooms

Musical Instruments
______ M uzikd> Inatrumentai______

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo, 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė- 
lyj, 1538 W. Chicago Avė.

1 lubos.

PARMOS, l-AHMOS
Kas norite pirkti gerą ukį lie

tuvių kolonijoj, atsišaukit: J. A. Že
maitis, R. t, Box 17, Fountain, 
Mich.

RENDAI kambarys dėl vyro ar
ba vedusiai porai, su ar be valgio, 
ant antrų lubų. 2118 \V, 18 St.

GROJIKUS pianas, bargenas — 
$78. Tas pianas naujas kainavo 
$650 ir yra atsargiai vartotas. Tu
ri būt parduotas tuojau, nes mums 
reikia vietos. 1538 W. Chicago 
avė., 1 fl.

PARDAVIMI'i farma su visais 
įtaisymais; gera žemė, budinkai vi
si kaip nauji, žemė išdirbta ir der
linga, netoli nuo miesto, 120 ake- 
rių, yra ir miško, 90 akerių dirba
mos žemės, farma gera, savininkas 
parduoda arba maino ant namo.

Dauginus informacijų kreipkitės 
adresu.

JOHN KARACZKA 
R. t, Box 31, 

CARNEY, MICH.

$150 IMOKfiT, $7 I MftNESI 
NUPIRKSI'!’ NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, gražus namai 

aplink šj namų, tiktai 4 blokai nuo 
stoties ir 35 minutės važiavimo iš 
vi<luriniesči(>. Nereikia mokėti nuo
šimčių už finansavimu. Pirkit tie
siai nuo manęs, gausite tikrų Par
genu. Atsiųsk savo vardų ir adre
sų. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 905.

Situation Wanted
Darbo Ieško

J1EŠKAU darbo už 
gerą patyrimą. Kalbu 
bomis.

bučerj. Turiu 
keliomis kal-

Place2938 W. 39th 
2-ros lubos

Tel. Lafayette 4903

LIETUVIS kaipenleris ieško dar
bo. Esu senyvas žmogus ir turiu pa
tyrimų. Statau naujus garažus, step- 
siis, purčius, taipgi ir senus tai
sau. Dirbu geriausiai ir pigiausiai. 
Kas prirūdys tokį darbų, gaus at- 
Ivdniinų. Dirbu kaip kas nori: nuo 
valandų ar kontraktų.

t.. CARPENTER, 
653 W. 18 St., 

('.anai 6521.
Help Wanted—Male-Female

Darbininkų Reikia

Kuo tolyn, tuo labiau musų fis. 
tautiečiai kabinasi 

gauna' biznius, didelius 
Dar nelabai senai 
svarbiausias biznis buvo bučer-' 
nė ir a. a. saliunas. Dabar vis ( 
nauji biznieriai atsiranda iri 
nauji bizniai susikuria.

Netikėtai teko sužinoti, 
Archer Motor Sales, 4642 
\Vestern Avė., yra lietuvių 
doma! sios įstaigos savininkai 
yra Karolis VVainoris ir Juozas 
Bagdonas. Jie yra 
pardavėjai Chrysler automobi-i 
lių ir, sako, randa pas lietuviu* 
nemažai pirkėjų. —R. Pupa.

i visokius vo 
ir mažus.

lietuvių

ATYDA! Vyrai ir moterys,
Kurie dirbate dirbtuvėse, arba ofi- 

I silose, kaipo knygvedžiai, mecha-
1 nikai, karpenteriai arba paprasti 
į darbininkai ir t. t. ir turite norų
pasidaryti sau ekstra pinigų, (Urb

dami tik tris vakarus savaitėj prie 
; specialiu darbo musų biznyj, tiktai
2 valandas j vakarų. Geru niokoti- 

Atsiųskite arba priduokite sa-
adresų:

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted si.

