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Federalinė Meksikos karino
menė muša sukilėlius
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Iš DARBO LAIKO

remia taipjau

Ji buvo visai plika irno kilusio
darė
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šunes pakeičia 
kalėjimo sargu

Austrijoj bijoma 
naujų neramumų

buvo beždžionių pa- 
ji buvo dar kūdikis, 
beždžionių tarpe ir, 
pati laikė save l>ez-

Tėvas su dviem rfiažom 
dukterim išsisprogdino

Ties North Charles- 
HL, ištruko iš bėgių

Zeppelinas grįžo iš ke 
lionės į Palestiną

Macų “butlegeriai 
sovietų Rusijoj

BAHiIA, Brazilija, Ikovo 28. — 
Atlanto vandenyną perskridę 
ispanų aviatoriai, kapitonai Ji- 
menez ir Iglesias, kurie praei
to antradienio rytą atlėkė į 
Bahią, šiandie išskrido į Rio 
Janeiro.

on- 
Fran- 

vis dar hė- 
Paktas 

kai bus 
1 >aryž i uj e pa s i raši u s i ų

Girard, Ala., kur šiomis dienomis įvyko didelis potvynis

Palest i n a, 
Darant kasi nė j i- 
?se, i šiaure nuo

Sonoroje sumušti sukilėliai parbėgo per 
sieną i Jungtinių Valstybių pusę, kur 
jie tuojau tapo internuoti. — Escalono 
miestas paimtas

FBIEDBICHSHAFEN, Vo- 
kieti ja, kovo 28. — Dirižablis 
“Graf Zappelin” šiandie grįžo 
iš savo trijų ir pusės dienų ke
lionės į rydų Tarpžemio juros 
kraštus, j Palestiną ir atgal, su
keliavęs viso apie .5,000 mylių.

4,000 GELEŽINKELIEČIŲ NU 
TARĖ STREIKUOT

Ku-Kluxų senatoriui 
miestai neduoda sa

lių mitingams

Vaikinas “pasiskolino’ 
tramvajų namo parva 

žiuoti

Ispanų lakūnai išlėkė i 
Rio Janeiro

MOLINE, III., kovo 2S. — 
Chicago, Rock Island and Paci
fic geležinkelio komįpamija su
tiko savo Silvis šapų mašinis
tams ir mašinistų padėjėjams 
pridėti aligos 5 centus valandai 
daugiau,

Algų padidinimas liečia apie 
tūkstantį mašinistų ir pade j ė-

BERlLYNAS, kovo 28. — Iš 
Kamerūno, vakarų A f r i k o j, 
praneša šitokią istoriją.

Vienas dramblių medžioto
jas pamatė viename medy ke
letą beždžionių

Atkasė izraeliečių na 
mus, statytus 1200 me 

tuose prieš Kristų

DALLAS, Tex., kovo 28. -r- 
Keluri tūkstančiai Texas & Pa 
cific geležinkelio linijos trauki
nių Jamaulojų beveik kaip vie
nu balsu nutarė tuojau prade 
ti streiką, geležinkelio kumpa 
nijai atsisakius jų unijos reika
lavimus patenkinti.

GELEŽINKELIO ŠAPŲ DAR 
BININKAI LAIMĖJO DAU

GIAU ALGOS

Toliau laikraštis praneša, 
kad Ukrainos žyduose, ypačiai 
Charkove, atsiradę naujos rų- 
šies, amerikietiškai tariant, 
“'butlegeriai.” Tai biznieriški 
žydeliai, slaptomis nešioją- ir 
pardavinėja ortodoksams žy
dams velykinį cukrų, velykinę 
arbatą, velykinę druską, ma
cus etc.

Medėjas šovė, 
ir viena beždžionių iškrito iš 
medžio negyva. Priėjęs arčiau 
prie savo aukos medėjas be ga
lo nustebo pamatęs, kad tai bu
vo tae beždžionė, ibet moteriškė 
negrė 
be įprastinių taituavimo žymių 

Vyriausybe, kuri
paslapties tirinėjimą, sprendžia, 
kad negrė 
vogta, kai 
užauginta 
veikiausia, 
džione.

Sprogimo vienas užmuš
tas, šeši sužaloti

PITTS®tMGH, Pa., kovo 28. 
—Vienoj vietos mėsinėj įvyko 
sprogimas, kurio vienas žmo
gus buvo užmuštas, o kiti šeši 
asmens sužaloti 
gaisro nukentėjo ir kelios 
tos gretimos krautuvės.

BERLYNAS, kovo 28. 
Prieš dvidešimt penkerius 
tus Berlyne buvo formaliai 
teigtas Tarptautinis Sufražistų 
Susivienijimas. Ateinančią va
sarą tad Berlyne įvyks jubilicS 
jinis sufražistų judėjimo kon
gresas. Kongresas susirinks 
birželio 17 dieną ir trauksis iki 
birželio 23. Jame, "kaip lau
kiama dalyvaus apie 600 dele
gatų, atstovaujančių keturias
dešimt keturioms valstybėms, 
ir apie 400 neoficia’ių svečių.

Chicago, III., Penkiadienis, Kovo-March 29 d., 1929

Nušovė moterį, už
augusią tarp Afrikos 

beždžionių

TUSCON, Ariz., kovo 28. -4- 
Čia gauta pranešimas, kad fe
deralinės Meksikos kariuome
nės dalis, nuveikus sukilėlių 
jėgas, paėmė Mesųuitc miestą 
Sonoroj, netoli nuo Jungtinių 
Valstybių sienos.

Sukilėliai buvo priversti bėg
ti per sieną j Jungtinių Valsty
bių teritoriją, kur jie tuojau 
buvo nuginkluoti ir internuoti.
Federalinė kariuomenė paėmė 

Escaloną
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

28. Vyriausias karo vadas,
ST. I JO U IS, Mo., kovo 28.

Stuart Overlin, 20 metų am
žius mėsos kapotojas, kadangi 
jis ilgai negalėjo sulaukti tram
vajaus namo parvažiuoti, kant
rumo netekęs nuėjo į netoliese 
buvusį kompanijos remdzą, šo
ko į vieną tramvajų ir, -palei
dęs jį, išdundėjo. Tik kai jis, 
skambalą skambindamas ir nie
kur nesustodamas “pasažierių 
paimti,” buvo pavažiavęs dvi 
mylias, buvo policijos sulaiky-

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 43° ir 46° F.

Šiandie saulė teka 5:40, lei
džiasi 6:11. Mėnuo teka 10:47 
vakaro.

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

U viso gražu; mažumą šil
čiau; stiprus pietų krypties vė

PASAŽIERINB TRAUKINYS 
' IŠTRUKO Iš BĖGIŲ

BELLQWS FALUS, Vt., ko- 
yo 28 
town, 
šeši pasažierinib Boston & Main 
traukinio vagonai 
pasažierių niekas skaudžiai ne 
nukentėjo.

MERGER, Pa., kovo 28. — 
Manydamas, kad šunes yra ge
resni / sargai nekaip žmonės, 
Mercer kauntės šerifas Calla- 
hair pirko du didelius “police” 
šunis, kurie pakeis du kalėjimo 
sargus. Vienais šuo sergės ka
lėjimo sienas is lauko, o ant
ras

PITTSFIElLD, Me., kovo 28. 
— Miesto administracija atsi
sakė duoti salę susirinkimui, 
kuriame turėjo kalbėti Jungti
nių -Valstybių senatorius Tbo- 
mąs Heflin iš Alaibamos.

Kiek prieš tai salių senato
riaus Heflino mitingams neda
vė Port lando ir Bango ro mie
stų administracijos.

[Šen. Heflin yra žinomas kaip 
Ku-kkix-klaitiečių žmogus.]

Fašistai nori sulaužyti didelį 
streiką, kurį remia socialistaiJEIU’ZOLIMAS 

kovo 28 
mus Tel 
Jeruzolimo miesto, atkasta ke- 
lioliką izraeliečių namų, slaty- 

1100 
ir 1200 metų prieš Kristaus gi
mimą. Kasinėjimus veda ame
rikietis prof. VViliam F. Bade.

gen. Plutarco Calles, pranešė 
vyriausybei, kad po trumpo su
sikirtimo su sukilėlių jėgomis 
federalinė kariuomenė paėmė 
Escalono miestą. Susikirtime 
keturi sukilėliai buvo nukauti, 
o du federaliniai kareiviai su
žeisti.

\VASH1N( .TONAS, kovo 28.
Frank B. Kellogg šiandie pa

sitraukia iš Valstybes Sekreto
riaus vietos, kurią jis laike už
ėmęs per daugiau [taip ketve
rius metus. Valstybės Sekreto
rium patampa prezidento Hoo- 
yero paskirtas Henry L. Slim- 
son, Įigšiol .buvęs vpj lipinu ge
neralgubernatorium ir ką tik 
iš ten sugrįžęs.

Kellogg jaučiasi labai apsi
vylęs, kad jo “amžines taikus 
paktas” neįėjo galion jam. tebe
sėk retoriau j ant, kadangi iš pen
kiolikos paktą pasi rašiusi u 
gina Ii ų valstybių dvi 
cija ir Japonija —- 
ra jo- ratifikavusio 
gi tegali įeiti galion 
visų 
valstybių ratifikuotas.

Naujasis Valstybės Sekreto
rius, Stimson, yra pirmiau, pre
zidento Talio kabinete, buvę: 
karo sekretorium. •

VIENA, Austrija, kovo 28., 
Austrijoje, bijoma naujų susi
kirtimų tarp fašistų ir socia
listų. Susikirtimai- gali įvykti 
dėl didelio Austrijos automobi
lių įmonių ' da H) i ninku streiko, 
kurį remia dešimtys tūkstančių 
metalo fabrikų darbininkų.

Streikininkus 
socialistinė Apsigynimo Sąjun
ga (Schutzbund), tuo tarpų 
kai fašistų Namų Apsaugos 
(Heimwehr) organizacija re
mia samdytojus.

ST. PAUL, Minn., kovo 28.
M-innesotos legislaturos senatas 
priėmė “mėlynojo Įstatymo” 
pataisą, kuria Vėl leidžiama 
šventadieniais medžioti, šaudy
ti, meškerioti, žaisli ir užsiim
ti įvairiais kitais sportas.

“Mėlynuoju įstatymu” visi tie 
dalykai praktikuoti šventadie
niais buvo -užginti.

LANSliNG, Mieli., kovo 28. 
Valstijos senatas šiandie kaip 
vienu balsu priėmė baudžiąmų- 
jų įstatymų pataisą, panaiki
nančią tą įstatymą, kuriuo as
mens, ketvirtą kartą nusikaltę 
prohibicijai, buvo baudžiami ka
lėjimu iki gyvos galvos. /

Rilius pasiųstai gubernato
riui Green pasirašyti.
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Tramvajų kompanija žada ne
kelti dėl to *bylos, pareikšda
ma, kad vaikinas esąs ne lep
šius, o be to niekam jokios ža
los nepadaręs.

Nusivylęs,“ kad jo amžinos tai- 
paktas neįgyvendintas 
tebesant valdžioj

Del radio, seniukas ap 
sigyveno tuščiame 

medy

Kellogg pasitraukia 
iš Valstybės Sekre

toriaus posto

Amžino kalėjimo už 
degtinę įstatymas pa

naikinamas

Pasaulio sufiražistai 
rengiasi jubiliejaus 

kongresui

[Kviečiame savo skaitytojus 
darbininkus, rašinėti Naujie
noms žinių iš; darbo lauko.]

BERLYNAS, kovo 28.
Maskvos “Emes” |>asakoja, kad 
dabar pas Ukrainos sovietų 
prezidentą Petrovskį “kasdien 
lankosi delegacijos, maldauda
mos, kad duotų , žydams macų 
Velykų šventėms. Kai kurios 
rabinų delegacijos prašiusios, 
kad valdžia leistų sušaukti su
sirinkimus “šulėse,” kur butų 
suraižytos visos žydų šeimos, 
norinčios turėti macų, ir pagal 
tu6s sąrašus kad butų parduo
dami joms macų miltai. .

“’Emes” sako, kad Charkove 
įvykus rabinų konferencija, ku
rioj buvę nutarta ateity igno
ruoti “jevsekciją” [žydų komu
nistų sekciją], bet su visais 
prašymais ir reikal avimais 
kreiptis tiesiai į sovietų valdžą- 
Vienas rabinas konferencijoje 
pasiūlęs sumanymą, kad jeigu 
valdžios krautuvės x atsisakysią 
pardavinėti macų miltus, tai 
paskelbti bado streiką\ per vi
sas aštuonias žųdy velykų šven-

INDIANAPOLIS
28. Aaron Everett, 69 metų i tų, kaip apskaičiuoja, tarp 
amžiaus, pastatytas prieš tei
singumo tribunolą, pareiškė tei
sėjui, kad jis nebegalėjęs il
giau pakęsti radio, kuris dieną 
naktį ataugėjęs šeiminoto sū
naus namuose, todėl palikes 
juos ir ėjęs ieškoti ramumo 
laukuose sale ramiai čiurkšle- 
nančio upelio, s

Policija rado seniuką naktį 
belursinėjantį palei Eagle Creek 
upelį. Jis buvo apsigyvenęs 
viename dideliame išpuvusia-

Xme medy. SALEM, Ore., kovo 28. — Pa
sisodinęs ant kelių dvi savo 
mažas dukteris, vieną 4, antrą 
6 metų amžiaus, Charles Stetter 
padegė devynias lazdas dinami
to, kurias jis buvo pasidėjęs 
po kede. Sprogimo visi trys 
buvo sudraskyti.

Federaliniai karo aviatoriai 
pranešė *gen. Calles’ui, kad su
kilėliai traukiasi nuo Jiminezo 
šiaurėn į Santa Rosalia, pake
liui i Chihuabua Miestą.

Minnesotos senatas 
panaikina davatkų 

įstatymą )
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Tautinės Nankino valdžios ka
riuomenė paėmė iš priešinin
kų du miestus

NANKINAS, Kinai, kovo 28. 
— Praneša, kad Hupeh-Anhel 
sienoj eina stiprus mūšiai ir 
kad tautinės Kinų valdžios ka
riuomenė paėmė Huseub ir Hu- 
peh miestus.
Kantono guberhatorius esąs 

nužudytas
NANKINAS, Kinai, kovo 28.

Gauta pranešimas, kad Li 
Čaisum, Kantono gubernato
rius tapęs šiandie rytą nužudy
tas.

. Li buvo suimtas kovo 13 die
ną, tuojau kai jis buvo atvy
kęs į Nankiną dalyvauti Kuo- 
mintango [tautinės Kinų poli
tines partijos] kongrese, kurio 
sesijos šiandie pasibaigė. Ko i} to
no gubernatorius buvo kaltina
mas de! rėpiimo Vuhano ir Ku- 
angsi karininkų, einančių prieš 
tautinę Nankino valdžią.
Japonų kariuomenė pasitrauks 

iš 'šantungo
TOKIO, Japonija, kovo 28. 

Japonų generalinis štaibašr-tele- 
grafu šiandie davė įsakymą ja
ponų kariuomenės šantungo 
provincijoj vadybai, kad ji pra
dėtų rengtis visiškam šantun
go cvakuavimui.

žymus Kinų valstybininkas 
nusižnde

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 
28. Praneša, kad Nankine 
nusižudė žymus nacionalistų 
vaLatybininkas Vu Tzehui.

Nusižudymo priežastis buvus 
ta, kad jis nebegalėjęs pakęsti 
gėdos ryšy su nužudymu Kan
tono gubernatoriaus Li čaisu- 
mo, kurio saugumą Vu Iželiui 
buvo garantavęs kartu su 
dviem kitais nacionalistų va
dais. | s

Prusai išveja doku
mentų dirbėjus

BERLYNAS, kovo 28,^Pru- 
sų vidaus veikalų ministerija 
įsakė keturiems asmenims, ta
riamiems dokumentų fabrikuo
tojo Vladimiro Orlovo padėjė
jams, tuojau pasišalinti iš Prū
sų žemės. Tarp išgujamų sve
timšalių yra viena moteriškė, 
Olga 'Papkevič. '

LIETUVOS ŽINIOS
-—,

■ Didelis gaisras Viekš
niuose

VIEKŠNIAI.f— Vasario mėn. 
22 d. vakare apie 9 vai. dėl ne
žinomos priežasties užsidegė

1 pik Goldibergo linų sandėlis ir 
| tvartai. Gaisras kilo taip stai
ga, kad kol gaisrininkai pribu
vo, jau liepsnos stulpai rėmė 
padangę, apšviesdami visą mie
stelį. | gaisro vietą pirmieji 
pribuvo šauliai — gaisrininkai, 
bet su menkais prietaisais ne
pajėgė gaisro likviduoti ir to
dėl tik stengėsi saugoti greti
mus namus. Vėliau pribuvo ir 
žydų komanda, bet kol šie su
tvarkė savo motorą, kol iškir
to upėje eketę, — gaisras jau 
buvo Įpusėjęs ir lodei užgesin
ti visai buvo negalima.

Sudegė sandėlis iki pamatų 
su linais ir kviečiais, liperiu, 
kalio druska ir kil kuo, o tvar
tuose gerai apsvilo gyvuliai.

Nuostolių padaryta apie 30 
tūkstančių litų.

Gaisro metu savininkas buvo 
Rygoje.

■ ♦ I
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Kauno burmistras Vi
leišis išvyko j Ispaniją

KAUNAS. P. Vileišis, 
Kauno miesto burmistras, išvy
ko j Ispaniją, Seyilijon, kur at
stovaus Lietuvą tarptautinėje 
miestų konferencijoje. Grįžda
mas p. Vileišis ketina sustoti 
Paryžiuje ir ten derėtis su vie
na franeuzų bendrove elektri
nio , tramvajaus frengimo Kau
ne reikalu.
9 1 327

300 pieninių Lietuvoj
Dabar Lietuvoje veikia arti 

300 pieninių. Iš jų virš 100 ga
rinių, kitos rankinės. Grietie- 
nes nuigriiebimo punktų, kurie 
priklauso Pieno, centrui, yra 
virš 150. Iš įvairių Lietuvos 
vietų, žmonės vis siunčia prašy
mus Pieno centrui ,kad padėtų 
įsteigti pienines ir nugriebimo 
punktus.

Lengvatos nukentėju
sioms mokesčių srity
KAUNAS. Turimomis ži

niomis vyriausybės įst a i g o s 
teiks plačią pagafoą nukertė
jusiems nuo nederliaus. Ne
derliaus paliestose srityse bus 
teikiamos lengvatos, įmokant 
valstybės mokesčius.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą.

\ Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti j 5 ar 10 dienų.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Į KORESPONDENCIJOS

Waukegan. III Sioux City, Iowa
Nesenai Čia vienas lietuvis 

padarė gerą biznį— išpardavė 
savo naminėlę. Žinoma, iš to 
džiaugsmo ir pats gerokai “pri- 

mo”. > sičestavojo”. Kai grįžo namo,
Štai jums vaizdelis iš senber-įtai jam, kaip yra sakoma, ir 

nių gyvenimo.
Toniukas gyvena pas storą kū

mutę. Dirba gerai, tai ir ku-
* mutė jį karštai myli ir noriai 

jį vaišina naminėlę, o paskui, 
prisivaišjnę ir “choru” užtrau
kia. Bet štai Toniukas netenka 
darbo. Nebėra darbo, nebėra 
ir narni neles, jau ir kumutė! 
atsisako nuo “choro”. Vieną va
karą Toniukas pareina vėlai ge
rokai įsismaginęs ir prašo va
karienės. Bet kumutė mato, 
kad Toniuko kišeniųje nėra 
“kantičkos”, tai vieton vakarie
nės ėmė jį šluotkočiu vaišinti. 
Ant rytojaus abudu susitaikė, 
nes nė viehas neatsimena kas 
dėjosi • vakar, r 
Toniukas vėl pareina linksmas 
—ir kruvinas. Kumutė vėl ėmė 
aptekusį krauju veidą šluostyti 
didele mazgote. Vėl Toniukas 
turi slėptis nuo savo kūmutės.

Tokių Toniukų ir kūmučių 
yra pas mus nemažai. Jie, pa
prastai, yra geri parapijonys. 
Bet pabandyk pakalbinti juos 
užsirašyti kokį geresnį laikraš
tį, ar prisirašyti prie rimtesnės 
draugijos, tai užgirsi ko negir
dėjęs. Esą jie geri katalikai 
ir bedieviškų laikraščių skaity-

Musu miestely yra nemažai 
senbernių. Yra ir keletas gyv- 
našlių. Tad yra užtektinai bal
takes ir dar daugiau “linksmu- 
__ ,,

jura tebuvo iki kelių. Automo
biliui jis važiavo taip, kad ta
rytum jam visas miestas pri
klauso.

Bevažiuodamas linksmas lie
tuvis atsirėmė į kitą automo
bilį ir tapo areštuotas. Teismas 
jį nubaudė keliais doleriais.

To lietuvio moteris yra žino
ma kaipo “ramybės bitė’,’ nes 
dažnai kitus be jokio reikalo po 
teismui tampo.—Girdėjęs.

Toronto, Kanada
“Laisvės” 64 nr. tūlas Svyrū

nėlis savo korespondencijoj fi- 
Už kelių dienų Į lozofuoja apie smukimą menše- 

i._i-------- vikų ir bujojimą bolševizmo
Kanadoje. Matyt, 
neturi argumentų 
keltus bolševikų purvinus dar
bus, tai nors per spaudą sten
giasi pažangesnius lietuvius 
šmeišti, o savo k romelį girti.

Svyrūnėlis ašaroja, kad men
ševikai negauna “‘vadovybės”. 
Bet paklauskime Svyrūnėlio ir 
jo pasekėjų, kokias jie turi 
“vadovybes” ir kuo jau taip 
pažengė pirmyn? Tur būt nie
ko, išskiriant komunistų lizdą 

ti nenori, nė prie draugijų pri-!su apie^ puskapiu “garbintojų” 
— esą verčiau j ir apie penkis ar šešis korespon

dentus, kurie peckioja po 10 
kartų apie vieną dalyką, kad net 
pati “Laisvė” padarė pastaba, 
jog neapgalvotai rašoma.