Box 91L

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA moterų dėl sortavimo po- 
‘ pierų atkarpų, patyrusių ir nepaty- 

So. rusių. 1451 So. Peoria St.
vai-----------------------------------------

REIKALINGA stenografė dirbti j 
Real Estate ofisą. Stanco-Nestor, 

' 5097 Archer Avė., Lafayette 6036. 
agentai ir 1------------------------- -——-----

R ŪKIA Jaunos merginos darbui 
į saldainių krautuvę, duosime val
gį, kambarį ir damokėsime. 2911 W.

j 38 St.

merginų na-
....v ------------ o.........- ii- i!5 i sa-
I vaitę. Mrs. Foster, 1607 \V. 63 St.
Hemlock 0055.

LIETUVOS SEIMO ATSTOVO REIKIA ntsakanč u merg
M * uisuiTrrAc t,arbul» n|8°s lkl VMARŠRUTAS vnite. Mis Eoster. 1607

Nepavyko prigavikams 
apgauti lietuvi

922 
bu-

GROJIKUS pianas tiktai bi- 
skį vartotas, kainavo $700, par
duosiu už $90. Benčius, cabi- 
net ir voleliai. Išmokėjimais pa
gal sutartį. MR. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

$750 vertės grojiklis pianas už 
$95, benčius ir rolelini pridedami. 
3136 S. Halsted st.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Atyda Biznio Jieškoto- 
jams, Spekulantams 

ir Agėntams

Parclavimūi arba mainy
mui mūrinis 'garažas, 50 pe
lų pločio, 125 ilgio, ant 
Westėrri Avė. kur milionai 
žmonių kasmet pervažiuoja. 
Yra du Show ruimai dėl 
parodymo iy pardavimo ka
rų. Gasiniai tankiai ir kiti 
reikalingi dalykai prie ga
ražo. Lysas pasibaibė. Per
kant galima tuoj vietą už
imti. Greitam pardavimui 
kaina tik $38,500, Cash rei
kia įnešti $10,000. Arba mai
nysiu į bunglAlow, 2 ar 4 fla
tų namą, lotus, farmą, vasa
rinį rezortą,’ morgičius, ar
ba į kokį biznį. Matykit tuoj 
savininką.

J. NAMON -
2418 W. Marquette Road

Tel. Prospect 8678

Real Estate For Sale
Namai-Žeme Pardavimui

4

GERAS medinis namas 3 ir 4 ar
ba 7 kambariai, pečiu šildomas, 
tuščias lotas prie .šalies, barnč, 
nauji porčiai iš fronto ir užpaka
lio, naujai maliavota iš lauko ir 
viduj; galima turėti daržas ir lai
kyti gyvulių. Aplinkui puikus me
džiai; randasi pusė bloko nuo 
Archer avė. ir 6 blokai nuo Kedzie. 
Gera vieta dėl darbo žmonių. Kai
na $5,500, jmokėti $500 ar daugiau, 
o likusia kaip renda — mokėk sau!

W. IIAYDEN BELL 
Klausk Ed. Bakševičiaus

N. W. kampas Archer ir Kedzie 
Tel. Lafayette 8600.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikateasen, 
Ręstam antų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.
Sutaupyk $$$, budavok ant savo 

loto. Mes pastatysim modernišką 
murinę bungalow, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu plumbin- 
gu, vandeniu šildoma, vėliausios 
mados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
pinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiūrėki! pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne- 
dėlioj. Cook Countv Bldg. & hnpvt. 
Co.. 1358 W. 79 SI. Triangle 6090.