Ir vėl,— jis džiaugiasi, kad 
1 Kanadoje darbininkai organi- 
1 zuojasi sulig naujos progresyvės 
politikos pamato. Ar daug tapo 
sutverta tokių organizacijų? Gal 
tik viena neseniai pasirodė Ed- 
montone (Kanadoje), bet ir pa- 
pastaroji merdi ant savo “tvir
to” pamato, nes ir ten atsjrado 
keletas trukšmadarių bolševike- 
liu. _

Nebūtų reikalo vesti polemika 
per spaudą su tokiais gaivalais, 
bet laisvai protaujančiam nega
lima pakęsti tokių šmeižtų.

Reikia pastebėti, kad bolševi
kų korespondentai labai didžiuo
jasi savomis kore.spnodencijo- 
mis ir kiekvienas stengiasi kas 
juodžiau rašinėti savo “šlamš
tuose” apie čionykštį lietuvių 
gyvenimą.

klausyti nenori
tuos pinigus pragerti (ir paskui 
skaityti, ar kūmutės šluotkotis 
dar visus šonkaulius paliko).

sarmata.Taip gyventi yra 
Verčiau skaitykime gerus laik
raščius, tai daugiau žinosim, o 
ir panedęly neskaudės šonai nuo 
mušainierių spirimo batu, ar 
nuo kūmučių šluotkočių, bet vi
si busime sveiki, kaip ridikai.

—Amžinas Kavalierius*

Westville, Iii
Wewtville lietuviu veikimas

bolševizmo
Svyrūnėlis

atremti iš-

vos karininkas su kareiviu, ūki
ninkas su farmeriu), kanklinin
kas, kaimo bernas su armonika 
ir kitokį pagražinimai bus tą 
kartą scenoje.

Dzimdzi-Drimdzi pasireiškia 
po penkių -mėtų, šiais metais 
sueina 5 metai, kaip gimė gar
susis Dzimdzi-Drimdzi vodevi
lis. Paminėjimui to istoriško 
įvykio, naujas Dzimdzi-Drimd
zi aplankys visas lietuvių kolo
nijas. Sekite garsinimus laik
raščiuose. z

Kompozitorius A. Vanagaitis 
sukomponavo visą eilę naujų 
dainų. Nekurios dainos bus 
dainuojamos kartu su publika.

Akiras-Biržys parašė gražių 
eilių, vodevilinių pasikalbėjimų 
ir eiliuotą savo kelionės apra
šymų iš 9 valstybių, kuriose 
jam teko buvoti. Akiras-Biržys 
keliauja apie pasaulį karininko 
uniformoje, todėl visiems bus į- 
domu jį pamatyti, užgirsti jo 
gražios kalbos.

Artistas J. Olšauskas “tuni- 
na” kankles. Jis suvaidins; vo
devily ir sudainuos gražių dai
nų, pats pritardamas kanklė
mis.

Verta butų ir naujus Dzim- 
dzius pamatyti. Nesigailėsite!

Meksikos Miestas
Muziejus

Progai 
muziejų, 
muziejus 
riausiomis naugėmis. Į tą sky- 
rij pirmiausia ir papuoliau. Ta
me skyriuje randasi ir pavyz
dingi kasyklų modeliai toms 
naugems gauti; čia ir žuvų 

•skyrius—įvairiausias ir didžiau
sias koki man kada nors teko 
matyti. Gerai apžiurėjau žuvį,

pasitaikius, užėjau į 
Reikia pasakyti, kad 

labai turtingas įvai-

NAUJIENOS, picago, III.
kuri gali iškilti į orą. Atrodo, 
kaip silkė, tik kaktoj turi skylę. 
Tąi nuožmi žuvis. Yra taip pat 
visokiausių gyvių, vabalų, žvė
rių, kurie daugumoj gyvena 
Meksikoj, kaip tai—-šernai ir ki
ti plėšriai žvėrys. O jau tų iš
sigimėlių iš žmonių tarpo tai 
yra visokiausių: dvilypių, dvi
galvių ir kitokių. Randasi ir 
išsigimusių gyvūnų kolekcija^ — 
galvijų ,arklių, avių, ožkų, kiau
lių ir šunų._ Beždžionių, galima 
sakyti, visos rųšys čia yra re
prezentuojamos.

Visokios rųšies ožiai ir ožkos 
surinkta iš įvairių kraštų. Mek
sikos ožių ragai susisukę, kaip 
avinų. Perų respublikos ožkos 
labai didelės ir turi nepaprastai 
apžėlusias kojas.

Randasi taip pat daugybė 
priešistorinio žmogaus ir gyvūnų 
skeletonai. Jie sugrupuoti taip, 
kad butų galima pasakyti ku
riame amžiuje jie gyveno. Pau
kščių kolekcija neįmanomai į- 
vairi ir turtinga. Tur būt nėra 
pasaulyje tokio paukščio, kuris 
čia nebūtų reprezentuojamas. 
Man buvo įdomu pamatyti lie
tuviškas šarkas, varnas, pem
pes ir t.t.

Mano dėmesy ypač patrąukė 
keista stovyla—tai žmogaus lie
muo su žuvies uodega vietoj 
kojų. Prie stovylos guli didelė 

‘knyga su atverstu lapu, ant ku
rio matosi žmogžuvies paveik
ias. Ar kada tokie sutvėrimai 
gyveno,—nežinau; bet man at
rodo, kad^fantazija.

Skyrius peteliškių, varlių, 
vabzdžių ir gyvačių labai dide
lis, tačiau nebuvo laiko kada jį 
tinkamai apžiūrėti. žodžiu, 
Meksikos Miesto gamtos, muzie
jus yra vienas turtingiausių 
muziejų- kokį man kada nors 
teko matyti.—Perėjūnas.

Motinos Džiaugsmas
Yra didelis smagumas motinai matant jos kūdikius 

augant ir esant vikriai sveikais; Didžiuma motinų jau 
supranta kaip pagelbingas ir reikalingas yra cod-liver 
aliejus vaikams. t<
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at’s It f
kuri kiekvienas dabar

vartoja”
Malt .Syrupas

Serui for Free Book ofReci peš

VALBLATZ BREWING CO, 
M1LWAUKEE, VV1SCONS1N

Parsiduoda visose sankrovose

i>aroai
437 reiškia gerumą

NAUJIENŲ SPAUSTUVĘ
Kovo 24 d. Lietuvių Ukėsų 

Kliubas miesto salėj turėjo sa
vo susirinkimą. įvairios komisi
jos išdavė savo rapotus, ku
riuos susirinkimas be ilgų dis
kusijų priėmė. Tapo pranešta, 
kad iš Georgetovvn liko nomi
nuoti du lietuviai— kliubo na
riai. Joe Norkus nominuotas 
supervaizerio asistentu, o John 
Liutkus konstabeliu. Buvo už- 
girti-ir kiti kandidatai, kurie 
laimėjo nominacijas. Kliubas 
nutarė balsuoti už visą repub- 
likonų tikietą, o miesto rinki
muose remti, nepriklausomus 
republikonus.

Miesto rinkimuose kliubas tu
rės tris kandidatus: Peter Glat- 
kauskas kandidatuoja į miesto 
gaspadorius, A. A. Aponaitis į 
teisėjus ir Frank Paulius į trus- 
tistųs. 
. Kliubas išrinko darbininkus 
baliui, kuris įvyks balandžio 13 
d. Bus išlaimėjimui $35 vertės 
dovana.

Township rinkimai įvyks ba
landžio 2 d. Prieš rinkimus, t. 
y. balandžio 1 d. 6 vai. vak., 
midsto svetainėj kliubas laikys 
savo susirinkimą. Visi norin
tieji prisidėti prie kliubo, esate 
kviečiami ateiti į susirinkimą. 
Nepamirškite bal. 2 d. balsavi- , 
mų.

Kliubas 
d ėl G radę 
ir Diek 
School A. 
Kelly. Balsavimai įvyks balan
džio 13 d. po pietų.

Dar porą žodžių apie vandens 
gavimą. Man teko nugirsti, kad 
su viena Danville kompanija 
yra daroma sutartis kai dėl į- 
vedimo vandentiekio. Tad gal 
greitu laiku Westvilfc turės sa
vo vandenį. To westvilli'jčiai yos poetas Akiras-Liržys.

L Programa visai nauja. Nau 
Jos dainos, vaidinimai (Lietu

SCOTT’S EMULSION
yra cod-liver aliejus turtingas vitaminais, padarytas leng
vai išvirškinti, ir vaikai jį priima godžiai. Buda- 
vojimui vaiko stiprumo, niekas nėra palyginamas su 
Scott’s Emulsion. Duokit reguliariai po valgių. Jįyįį 
■■■■BBaa Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. ‘^8-14 ■■■■■■■

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

taip pat indorsavo 
School Frankį Hart 
Farrell, o dėl Iligh

Aponaitį Jr ir Mike

tikrai senai laukia.
L. U. K.' Korespondentas.

“Kinku” drebėjimas 
I

Kovo 17 d. įvykusiame Sunų- 
Dukterų, pašelpinės d-jos susi
rinkime tapo pakeltas klausi
mas subendrint d-jos knygas su 
T. L. J. K-lės knygynu ir ben
drai palaikyti skaityklos išlai
kymą. Kai kurie net griežtai 
pasisakė, kad pernešus knygas 
arčiau skaityklos jos pražus. La
bai gaila, kad jie taip mažai į- 
vertina apšvietą ir nenori pa
duot ranką jaunutei organiza
cijai. Kiti pareiškė, kad šioji 
draugija yra.pašelpinė ir negali 
jungtis su Jaunimo K-le. čidn 
nieks nenorą paveldėt kito turto, 
bet jeigu norima vien tik kny
gynas sujungti ir bendrai pa
laikyti skaityklą, tai ir mažas 
pasakys, kad tai yra geras dar
bas. Jeigu liks ndsujungtas 
knygynas ir Sunų-Dukterų d-ja 
neprisidės, aš manau, kad Jau
nimo kuopeles knygynas ir 
skaitykla išsilaikys ir ilgesnį 
laiką, kad ir viena.
, —Toronto padauža.

\ Dzimdzi-Drimdzi
Po Velykų, su pavasariu, at

gyja Dzimdzi-Drimdzi. Jį suda
ro du “seni” dzimdziai: artistas 
ir kompozitorius A. Vanagaitis, 
artistas J. Olšauskas ir “jau
nas”—nesenai atvykęs iš Lietu-

ensotionalSote

Pridedant mažų 
“carrying chargc“

Eureka užslenkančiomis durimis
kabinete ir per
dėm elektrikiniu

Dynaeone 
kalbetuvu 

$103 
(Be tūbų)

Tai yra pirmas atsitikimas 
radio istorijoj, kad to kis 
augštos rųšies j rengimas yra 
pasiūlomas už tokių žemų 
kainų. Palyginkit šj įrengi
mų su bite kuriuo kitu radio. 
Visiškai naujutėlis! Naujas 
7 tūbų Crosley, Eureka už- 
slenkanciomis durimis kabi
netas ir Dynacone kalbetū- 
vas, tik už $108, be tūbų. 
$10 įmokėti, [ ■’ ’ • 
žų “carrying chargc , JMO 
turėsite radio savo namuo
se. Pasiklausykite

pridedant ma- 
charge”, ir jus

$/’7O vertes Gulbransen eleklrikini.s Rcproducing Groji kits 
pianas, su kabinetu rolėms ir suoleliu, tik ............
Solo Concerto Grojiklis Pianas, naujas, $225, 6 tunininiai 
pirksite stą savaitę bįlc viena iš musų pianų.
$440 vertes Lincn Frrzay Seklyčios Setas, 
bargenus ....... ...........................
Atdara vakarais

jo dabar!

dykai, jei 

$200

LIPSKY MUSIC & RADIO STORE 
The House of Service 

4916 W. 144h Street ,
Cicero, IllinoisTęl. Cicero 13259

Čia Dirbami
’ ‘ \ \ 1 *

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

Visa-Kas.

Jums ar jusy draugystei reikės ką norsKai 
spauzdinti visuomet kreipkitės į šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

NAUJIENO
1 739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL

Garsinkitės NAUJIEN OS
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mirė Dr. M. T. Stri 
kulio duktė

Dr. M. T. Strikolio duktė Vio
la, trijų metų amžiaus, mirė 
ketvirtadienio rytą, kovo 28 die
ną.

Ji sirgo tris savaites skarlati
na.

Laidctuvės bus šiandie 3 va
landą po pietų iš namų, 6641 
So. Albany Avė., i Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Dr. Strikol ir jo žmona 
susikrimtę dėl nelaimės.

kibai

Iš “Paramos” 
veikimo

ypač pašalpines draugijas, dė
tis prie “Paramos”.

Kalbėtojai įrodinėjo, kad mu
su pašalpines draugijos negali 
gyvuoti ir kad mirtis šaiposi 
joms Į akis. P-aš černauskas 
pranešė, kad 18-tos gatvės apie- 
linkėje draugijos yra labai su
sirūpinusios savo likimu ir jau 
bandė surasti būdų, kaip išeiti 
iš keblios padėties, bet pasirodė, 
kad negalima, nes vieni narių 
esantys per seni amžiumi ir 
jiems reikia išlaikyti sveikatos 
kvotimus, ii- yra kitokių keblu
mų.

Buvo nurodyta, kad ir lenkai 
turi suorganizavę^ panašią “Pa
ramai” draugiją, ir daro pastan
gų pritraukti lietuvių pašalpi
nes draugijas ir buk kai ku
rios lietuvių draugijos sutiku
sios dėtis ,su lenkais, tik išgir- 
dusios, kad lietuviai suorgani
zavę savo draugiją, dabar pri
sidės prie Parama Mutual Be
nefit Association.

Ši draugija yra organizuoja
ma biznio pamatais, t. y. ji

Parama Mutual Benefit Asso- samdys agentus, mokės komisus 
ciation viešame masiniame su-i už prirašymą narių. Agentais 
sirinkime, įvykusiame kovo 21 galės būti vyrai ir moterys, 
dieną Krenčiaus svetainėje, iš- Ypač jaunimas galėtų pasidar- 
ėjo daug tvirtesnė moraliai ir buoti kaip agentai, prašomi yra 
finansiniai. Gavo daugiau dar- užsiregistruoti pas J. P. Par- 
buotojų, naujų narių, naujų re- kauskas, 4436 So. Fairfięld Av., 
mėjų. Visi susirinkimo dalyviai vakarais tarp 8 ir 9 valandos, 
užgyrė ir ragino visus lietuvius, j —Spartan.

Rytoj Chicagos Stadione —Cirkas

23ZZ 33CE

THE BPOAD
PYPAMIID

Vakar prie Madison ir Wood gatvių, Chicagoje, atsidarė didžiausias 
pasaulyje stadionas vidaus sportui, galintis sutalpinti 25,000 žmonių. Rytoj 
gi tame pačiame stadione — Chicago Stadium — atsidarys MilĮer Bros. 
101 Ranch VVild West shovv ir Cirkas, kuris čia pasiliks 23 dienas. Chicago 
čia pirma kartą turės progos pamatyti didžiausį “wild west” show ir cir
ką, kokis, dėl vietos stokos, niekad krūvoj nebuvo rodomas.

Dalyvauja daugiau kaip 1,100 žmonių ir 600 gyvulių ir viskas kas bu
vo rodoma atskirai šėtrose, dabar bus parodyta Stadione. Kaubojai, indė
nai, jojikai, meksikiečiai, Rusijos kazokai ir kiti lenktiniuosis su geriau
siais Europos jojikais. Bus parodytas visas arklių sportas nuo garsiųjų 
Romos Caesariaus laikų, net ir čariotų lenktynės. Jojimas ant dviejų ark
lių, šokimas per automobilių ir t.t. Bus ir trys bandos slonių, kurie paro
dys nepaprastų dalykų.

Bus du rodymai kasdie — 2:15 vai. po piet ir 8:15 vai. vakare. Vidur- 
miesty tikietus galima gauti 78 W. Madison St. už tą pačią kainą, kuria 
parduodama tikietų kasoj.

Dabar laikas įsigyti naują Porti.4 Bros.. 
skrybėlę arba kepurę. Musų krautuvėj 
rasite pilną pasirinkimą naujų pavasa
rinių Portis Bros, kepupu ir skrybėlių.! 
Šios kepurės ir skrybėlės yra naujų pa
vasarinių madų ir materiolo. Kepurių 
kainos nuo $1.95 iki $2.45. Skrybėlių 
kainos nuo $4.95 iki $6.50. Krautuvė 
atdara nedėlioj iki 12:30 po pietų. X 
BARNEY PETKA’S r

2TAH

MEN’S FURNISHING m
4171 Archer Avė., netoli Richmond St

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGKIAMS 
Eightecnth Bond & Mortgage Organization 

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti SL Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Miko Yozativo 
Koncertas

Balandžio 3 dieną Lie
tuvių Auditorijoj musy 
pianistas, Mikas Yozą- 

vitas duos koncertą
Pianas

Mikas Yozavitas yra pianis
tas. Žymi jo koncerto dalis su
sidės iš piano skambinimo. Ry
šy su tuo koncertu ir noriu 
tapti keletą žodžių apie tą ins
trumentą, kuri skambins Mi
kas. Norisi tarti dar lodei, kad 
kuone kiekviena šeimyną šian
dien turi tokios ar kitokios iš
vaizdos instrumentą, kuri 
vadiname pianu. Bet ar 
gelis turi nors šiek tiek 
vakos apie pianą — kada 
atsirado, kas pirmas 
dirbti, ete-

Pianas išsivystė iš 
do ir harpsikordo. 
strumų instrumentai,
kia harpa, tik įdėti skry 
su klavišiais.

Bartolomeo 
1651—1731), 
1710 metus
instrumentą ,kurio tiesioginiai 
“įpėdiniai” yra šių dienų pia^ 
nai. Vienas Cristofori pianų, 
padirbtas 1720 metais randasi 
Nevv Yorke, Metropolito muze- 
juje, o kitas, 
melais, yra 
Florencijoj,
mentas, sakyti 
tinių pianų, vadinta, 
“piano e po r t e,” kaip 
j imas, kad jais galima pada
ryti tvirtesnių ir švelnesnių 
garsų.

Pianas tečiaus Italijoj iš pra
džios nerado pritarimo. Ir ku
rį laiką jo ten nedirbta. ' Vo
kietijoj iš pradžios pianas tu
rėjos didesnio pasisekimo. Ir 
jau 1746 metais Bachas davė 
piano solo muziką.

mes 
dali
ntie
ji sai

jį prdėjo

įklavikor- 
Tai buvo 
■kaip ko- 

irion ir

Srisitofori 
manoma,

(gyv. 
apie 

pirmą

padirbtas 1726
Oraus

Cristofori
■tėvai”

muzejuj, 
instru- 
dabar- 
rodosi,

BETTY COMPSON NUSKRIDO 
iš Ho!lywood į Catalina salą

Betty Compson, gražioji Salt Lake 
City aktore jautėsi pavargusi ir bu- 
Vo labai reikalinga atostogų.

Kiekvienas, kuris matė ją veika
le “Weary Waters” lošiant'su Rich- 
ard Barthelmess, pripažins, kad ji 
turėjo priežasties jaustis pavargu
sia. Tai lošimas apie gangsterius ir 
padugnį, parodantis moters meilės 
jėgą priversti gangsterj atsižadėti 
savf) draugų ir pradėti, dėl jo^, eiti 
“tiesiu keliu”.

Barthelmess yra geras, taipjau ir 
Joe Larrabee, gangsteris. Jis mėg
sta roles lošti ir gerai jas išpildo. 
Scena kalėjime kiekvieną sužavėja.

Tokią melodramatinę rolę sunku 
yra vaidinti kiekvienai aktorei. Bet 
Betty Compson vaidinimas, visas re
alumas nustebino kiekvieną, nes ma
gi tas tikėjosi, iš pirmesnių jos ro
lių, kad ji galėtų taip puikiai vai
dinti tragiškas roles. Jeigu visų bal
sas butų taip natūralūs ir taip ge
rai butų perduodamas, tai publika 
tuojaus priimtų “talkies”.

Bet lengva numanyti, kad po to
kio sunkaus vaidinimo ji buvo pa
vargusi ir todėl niekas nenustebo dėl 
žinios, kad ji nusisamdę aeroplaną 
ir išskrido iš Hollyvvood atostogams 
i Catalina salą.

Ji telegrafavo vienam savo drau
gų:

1‘Turiu puikiausias atostogas. Skri
dimas per kanalą buvo smagus. Ju
ra po kojomis, o viršuj debesys. Pa- 
Siskaninant kepintais Luckies mano 
šventė yra pilna. Sveikinu.”

Betty Compson gyvenimas yra 
Įtemptas, kaip ir daugelio žmonių, 
kurie dirba kūrybini ir konstrukty
vi darbą. Rukimas dėl jos yra rei
kalingas poilsis nuo perdaug dide
lio susikoncentravimo. Betty pasi
rinkimas Luckies yra gerai žinomas 
tarp draugų i? paremtas rimtu 
sprendimu. Dabar, kad kratomieji 
paveikslai patampa kalbančiais, Bet
ty Čtfmpson supranta, kad .fos bal
sas yra vienas Jš jos didžiausių tur
tų, o iš patyrimo ji žino, kad Luckies 
neerzina jos gerklės ir neverčia ją 
kosėti.

Ir kad parodyti, kad “viskas yra 
gerai”, štai fotografija Betty Comp
son, stovinčios prie medžio ties Ca- 
talinos kliubu, prisirengusios golfo 
lošimui, rankoje su telegrama, kuri 
pranešė jos draugams apie jos sma-| 
gias atostogas.

Smuikas, violončelė, var
gonai ir pianas lur būt yra svar
biausieji ^muzikaliai instrumen
tai šiandien. Vargonus betgi 
ne visur nuneši, ne visur ga
li turėti. Smuikui ir violenčtV 
lei reikia pritarimo (akompo
navimo). Pianas yra instru
mentas, kuriuo galima akom
panuoti ir kurį skambinti solo;

Pianą skambinant yra užimtos 
abi rankos (dešimtis pirštų) ir 
abi kojos. Jis, kaip sako mu
zikantai, turi toną ir spalvas. 
Pianas yra muzikalis instru
mentas, kuris tartum atstovau
ja visą orkestrą kartu, šian
dien pianas skaitosi taip svar
biu instrumentu, kad visi, ku
rie rimčiau mokosi muzikos, 
turi mokintis pianą skambinti.