TRINK IT 
OVER

šf PAVASARĮ 
kvietkos pradės žydėt, 
grožybės rodos traukte 
j parkus naudotis gam-

TAM, KAS JIEšKO GERO invest- 
mento persiduos didelis apartmenti- 
nis namas su bizniu: 11 flatų ir dvi 
krautuvės, ant bizniavęs gatvės, nau
joj ir smarkiai kylančioj apielinkėje. 
Namas tik dviejų ir pusės metų se
nas. Apartmentai {rengti sulyg vė
liausios mados: “indoor beds”, vanos 
ir “shovver bath” ir viskas, kas rei
kalinga moderniškam gyvenimui. 
Rendos neša dabar $10,000 j metus; 
kaina $93,000. Savininkas nori {mo
kėjimo apie $20,000. Kreipkitės į 
“Naujienas”, J. ŠMOTELIS.

Tei. Y arda 7282
Rea. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikėm 
malevą, popierų, atiklua ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANCIONIS, Prez.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
•r garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Ave^

Phone Ijawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

PARDAVIMUI 4 flatų namas, ga
ru .šildomas, Marųuette Parke, ne
toli katalikų mokyklos ir bažny
čios, įplaukų $3,300, didelis bar- 
genas. Turiu parduoti prieš gegu
žio 1. Atsišaukite W. Van Oeyen, 
2416 Smatley Ct., Chicago. Tel. 
Behnont 1716.

Juozapas Juozapavičius, 
W, 33 St., per dvi dienas 
vo ieškomas nepažystamo žmo
gaus, kuris, pagalios, ji vakar 
susirado dirbtuvėj ir pranešė, 
kad kokis tai žmogus nori ma- 
t.yt.1 jj ligoninėj. .iuozapiįvičius 

priklauso prie daugelio draugi
jų, turi daug draugų, o sergan
tį žmogų visuomet reikia gel
bėti, tad meta darbą ir vyksta 
kartu su kvietėju j ligoninę 
prie 25 ir Dearborn gatvių. Nu
vykę susitinka “ligonį 
einant iš ligoninės^ 
pažasty.

Ligonis pasisako, 
Juozapavičius, daug
gal paskolinęs jo tėvui, kuris 
dabar esąs Califomijoj, $500, 
tad jo tėvas, kuris dabar sun
kiai sergąs, norys tuos pinigus 
grąžinti ir dar pridėti $500 
kaipo palūkanų. Juozapavičius 
užsigina, kad jis jo tėvui, ku
rio nepažysta, niekad pinigų 
neskolino.

—Tu turbūt tik užsimiršai, 
pastebi ligonis. Bet kad Juo^a-

Valstiečiu Liaudininkų Są
jungos narys gerb. N. Badys 
kalbės sekamose vietose:

Balandžio 13 d. Bridgeporte, 
Liet. Auditorijoje.

Balandžio
Balandžio 

bor, Ind.
Balandžio
Balandžio

Lake.
Balandžio
Balandžio
Balandžio
Balandžio 23 d.

Virš pažymėtų ir kitų kolo- 
oi jų darbuotojai, norint.vs gau
ti platesniu informacijų, kreip
kitės pas Julių švitrą, ALTS. 
4-to Apskričio sekretorių, 11114 
Indiana Avė., Chicago, III. ,

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI AGENTAI

IX d.
d.

Northsaidėje.
Indiana Har

20

23

jau iš- 
su pundu

kad jis, 
metų at-

ti.
d.

Cicero.
Town

d. Rockford, 
d. VVestville,

o f

iu.
III.

Kenosha. XVis.

CLASSIFIED ADS
Announcements

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

Draugystė Palaimintos Lietuvos, 
laikys mėnesini susirinkimų Seredoj, 

^Balandžio 13 d., 1927 m., Auditori
jos svetainėje, ant Halsted St., pra
džia 7 vai. vakare. Draugai yra mel
džiami skaitlingai atsilankyti.

— Ig. Žilinskas, Rašt.

PARDAVIMUI bekemS su namu, 
įplaukų $650 j savaitę, 4 vyrai dir
ba šapoj. Einu lauk iš biznio. Nau
jienos, 1739 So. HalAted Street, Box 
909.

PARDAVIMUI grosernė, pelningas 
•cash biznis. Turiu greit parduoti, ap
leidžiu miestų. Parduosiu labai pigiai.