Ir štai Mikas Yozavitas skam
bins tą instrumentą balandžio 
3 dieną Lietuvių Auditorijoj. 
Tai bus pirmas musų gabiojo 
pianisto maudai koncertas.

Reikia tikėtis, kad Chicagos 
lietuvių publika skaitlingai at
silankys | tą koncertą. —R.

North Side
Rengias savo vakarui

Pirmyn 'Mišrus choras visu 
smarkumu rengias savo vaka
rui, kuris įvyks tuoj po Velykų 
—nedėlioj, balandžio 7 d., kaip 
7:30 vai. vakare, Sipaulding sve
tainėj, 3312 W. North Avė.

Kiek man žinoma, tai North 
Sidės apielinkėje išis parengi
mas bus paskatinęs šį sezoną.

Todėl, ypatingai morthsidie- 
čiai, turėtumėm skaitlingai at- 
silankyt uždarymui žieminio 
sezono.

Bus su vaidui ta 'graži ir juo
kinga komedija “Ponas Daug
noris,” vadovaujant p. M. Dun
dulienei.

Lošime dalyvauja daug jau 
pasižymėjusių artistų mylėto
jų, kaip tai — Stasiūnas, Dauk
šas, Pazierauskaitė, Pukinskai- 
tė, Baltrukoniuit.ė, Deveikiutė, 
Kuprevičiutė, Sp^tyla ir Jaku- 
bauskas.

Be to, 'bus gražus koncertas, 
kuriame dalyvaus . solistai ir 
pats Pirmyn choras.

žodžiu sakant, busim visi 
ptaenkinti. Kas-mėgsta teatrą, 
lai matys teatrą, o kas mėgsta 
koncerto klausytis, tai koncer
tą girdės; kas nori šokti, tai 
galės šokti iki vidurnakčio, gro
jant gerai North Sidės jaunuo
lių orkestrai.

Taip kad bus visko, ko tik 
žmogaus siela reikalauja, nes 
Pirmyn Mišrus choras, vado
vaujamas p-nies S. čerienės, 
deda visas pastangas, kad vis
kas išeitų kuopuikiausia.

Antanėlis.

South Side
Lietuviai džianitoriai, susior

ganizavę į kliubą, žaidėjo daug 
veikti ir gelbėti vienas kitam, 
ypač ligoje, kad susirgęs ne
prarastų daibop taipjau, kad

sau namuose.
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galėjus ipaHuosuoti draugus va
saros laiku . nuo darbo vakaci- 
joms. Bet gaila, kad miltingus 
laiko jie kurie
Valdybą turime gerą ir veiklią, 
tik lur būt ji užmiršo, kada mi
tingai atsibūva, n c p r a n e š ą 
“Naujienose.”

Man vienas draugas sakė: 
girdi, kam tų miltingų reikia, 
juk dabar nėra jokių rinkimų. 
Kliubui aš pritariu, bet gaida, 
kad mitingai laikomi pagal oro 
permainas. Kaunietis.

Iš Joniškiečių Kliu 
bo susirinkimo

Kovo 24 dieną G. Krenčiaus 
svetainėje įvyko Joniškiečių L. 
K. Kliubo susirinkimas. Narių 
atsilankė ne mažai ir visi buvo 
lykus-ramųs, 'bereikalingų dis- 
kusių ne vienas nevarinėjo. Val
dybos raportai vienu balsu pri
imti. Bau kietu i rengti komisi
ja pranešė, kad tikietai ban- 
kietui yra plačiai paskleisti ir 
juos perka ne lik darbininkai, 
bet irt profesionalai. Tad gali
ma tikėtis,, kad šiame bankie- 
te, kuris įvyks (balandžio 14 die
ną Lietuvių Auditorijos svetai
nėse, bus įvairaus svietelio. 
Prie to, komisija pareiškė, kad 
gavusi speciali valgių gaminto
ją, o jis yra p. Braziulis. Vie
na narė dcerietė pastebėjo, 
kam girdi taip išdidžiai rengti, 
tokius didelius kaštus daryti, 
juk, esą, jokio biznio nepada
rysite. Komisija atsakė taip: 
musų tikslas rengti šį vakarą 
ne pelnui, bet atsilankiusius 
svečius gražiai jiavaišimt. Ran
kioto . komisijos pranešima^ 
vienu balsu priimtas.

Išvažiavimų komisija prane
šė, kad vieta išvažiavimui jau 
parinkta ir paipila. Pirmas Jo
niškiečių Kliubo vasarinio se
zono atidarymas — piknikas 
įvyks birželio 2-rą dieną. Ant
rasis gi piknikas, vasaros sezo
nui uždaryti, įvyks 4 dieną rug- 
piučioę Pranešimas vienu gai
su priimtą s."

Nutarta • paiui'kot i JfSlO Karo
lio Stanislcvaičio močiutei, ku
ri \iugina du našlaičiu Cicerojef 
Taipjau nutarta paaukauti de
šimtį dolerių sergančiai Joniš
kiečių kliubo narei Elenai Yon- 
kienei.

Narinių duoklių įplaukė $36. 
K. Kipšas išreiškė nuoširdų a- 
čiu Joniškiečių kliubui už pa
gerbimą mirusios jo gyvenimo 
draugės, Zuzanos Kipšienės.

Susirinkimas užsidarė apie 
5 valandą po pietų. Narys.

<L CONTRACTORS

REAL ESTATE 
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

------- !----- —------------------------------- rrr—--------

CHICAGO
1 A

23 DAYS. STARTING

MARGU 31
1800 WEST MADISON STREET,

i&B KAR wr1D|wildwesi
. and Mg

MIGHTY SPCTAOk!
tC JULIUS
S^rCAESAR"
iiiy s ~ and 

r c i. r. c u s
1100 PEOPLE — 600 ANIMALS 

3 HERDS OF ELEPHANTS — 60 ACTS 
VVorld’s Most Mastodonic Hippodrome

2:15 & 8:15 P. M. EVERY DAY »

2000 SEATS AT 50 CENTS AND $1.00
"g——— 11 I I I..B ■^■■■111————

IZSILeetStoie
HALSTED HUOSEVELTRŪAD

Lietuvės, Ar Žinote, Kad 
Čionai Galite Sutaupyti

Daug Pinigų Pirkdamos

V dykoms 
Kiaušinius?

tuzinas JMCTEDKB

šviežiai padėti, ūky peržiūrėti kiaušiniai. Apribota
4 tuzinai kostumieriui. Nepristatomi

Extra dideli parinktiniai kiaušiniai
35cTikrai švieži, išnaujo peržiūrėti, extra didelio 

kiaušiniai. Pilnai garantuoti, tuzinas ..............
“CHICK CH1CK” VELYKŲ kiaušinių dažylai, 
spalvų, 3 pakeliai .............. ..................................

didumo .......įvairių
Kumpiai Del Velykų

24 c
Annour’s Star 
Morris’ Supreme 
Wilson’s Certified

Pasirinkimas šių garsiųjų jųšių — 
visas ar pusė, specialė 
kaina. Svaras ..............
PORK LOINS, šono ar 
galų, svaras po }..............
POT ROAST SHOUL- 
DERS,, svaras ...............
SMOKED BUTTS, Ūkio 
stiliaus, ......... ...................
SVIESTAS, Red Clover 
riausias sviestas, 
svaras .................. ...........
GRANDŽIAI, saldus Cal if orui jos. pa- 
rinktlniai, 
tuzinai ..................

Strawberry Short Cake
Šviežios prinokusios žemuogės, padengtos su 
tyra plakta smetona ..................................................

šeštas Augštas

24'45 
234c 
184c 
22V-C 

rųšies, ge- 
55c

25c

60c

Modelis 71
Ateikite ir pasiklau
sykite jo. Dykai de
monstravimas kiek
viena dieną.

$137.50
Be tūbų

HalstedFurniture 
Company

1936-1938 So. Halsted Street
MAJESTIC RADI0

Nauji 1929 Modeliai, perdėm elektriki- 
niai, 7 tūbų, su Dynamic Kalbėtuvu.

Dykai įvedimas.
Neimam palūkanų. ..
Dykai aptarnavimas vienus metus.
LABAI LENGVI IŠMOKĖJIMAI.
Dykai demonstravimas kiekvieną dieną.

Modelis 72
Tai yra pastebėti
nas ir tobulas kiek
vienu žvilgsniu. Pa- 
matykite ir p a s i - 
klausykite jį šiandie

$167.50
Į Be tūbų
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Nears

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine. 

1739 South Halated Street 
Chicago, IU.

Telephone Rooserelt 8508

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada . 
$7.00 per year outakie oi Chicago. 
$8.80 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered as Secpnd Claii Matter 
March 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., undor tha act of 
March 8rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, lisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halited 8L, Chicago. 
11L — Telefonas} RoosevejįjIOfl.

Užsisakymo kainas 
Chicagoje — paltui 

Metams .. ...........
Pusei metų ----- —...........
Trims minesiama 
Dviem mėnesiam...... ....
Vienam minesiui

Chicagoj per iineiiotojus: 
Viena kopija ------------
Savaitei ........  ■ >
Minesiui------------ >■■„,-

Suvienytose Valstijose, ne 
paltui 

Metams------------------- -
Pusei meta--------_
Trims raineliams ............
Dviem raineliams 
Vienam minesiui______

Lietuvon Ir kitur užsieniuose

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

8c
18c
75c

17.00
8.50
1.75
1.25 
.75

$8.00 
4.08 
$.50

Pinigui reikia eiųeU palto Money 
Orderiu kartu iu užiakymu.

Metams__
Pašei meti

BIJO SEIMO

Maršalo Pilsudskio įsakymu Lenkijos seimas tapo 
paleistas, nedavus jam pabaigti savo sesiją. Seimas tu
rėjo posėdžiauti dar iki gegužės mėnesio galo.

Galima numanyt, kodėl Lenkijos diktatorius nenori 
seimo, nors jisai sakė, kad seimas turįs kuo greičiausia 
atlikti labai svarbų darbą: pakeisti valstybės konstitu
ciją. Pilsudskiui pasidarė karšta, kuomet seimas iškėlė 
aikštėn, kad valdžia eikvojo valstybės iždą rinkimų kam
panijos tikslams. Teisinga valdžia žmonių atstovų kri
tikos nebijotų.

NAUJAS KOMUNISTŲ BURBULAS

Fosterio darbininkų unijų skaldymo (“švietimo”) 
lyga šaukia Clevelande “didelį nacionalj darbininkų 
kongresą’’. Jo tikslas esąs sudaryti naują “darbininkų 
unijų centrą”, kuris kovosiąs prieš nedarbą ir algų ka
pojimą, organizuosiąs neorganizuotus darbininkus ir 
stiprinsiąs vienybę darbininkų judėjime. •

Seniai žinoma, kas po tais gražiai skambančiais 
komunistų obalsiais slepiasi. Darbininkams komunistai 
dar nėra iškovoję nė vieno centd algų pakėlimo; nė vie
nos unijos jie nėra sustiprinę, bet visą eilę unijų yra 
suardę; vietoje vienybės jie visą laiką nešė i darbininkų 
eiles suirutę, kivirčus ir demoralizaciją. Komunistų 
griovimo darbas ypatingai skaudžiai pakenkė rūbų siu
vimo darbininkų unijoms ir angliakasiams.

Daugiau padaryti žalos darbininkų judėjimui ko
munistai vargiai bepajėgs, nors jie šauktų da tiek “kon
gresų”. Ką jie šiandie gali “suvienyt”, kad jie patys 
tarp savęs pešasi, kaip vilkų gauja! tepraeina beveik 
nė vienas komunistų mitingas, į kurį nereikėtų šaukti 
policiją karui tarp “stalincų” ir “trockistų” stabdyti.

Suvažiavimas Clevelande tapo sumanytas dėl to, 
kad tos naujos “unijos”, kurias komunistai pernai me
tais tvėrė iš senųjų unijų atskalų, pasirodė praktikoje 
labai mizerni padarai. Jos turi komitetus, bet neturi na
rių ir niekur nekontroliuoja šapų. Kaipo unijos, jos ne
gali gyvuoti. Bet sulipdžius iš visų “unijų” komitetų 
vieną “centrą”, susidarys kokia tai organizacija, kuri 
galės užsiimti propaganda — taip, kaip dabar kad ja 
užsiima fosterinė “unijų švietimo lyga”, žodžiu, komu
nistai nori steigti naują propagandos komitetą, bet 
dumdami publikai akis jie skelbia, kad tai busiąs “dide
lis nacionalis darbininkų kongresas”. Jame bus tie pa
tys asmens, kurie yra senuosiuose komunistų komite
tuose ir lygose, tik jie veiks'po kitu vardu.

Bet kiek jie savo firmos vardą nekeistų, vistiek iš 
to nieko neišeis. Komunistai seniai yra subankrotavę.

renkami paprastomis daugumomis balsų.
Šitos sistemos* dėlja, konservatoriai, kurie pereituo* vojama- 

se rinkimuose gavo daug mažiau kaip pusę visų paduo
tų balsų, pravedė daugiau kaip du trečdaliu atstovų; 
Darbo Partija, padidinusi savo balsų skaičių daugiau 
kaip vienu milionų, neteko 40x vietų parlamente; o libe
ralai, kurie surinko apie ketvirtų ar penktų dalį visų 
balsų, gavo mandatų mažiau kaip dešimtų dalį. Tokioje 
keistoje rinkimų sistemoje balsavimai gali duoti daug 
griežtesnių atmainų parlamento sustatė, negu tenai, kur 
yra vartojama proporcinga rinkimų tvarka, ir todėl 
yra galimumo Anglijos darbiečiams užkariauti parla
mentų “vienu šuoliu”. Ar tai butų sveika pačiai Darbo 
Partijai, tai kitas klausimas.

Liberalų Ir konservatorių susiblokavimas, supran
tama, yra tikriausias būdas tam “pavojui” užbėgti už 
akių. Tečiaus mes manome, kad Darbo Partija nelabai 
nusimintų, jeigu MDaily Mail” patarimas butų įvykin
tas. Rinkimų ji gal šį kartų nelaimėtų, bet moraliai jų 
tokia buržuazinių partijų taktika labai sustiprintų. Už 
liberalus kol kas dar balsuoja /nilionai darbininkų; 
be darbininkų balsų liberalai iš viso nieko nereikštų. 
Bet jeigu liberalai atvirai susijungtų su lordų ir stam
biųjų kapitalistų partija, tai darbininkai imtų masėmis 
bėgti nuo jų ir dėtis prie Darbo Partijos. Vienų kartų 
Anglijos liberalai jau buvo darę tų bandymų, būtent, 
didžiojo karo metu, kuomet Lloyd George priėmė į koa
licijų konservatorius; i^pasekmė buvo ta, kad per ke
letu metų pusė liberalų balsuotojų nuo jų atsimetė.

Jei tas bandymas liberalus primušė, tai naujas libe
ralų susijungimas su konservatoriais Lloyd George’o 
partijų gal visai užmuštų. - *

Štai dėl ko 'Anglijos darbiečiams nėra baisios bur
žuazinių politikierių kalbos apie liberalų-konservatorių 
rinkimų bloką. Tegu tas blokas laikinai užkirs Darbo 
Partijai kelių į valdžių, bet juo tikresnė bus darbininkų 
pergalė paskui.

kyti. Bet apytikriai taip gal- nūs metų. Bet tik daug vėliau 
žemoj atsirado gyvybė. Pir
muosius gyvybės pėdsakus ran
dama vadinamoj Kambrijos 
formacijoj, kuri turi apie 600 
milionų metų senumo. Bet gy
vybė sudarė tada tik įvairių 
rųšių straigės, keisti vėžiai. Si
lūro gadynėj (prieš 450 milionų 
metų) atsiranda pirmosios žu
vys, o Devono gadynėj—pirmie
ji sausumos gyvuliai. Akmens 
anglio gadynė tęsėsi maždaug 
apie 800 milionų metų, kada 
augo miškai, kurių liekanos yra 
dabar Iškasamos akmens anglio 
pavidalu. Paskiau sekamais 
periodais—Permes laikais atsi
randa pirmieji ropliai ir spyg
liuoti medžiai. Juros laikais gy
veno milžiniški, ligi 35 metrų 
ilgumo, gyviai dabar vadinami 
zaurijais. Jų buvo daug rųšių. 
Po to ėjo kreidos periodas, apy
tikriai prieš 60 mil. metų. Po 
kreidos laiko prasideda nauja 
žemės istorijos gadynė—vadina
moji tercinė, kurios metu žemės 
paviršius labai daug pasikeitė. 
Terciniais laikais dėl žemės dre
bėjimų ir ugniakalnių veikimo 
atsirado naujų kalnų virtynės, 
kaip antai Alpai, Himalajai.

Paskutinis—Diliubijaus, arba 
ledo periodas yra pasibaigęs 
maždaug prieš 25,000 metų.

Toki yra atskiri žemės gyve
nimo tarpai, kuriuos susekė 
žmogaus protas. Bet kyla 
klausimas, kokiu budu taip ga
lima susekti žemės praeitį? Pir-

Musų saulė kadaise buvo daug 
didesnė: ji buvo milžiniškas du
jų kamuolys, nuo kurio laikui 
bėgant atskilo atskiros dalys, 
kurios dabar, lygiai kai ir mu
sų žemė, sukasi apie saulę ir 
vadinasi planetomis. Didesnių 
planetų, kurios ir sudaro mūsų 
saulės sistemą, arba musų pa
saulį, yra astuonios. Pradedant 
nuo saulės, jos eina tvarka: 
Merkurijus, Venera, žemė, Mar
sas, Jupiteris, Saturnas, Uranas 
ir Neptūnas. Be šių didžiųjų 
planetų apie saulę sukasi, maž
daug tarp Jupiterio ir Marso, 
dar keli šimtai mažų planetų, 
kurias mano esant suskilusios 
didelės planetos dalimis. Kadan
gi planetos yra saulės dalys, tai 
aišku, kad saulė yra senesnė 
už visas planetas. Remiantis 
įvairiais apskaičiavimais kai dėl 
saulęs išleidžiamos šilimps ir 
šviesos energijos, prieinama iš
vada, kad ilgiausias saulės am
žius nuo pąt jos atsiradimo ligi 
jos pabaigds gali būti 10,000 
miliardų metų (vienas miliardas 
yra lygus tūkstančiui milionų). 
Kadangi jau daug mįliardų me
tų saulė gyvena, todėl .reikia 
manyti ,kad saulė yra jau mirš
tančioji žvaigždė.

Kai nuo saulės atskilo žemė, 
ji buvo karšta ir švietė savo 
šviesa, kaip žvaigždė. Reikėjo 
vėl milionų metų, kol žemė tiek 
ataušo, kad vandens garai ga
lėjo virsti vandeniu ir sudaryti miausia^ iš įvairių žemės sluo- 
karštų pirminę jurą, kuri buvo ksnių arba klodų. Yra žinoma, 
apsėmusi visą žemę. Tas atsi- kad jaunesni klodai turi aukš- 
tiko maždaug prieš 1500 milio- tesnių, tobulesnių gyvių liekanų,

negu senesnieji. Toliau, galima 
apytikriai apskaičiuoti kiek lai
ko reikėjo, kad susidarytų tam 
tikro storumo žemės, druskos 
ar anglies klodai. Taip pat ir 
upių vagos patiekia tam tikrų 
(Javinių, nes galima nustatyti, 
kiek laiko reikia, kad upė su
darytų vieno ar kito aukštumo 
krantus. z Kai dėl pačios žemės 
senumo apskaitymo, tai pasta
raisiais metais mokslas rado 
naują būdą. Yra patirta, kad 
urano metalo ruda laikui bėgant 
pati savaime suskyla radi jum 
ir helium, o paskiau virsta švi
nu. Dabar tiksliai apskaičiuo
ta, kiek radi j aus ir švino per 
tam tilft'ą laiką gali susidaryti 
iš urano rudos.

Todėl, jei tam tikram žemės 
klode randama radijaus ir švi
no, tai galim nustatyti to klodo 
senumą.

Šiuo budu apskaityta, kad 
seniausieji akmens klodai turi 
1500 milionų metų. Visą žemės 
istoriją—nuo pirmųjų klodų su
sidarymo ligi dabar— moksli
ninkai dalina į tam tikras da
lis, laikotarpius, kurių kelis var
dus esam pirmiau paminėję. Iš 
čia matom, kad žmonijos istori
ja, palyginti su žemės senumu 
yra tiktai vienas akimirksnis, 
žmonės šiuo atžvilgiu neturi 
kuo didžiuotis.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

UBERALŲ-KONSERVATORIŲ BLOKAS 
ANGLIJOJE?

ir Coo'k pavieto luinbcrio

Jis priėmė ši oficiali už
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rom 
weather’$ destructive whim$

žvaigždžių gausumas. — Kaip 
atrodo pasaulis. Paukščių 
Kelias. —Pasaulis neturi nei 
pradžios nei pabaigos. —Me
džiaga nėra amžių#. Pa
saulio amžius.’ ~ Planetos. 
—Pirmieji gyvybes pėdsakai 
—žemės gyvenimo tarpai/ — 
Kaip galima patirti žemės 
amžius?

I
I
I — - . ’

Šis tas apie pasaulį Ke)ias.yra viena- organiškai 
* * « tarpusavyj sujungta sistema,

kuri juda, tvarkoma tam tikrų 
dėsnių. Paukščių Kelio pasau
lio ilgumas yra apskaitomas lig 
30,000 šviesos metų, t. y. šviesos 
spindulys, lėkdamas per sekun
dę po 300,000 kilometrų, tik per 
30,000 metų gali perlėkti nuo 
vieno “galo” pasaulio ligi kito 
per visą ilgŲ pasaulio “plotis” 
yra žymiai mažesnis. Pasaulis 
yja, “nepabaigiamas” ta pat 
prasme, kaip ir žemė. Būtent, 
žemė, būdama apskrita, yra iš 
tikrųjų nepabaigiama, nes nie
kur nėra jos pradžios ir pabai
gos Bet ji yra aiškiai aprėžta, 
apribota. Taip ir žvaigždžių pa
saulis, būdamas apskrito pavida
lo, neturi nei pradžios nei pa
baigos,’ bei vis dėlto yra apri
botas.