5626 So. Racine Avė.

Kada 
gamtos 
traukia 
tos grožybėmis ir kitais gyve
nimo patogumais! šioj minu
tėj jus turite progą jūsų ran
kose, kuri tikrai gali padaryti 
jumis turtingais. Tai yra vie
nas ir paslaptingas sekretas, 
kurį jus turėtumėt išsimokinti 
ir kurį kiekvienas turtingas ge
rai žino. Žemė tai yra didžiau
sia kiekvieno žmogaus laimė, 
kuri nesudega, nesušąlą, nepa
bėga ir niekas nepavagia. $10 
į menesį užmokant, j trumpą 
laiką liksite ant nepriklauso- 
mybės kelio. Per daugelį metų 
musų biznio istorijoj tūkstan
čiai žmonių pakilo gyvenime ir 
džiaugiasi sukrovę turtus, šian
die tą progą teikiame jums. 
Puiki kaip sodnas Marquette 
Park Higland jus laukia — to
dėl pasiskubinkit, kad vėliaus 
nereikėtų bėdavoti, kaip daugu
mas šiandie 
dę 
te

PARDAVIMUI 6 kambarių na
mas ir 2 akrai žemės, taipgi 2 ka
rų garažas; pigiai už cash. Ulbai 
graži vieta rezidcnciiu distrikte.

Kreipkitės;
CHAS. COSSMAN, 

Box 44 
Round Lake, III.

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbų. Taipgi įvedu 
apšildymų į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

GERESNIS BI S NEGU AUKSAS

BIZNIO lotas ant Archer avė 
dviem 
vertės 
tis — 
pirkti

*., su 
frontais iš šalies, $30,000 

kampas. Pardavimo priežas- 
senatvė ir ligos. Galima nu- 
labai pigiai. Veikit greitai.
STANKO—NESTOR 

5097 Archer avė. 
Lafayette 6036

Sol Eitis & Sons, Ine.
. Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų. 
2118 So. State St., Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454 
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St. 

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.

labai gailisi prara- 
progas. Atsišauki

MARKŪNAS

LOTAS ANT STATE ROAD

North Sidc, išsimaiųo už pusė 
kainos ant mašinos nebrangesnės 
kaip $400 ar $500, .šių savaitę, aš 
turiu išvažiuoti į kitų miestų. J. J. P. 
1630 S. 49 Avė., Cicero, III., 1 fl. 
Nuo 5:30 iki 6 vai. vakare.

PASIUTIŠKAS BARGENAS!

Beikalinga keletas gabių vy
rų virš 25 m. senumo, kurie 
turi liuosų valandų laiko vaka
rais ir nedeliomis, būtinai at- 
silankykit ateinantį ketvergo 
vakarą nuo 6 iki 9-tos vai. ant 
žeminus nurodyto antrašo. O 
mes parodysim kaip galit už
dirbti $35 iki $50 į savaitę ju- 

811 liuosoms valandoms, visiš
kai nekliudant jūsų dabartinio 
užsiėmimo. Patyrimas ne bū
tinai reikalingas, mes išmokin
sime. Gera proga išsidirbti pa
stovus darbas ant visados iki 
$100 ir daugiau į savaitę, kurie 
noriai pildys musų pamokini
mus. Klauskit J. Zacker, Ma
nager.

P. S. KAZWEI.L & CO.

6312 S. Western avė., Chicago

REIKALINGI agentui pardavinė
jimui naujai išrastų gyduolių. Agen
tams didelis pelnas. Platesnių 
formacijų klauskite laiškais.

DEKSNIS OINTMENT CO. 
518 Main Street, 

HARTFORD, CONN.

in-

REIKIA vyrų dirbti i Douglas 
Pirtį. Nuolat darbas. 3516 Roose- 
velt Rd.