Bet čia kyla dar naujas klau
simas : ar Paukščių Kelio pasau
lis iš viso yra tiktai vienas, o 
gal be jo dar yra kitų tokio 
pat milžiniško didumo pasaulių? 
Šis klausimas galės būti kiek 
tikriau atsakytas tiktai tadą, 
kai bus išaiškįnta, kas yra va
dinamieji ukanotumai. Jei tai 
pasirodytų žvaigždynai, tai ta
da nebūtų abejojimų, kad Pau
kščių Kelias yra tik vienas ats
kiras pasaulis greta daugelio ki
tų, ir todėl butų ‘galima kalbėti 
apie pasaulių sistemą.

Ar pasaulis yra anginas?-Me
džiaga, kaip žinoma, keičia ne 
tik savo formą, o ir prigimtį. 
Priešingai populiariam dėsniui, 
kad medžiaga yra amžina, t. y. 
kad jos kiekis pasaulyj nemažė
ja, dabar mokslas ima tuo me
džiagos pastovumu abejoti. Pa
mažu prieinama įsitikinimo, kad 
medžiaga ik; tik gali keisti saVo 
pavidalą, bet ir visai dingti, ki
taip sakant pavirsti į nieką. 
Moderniškojo mokslo šviesoj 
medžiaga nėra amžina. Vėliau 
ar ankščiau matomasis pasaulis 
gali arba pakeisti savo pavidalą, 
arba visai išnykti.

Apie pasaulio amžių galim 
šiek tiek spręsti iš jo atskirų 
dalių—žvaigždžių amžiaus., Tai
gi, kaip sena gali būti musų 
saulė ir žemė, kurioj mes gy
vename? Įvairus mokslininkai 
į tai gana įvairiai atsako, ta-^f 
čia u atsižvelgiant į tai, kad čia 
■eina kalba apie milionuš ir mi- 
liardus metų. tikslių skaičių 
niekas niekad ir negalės paša-

Kai žvaigždėtą vakarą, rašo 
vienas laikraštis, žmogus pake
lia akis į dangų, jį stebina di
delis ‘r bemirgančių žvaigždžių 
gausumas. Tačiau paprasta 
akimi žmogus visai nedaug žvai
gždžių mato: ne daugiau kaip 
tris tūkstančius, tuo tarpu kai 
pro stipriausius žiūronus, teles
kopais vadinamus, matomųjų 
žvaigždžių skaičius siekia kelių 
dešimčių milionų. Musų saulė 
yra taip apt žvaigždė ir visos 
planetos, kurios sukasi aplink 
ją, sudaro musų pasaulį, kurs 
tikrenybėj yra tiktai menkutė, 
nepabaigiamai maža visumos 
dalelė.

Kaip didelis yra visas žvai
gždžių pasaulis? Kur yra jo 
pradžia ir kur pabaiga? Kas 
yra toliau už matomųjų žvai
gždžių? Tuštuma? Ir galų gale, 
ar pasaulin turi kokių. formą, 
išvaizdą; ar yra/jis kampuotas 
ar apskritas? Yra įdomu, kaip 
į visus tuos klausimus atsako 
dabartinis mokslas.

Šių dienų mokslas yra linkęs 
manyti, kad pasaulis, nors ir la
bai jis yra didelis, tačiau vis 
dėlto yra pabaigiamas, nes pati 
erdvė tam tikra prasme yra 
apribotas dalykas. Pasaulis, 
mokslininkų nuomone, turi ir 
savo formą, išvaizdą. Būtent jis 
yra pailgas, lęšio pavidalo. Ma
tomas gražiomis haktimis Pau
kščių Kelias, kurs sudarytas iš 
paprasta akimi neįžiūrimų dėl 
tolumo žvaigždžių, yra laiko
mas pasaulio viduriu, jo ašimi. 
Paukščių Kelyj žvaigždžių yra 
daugiausia, o į visas puses nuo 
jo žvaigždžių skaičius greitai 
mažėja. Musų saulė yra taip 
sakant Paukščių Kelio pakraš
tyj. Tačiau ir saulė, priklau- 

| sydama prie Paukščių Kelio, ne
stovi vietoj ir skrenda beveik 
20 kilometrų greitumu per se-

Besiartinant visuotiniems rinkimams, Anglijos bur
žuazinėse partijose reiškiasi vis daugiau susirūpinimo 
darbininkų valdžios “pavojum”. Jos bijo, kad Darbo 
Partija gali gauti absoliučių daugumų atstovų parla
mente: tuomet buržuazijos viešpatavimo gadynei ateitų 
galas. Ši baimė verčia liberalus ii’ konservatorius jung
tis i daiktą, ir spaudoje jau buvo pranešimų apie tai, 
kad dvejotoje Škotijos apskričių tos dvi partijos suda
rė bendrą blokų rinkimams. Londono “Daily Mail” ra
gina, kad tokie pat blokai butų sudaryti visame krašte.

Tuo tarpu uoliai rengiasi mušiui ir Anglijos socia
listai. Darbininkų kooperatyve spaudos draugija tik-kų 
nusipirko už $750,000 didelį laikraštį, “Sunday 111- 
ustrated News”, kuris, žinoma, galės stipriai paremti 
Darbo Partijos agitacijų rinkimų kampanijoje.

Yra sunku tikėti, kad Anglijos darbiečiai pajėgtų 
jau dabar nugalėti susi jungusias abi kapitalistines par
tijas. Jie dabar turi parlamente, po visų laimėjimų pa
pildomuosiuose rinkimuose, 162 atstovų; konservatoriai 
turi 400, o liberalai — 46 (nepartiniai turi 7). Visas 
Anglijos parlamentas susideda iš 615 narių. Kad Darbo 
Partija turėtų absoliučių daugumų, ji turi pravesti bent 
307 atstovus, t. y. beveik padvigubinti dabartinę savo 
atstovybę. Tokie dalykai retai kur įvyksta. Šitoks “ste
buklas” galėtų atsitikti negut tiktai dėl to, kad yra la
bai pasenus ir netikus Anglijos rinkinių sistema: labai,kundę į taiĄi tikrą vietą Paukš- 
nelygiai padalinti rinkinių apskričiai, ir atstovai yra'čią Kelio link. Vadinasi* Pauks-

Et*-

Kandi lijundra... ledas.. 

smarkios pūgos... pavasa

rio atodregiai... landus lie

tus. .. ledų kruša... didelis 

vasaros karštis. Metai iš me

tų jūsų namo stogas turi at

laikyti visas šias oro* per

mainas. Jus tikitės, kad ine-" 

tai iš metų jis apsaugos jus 
ir jūsų šeiminą.

M

Po pamato, stogas yra svarbiausia dalis kiekvieno 
namo. Jis visuomet turi būti prisirengęs atremti 
smarkiausius antpuolius karščio, šalčio, lietaus ir 
sniego. Pigus stogas prastai padėtas negali ilgai 
to atlaikyti. Jis greit persimeta ar susiriečia ir 
pasidaro ^praktiškai beverčiu. Nes vanduo persi
sunkia mažiausiu plyšeliu ir bėga sienomis ir ant 
lubų. Negražios vandens žymės pasirodo ant plas- 
terio. Tankiai plasteris sutrūksta ir iškrinta... su
gadindamas grindis, rakandus ir ūpų. Kadangi tiek 
daug priklauso nuo jo, jūsų namų stogas turi bū
ti tik kuogeriausias. Jūsų pasamdytas stogą deng
ti kontraktorius ar karpenteris turi turėti, gerą rc- 
putaciją. Nes niekad neapsimoka pirkti pigią ine-

1 •' 4
džiagą ar pigų darbą. Pradžioj padarytas sutau- 
pimas kainuos daug daugiau ‘vėlesnėmis išlaido
mis.
Kad pagelbėti jums gauti stogo medžiagą, kokios 
jūsų namas 
INSTITUTE 
parduodamas 
ųiardavėjų...

užsitarnauja, CHICAGO LUMBER 
pilniausia ištyrė visas medžiagas, 
Chicagos 
ir užgyre tas, kurios atitiko jo aš

trioms specifikacijoms, 
gyrimo ženklą. Ką tai reiškia, aišku kiekvienam. 
Jl/s galite pirkti užgirtą stogo medžiagą su tikru
mu, kad ji duos pilną patenkinimą... kad ji ap
saugos jus ir jusą šeiminą nuo oro naikinančio 
siautimo. Nes taip kaip Chicago Ketai! Lumber 
Dealers Association garantuoja kiekvieną pėdą 

lumberio pirktų ir suvartotą sulig CHICAGO LUMBER INSTITUTE rekomendaci
jas... taip ji stovės už visą stogą medžiagą, kuri turi oficiali užgyrimo ženklą. Ieš
kokit/to ženklo kai jus perkate. 
Jūsų pardavėjas yra pasirengęs duoti kainas ant kiekvienos 
gos, padėtos vieton, kokios tik norėtumėt. Ir darbas taipjau 
C H 1 C A G O R E T A I L L U M H E R 1) E A L E R S 

(CHICAGO AND COOK COUNTY) 
30 N. LA SALLE .STREET

■ratu t 5......MIMs®

užgirius stogo mcdžia- 
yra pilnai garantuotas.

A S S O C I A T I O N

< r t n ą.

...................................................................
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Grojiklis Pianas, naujas vertes $550, dabar už

Atdara kožną vakarąLengvais išmokėjimais, išpardavimas apiejose krautuvėse

$250 
$495

$169 
$119Brunsvvick-Panatrope ir Radiola, su 105 

R. C. A. Speakeriu, vertes $675 už

$198
$295
$195

and the Piano 
rsi in the Home

Majestic, 
galėsite suče- 

lengvais išmo- 
Todel nepra-

Budriko didelis pirkinys nuo Brunswick, Freshman 
Sparton, Atvvater Kent. Kainos yra sumažintos, 
dyti apie ta arba daugiau. Didelis pasirinkimas; 
kėjimais. Vieniems metams patarnavimas dykai 
leiskit dabar progos kol yra didelis pasirinkimas.

Fręshman No. 14, nauja radio su'Pęerles Dynamic Speakeriu 
ir ^50 power tūbų, tikra kaina $227, už a* •< /I Ch

- su viskuo M*

Gulbrahsen Registering Grojiklis pianas 
vertes $600, už
Kimball Grojiklis, krautuves sampelis,
vertės $700, už /

R. C. A. Radio, Brunsvvick Kabinetas, R. C. A. 
Dynamic Speakeris, 7'tūbos, tikra kaina $250, už 
Tokia pat su viskuo, tiktai su 100 speakeriu, už 

su viskuo

Brunsvvick R. C. A. 7 tūbų Radio, gražus ir geras elektrikinis
Radio, tikra kaina $115, už CiftO

su tūbomis ir su viskuo

Baby Grand Reproducing pianas vertės $1,200, už $450 
Baby Grand Reproducing pianas vertės $1600 už $750

Parlor setai, mohair, labai gražus, vertės $300, už $145 
$69 

$137 
$95

Brunswick Victrola ir 7 tūbų R. C. A. Radiola, su R. C. A. 
100 A Speakeriu, tikra kaina, $250, dabar už fl* < 

su tūbomis ir su viskuo

341 7-2 1 So. Halsted Street
' \ Tel. Boulevard 4705

. ShouldCo/ne j 
k FIRST A
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Birutės” nauja or 
kestra yra O. K.