PARDAVIMUI siuvimo ir rūbų va
lymo šapa, gera proga, parduosiu da
limis ar viską, nauji fikčeriai.

3040 Wallace Street

auksines 
tuojaus. 

ADAM
General Manager

Room 874, 
First National Bank Bldg.

58 W. Monroe St., Chicago
Tel. Randolph 7400

2 PAGYVENIMŲ namas, pusė 
bloko nuo bulvaro, 1 blokas nuo 
gatvekarių prie Marųuettc parko. 
Karštu vandeniu šildomas, viskas 
moderniškai įrengta, kieto medžio 
tritningai, sun parloras, žolynai ap
linkui ir medžiai. Kaina $7,000.

Mrs. Pulsucky,
1839 S. California avė.

Tel, Rockwell 1917

Tel. Lafayette E705—8700

Chicago
* BUK LINKSMAS 
Nemikčiok, nesustok

Aš galiu išgydyti jumis nuo mik
čiojimo. Aš galiu suteikti jums pa
liudymus nuo žinomų gydytojų ir 
daugelio studentų kaipo darodymų 
mano pasekmingos praktikos, šim
tai studentų nuo 3 iki 59 amžiaus 
liko išgydyti. Jie yra mano ge
riausi apgarsintojai. Rašykit dėl 
tolimesnių informacijų.

CHAS. PFERDMENGES
Tel. State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Educational
Mokyklos

SALDAINIŲ, cigarų, ice 
cream, cigaretų; soda fountain, 
rašymui reikmenų ir 1.1. Sena 
įstaiga, geriausioj vietoj, smar- 

kiame biznio bloke, North West 
Side, nebrangi renda, gyveni
mui kambariai, geri fikčeriai, 
daug stako, svarbi priežastis 
pardavimo, viską parduosime už 
$2200, verta dvigubai. 'Geriau
sia bargenas, koks kada buvo 
pasiūlytas. 3410 Irving Park 
Blvd., netoli Kimball avė.

LOTAI $750 — 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre- 

čią dalį įmokėti, likusius mė- 
niesiniais išmokėjimais, greitai 

augančioj apielinkej, prie Hen
ry Fordo naujos orlaivių sto
ties, kur stato dirbtuves. Va
žiuok kaip greit gali. Del dau
ginus informacijų šauk telefo
nu arba matyk ypatiškai 

Z. S. Mickeviče 
2505 W. 63 St. 

Hemlock 0800.

Financial
FinanaaKPaskoios

PARDAVIMUI bučornė ir gro- 
sernė, parduosim arba mainysim į 
maža namų, arba mažų biznį. Gion 
biznio daroma nuo $80 iki $100 į 
dienų. Turi būt parduota greitu lai
ku. Kas pirmėsnis, tai laimės. Dar
bo yra pilnai ir pinigų. 1967 Canal- 
port avė. Roosevelt 4395.

EXTRA! EXTRA!

PARDAVIMUI 5 flatų na
mas ir krautuvė, lotas 50X125, 
2 garažai, garu šildoma, aržuo- 
lo Irimas. S>. E. kampas 51 St. 
ir Carpenter St. Bargenas, šau
kit savininką Tel. Crawford 
4451.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinant dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit:

International Barber College 651- 072 W. Madi^on St.
arba 109 S. Wells st.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

AR JUS NORITE

Pardavimui bučernė ir grosernė, 
5 ruimai gyvenimui, nupirk.sit už 
tikrų pasiūlymų. Savininkas eina j 
kitų biznį.

3538 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 3951.

6 KAMBARIŲ moderniškas mū
rinis bpngalow, su sieteliais ir stik
liniai porčiai, netoli 2 karų linijos, 
kaina greitam pardavimui $R500.

7036 So. Maplewood Avė.
Prospect 3397

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalų į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

didesni užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerų darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $16.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1M7 W. MadboB Street

Naujienų Spaustuve 
yra Unijini Spaasfm

i