Jau virš 20 metų visų musų 
parengimų, kur tik buvo reika
lingi muzikantai arba didelės 
orkestros, tokių parengimų ma
terialas pasekmės buvo dažniau
siai liūdnos arba bent nelinks
mos. “Viską suėdė orkestrą”,—• 
sakydavo rengėjai. Tikrai svar
bų dalyką atsiekė “Birutė” su
organizuodama savo orkestrą. 
Tame nuopelnas valdybos, o la-

biausiai dabartinio “Birutės” 
vedėjo p. K. Steponavičiaus, ku
ris savo jaunu užsispyrimu ir 
karšta energija mokėjo sutrauk
ti apie 40 žymiu lietuvių muzi
kantų ir sutvėrė orkestrą. Te
ko būti repeticijoj ir džiaugtis 
tos orkestros atsietkais rezulta
tais. Naujoji “Birutes” or
kestrą, šaltai pratarus,—yra O. 
K., bet aš manau, kad “Bailaus 
daktaro” vaidinime ji sukels 
nepaprastą sensaciją ,nes ji yra 
ne tik naudinga naujanybė, bet 
ir rimtas, sveikinantis musų 
meno gyvenimo apsireiškimas. 
Ir kas dar svarbiau, šalę senų, 
jau pažįstamų muzikantų toje 
orkestroje dalyvauja musų ga
bios jaunuomenės didelis buria.

—Fe, vyrai, jus esate mul- kada jos tapo padaugintos taip, 
kiai, kad kenčiate visokius tru- jog kiekviena turėjo savo kepu- 
belius — įsimaišo kalbon senas 
pažįstamas. — Manęs niekas ne- 
baderioja, ba aš turiu “pull’\ 
ir man visur yra pirmenybė. Aš 
lig šiol dar abejojau, kad “pull” 
turėtų z kokią reikšmę, bet štai 
pereitą šeštadienį vakare įsiti
kinau, kad “pull” yra geras 
tinksas. Mano pažįstamojo duk
relė dar tik šešiolikos, bet jau 
garnys ją aplankė. Kitos ir pa
sensta, o nieko panašaus nesu
silaukia. Ir kodėl? Gi todėl, kad 
neturi “pull”. Taip ir visuose 
kituose dalykuose: jei nori tu
rėti pasisekimo, tai turi turėti 
“pull”. Išgirdę, šitokį argumen
tą, visi sutikome, kad šiandien 
“pull” reiškia labai daug.

Rautas.

LAXATIVAS DEL NEGA- 
LIUOJANČIO KŪDIKIO

Bridgeportas
Ką reiškia turėti “pull

Aleliuja
Opi kūdikio sistema nepaken

čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atsako. 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos. Šalihkis 
imitacijų. Chars II. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

Vieną šeštadienio vakarą 
(pereitą rudenį) bastydamasis 
Bridgeporto gatvėmis sutikau 
senai matytą draugą. Sulyg 
šios kolonijos papročių, susiti
kus draugą, išsigeriama po vie- 

‘ną pastiprinančios.
Taigi užeiname į lietuvišką

Velykų motyvai

Apie dešimtį metų atgal, t. y. 
dieną rugsėjo, Chicagos sma

liniame (ar smolname) institu
te Stilsonas, buvęs L. S. S. sek- 
retorius-vertėjas, kartu su šni
pu Fraina ėjusiu tuo pačiu lai
ku ir vyriausiojo komunistų 

užeigą ir ten randame dar vie- laikraščio redaktoriaus pareigas, 
kuris irgi giedojo Aleliuja! O giedojo to- 

Na, ir stiprinamos dėl, kad reakcija draskė socia-
■ listų dideles organizacijas. Gie
dojo todėl, kad skaitė savo pri
valumu tą darbą pilnai užbaigti 
taip Stilsonas, kaip Fraina ir 
kiti darbininkų' “prieteliai”.

Kada, sulyg duotu šnipo Frai- 
nos orderiu, didžiulės socialistų 

organizacijos tapo 
išdraskytos i mažas grupes ir

1

na seną pažįstamą, 
stiprinasi.
visi.

r -/t ' \

Kalbarųe apie praėjusius ir 
buvusius gerus laikus ir smer
kiame šių dienų prohibiciją ir 
kitokius suvaržymus. O visų 
daugiausia trubelių, pasirodo, 
turi užeigos savininkas. Jam ir 
prohibišenai neduoda ramumo partijos ir 
ir begalinė kitokių trubelių.

rėš arba švarko spalvą, tai Stil- 
' sonas vėl giedojo Aleliuja, o 
Fraina jam pritarė: “Aleliuja, 
aleliuja!’’

Ačiū tam nekalti, bet sufana
tizuoti darbininkai vienas po.ki
to buvo stumiami į terorizuo
jančios reakcijos nagus. Vieni 
jų buvo smala aplieti, kiti 
plunksnomis apiberti, treti su
kimšti kalėjimuosna — depor
tacijai ir t. p.

Šis Stilsono, Fra i uos ir kitų 
jų bendrų darbas prasidėjo 
ankščiau. Juk dėl to tik socia
listų partijoj ir pasidarė tvan
ku. Pagalios socialistų partija, 
matydama kokia žala yra daro
ma darbininkų judėjimui, pri
versta buvo tuos karinguosius 
lyderius braukti laukan. Socia
listų partijoj paliko mažuma.

tL. S. S., sulig Stilsono rapor
tu, sparčiai augo, taip kad 1916 
metais ji turėjo narių 2,473; 
1917 _ 2,806; 1918;— 3,958; 
o 1919 metais tik per pusę me
tų narių skaičius pašokęs net 
iki 6,721. šion skaitlinėn įeina 
Andriulis, Bimba, Mizara, Ga- 
siunas, Zalpis ir galybė kitų 
peštukų, kurie pirm to dar giedo
jo suplikacijas “nuo bado, ma
ro... išgelbėk mus, Viešpatie”.' 
Ale kai jie pamatė progą pako? 
boti kitus ir už tai gauti “za- 
plotą”, tai visi kaip vienas sto
jo į darbą. Ne nuostabu todėl,

kad socialistų mažuma liko, ba 
jų ir buvo mažuma.

Socialistų Sąjungos turtas su
lig išduotu (toli gražu ne pil
nu) raportu siekė tuomet $31,- 
122.14. šitą visą turtą ir spaus
tuvę šešių menesių svečiai pa
sigriebė ir šiandie naudoja.

Socialįstai, viso to netekę, pa
siliko bejėgiai. Tik ačiū socialis
tines minties laikraščiams, ku
rie nepriklausė Sąjungai, per 
dešimtj metų vedusiems pe pa
liovos kovą su darbininkų suve
džiotojais, vilkusiems iš pama
tų aikštėn įvairias tų suvedžio
tojų šulerystes, traukusiems 
nuo šnipų veidų maskas ir ro
džiusiems tikrąjį darbininkams 
kelią — tik ačiū jiems šiandien 
reiškiasi pasėkos tokios, kad 
ir .mes, socialistai, galime taip
jau įžiūrėti šviesesnę ateiti.

Nors Sąjungos organo dar 
neturime ir nors musų narių 
skaičius dar ne kažih kaip di
delis, bet musų draugai, buvę 
socialistai, socialistais ir lieką. 
O simpatizatorių mes /turime 
daug daugiau, negu kuomet nors 
pirmiau. Ir ve kodėl musų dar
bas nenuėjo niekais ir ve kodėl 
mes galime žiūrėti ateitin su 
pasitikėjimu. Buvęs socialistų 
vakaras kovo 24 d. Chicagoje 
mus neapvylė. —Gvaizdikas.
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I Linkėjimai
V dykoms
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Mes linkime visiems musų kostumeriams 
lietuviams praleisti linksmai ir smagiai 
pavasario šventę — Velykas.

O kaip jums reikės įvesti j savo namą 
apšildymą arba nusipirkti plumbingą, 
malonėkit atsilankyti pas mus.

M. Levy & Co
Plumbing and Heating Supplies

22nd and State Streets

Laikas Malevoti
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfflNamus General Radio Store

Lietuvių Radio Krautuve

Chicago, III

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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SI.69 
Galionas

Lead 100 svarų 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną.
Stiprios 6 pėdų kopėčios ■

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Rockwell Street

Lafayette 4689

A. A. Appanaitis, Westville, III.
Thos. Baron, 818 Lincoln St., Waukegan, III.
Paul Molis, 1730 — 24th St., Detroit, Mich.

XXX
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St. z
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų

Phone Boulevard 4552

“ ” ....... Mav 11
LITUANIA” .......May 18

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
malevaMes darėm bandymus su 

kuri iki šiol visus musų kostumerius 
užganėdindavo. Musų ta maleva da
bar yra dar patobulinta ir mes par
duosime geresni tavora už ta pačią 
kaina ir užlikrinam jus, kad busite 
užganėdinti musu nauja ir pagerin
ta maleva.

Ta maleva yra malonesnių ir gra
žesnių spalvų.

Atsilankykit tuojau i musu' krau
tuve ir nusipirkit musų naujos ma- 
levos.

A. J. Kareiva Son.
4537 S. Wood St

Tel. Yards 8850

Dutch Boy White

Velvet 
Fiat 
Balta 

Maleva

iš-
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nupigintą

$75.00
Prieš Velykas mes vedame didžiausi radio 

pardavimą dėl Chicagos ir apielinkės lietuvių. 
RADIOLA 18 yra $95.00, parduodam 
už ..............   ,*...............................
NAUJI MAJESTIC RADIOS mes parduodame kone už pusę 
kainos. 
FADA RADIO kur kainuoja $225.00, mes 
šiandieną ir rytoj parduosime, už ...................
STEINITE RADIO, kurio kaina yra $165.00, 
mes parduosime, už .............................................
H0WARD 9 tūbų RADIO, kurio kaina yra 
$222.00, parduosime, už ......................................
GRAŽIAUSIOS kabinėtos dėl stalinių Radio 
kainuoja $65.00, mes jas parduosime. • 

v (uz .................................... ............... .................... —.

$170.00 
$140.00 
$190.00 
įdėjimo, kurios 

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

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

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

Telefonas Lafayette 6195

TUBBY

SS 
se ss 
ss »

SS
SS

SS

xxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Naujienų Ekskursija
Lietuvo

šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau
ti i Lietuvą aplankymui savo giminių ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekslairsiją 

Gegužio 22 d., 1929

N

Rengiama visų Amerikos Lietuvių laivakorčių agen
tų Ekskursija tiesiai

Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Laivu “LITUANIA”
GEGUŽES 18 DIENĄ, 1929 M.

Garbes dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis 
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės i Baltic Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informa
cijas, taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.
Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsted St., Chicago.
Central Mfg. District Bank, 1112 W. 35th St., Chicago.
S. L. Fabian & Co., 809 W. 35th St., Chicago, III.
Lithuanian News Publishing Co., 1739 So. Halsted Street, 

Chicago. >
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd St., Chicago.
V. M. Stulpinas, 3355 So. Halsted St., Chicago, III.
Universal State Bank, N. W. Cor. So. Halsted & 33rd St., 

Chicago.
John J. Zolp, 4559 So. Paulina St., Chicago.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO 
“POLONIA” ........ April 6 I “POLONIA
“ESTONIA” ....... April 27 I “LITUANL
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U. S. Lines Laivu

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

von ir norite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuo- 
jaus j “Naujienas” ir paveskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
nius musų pranešimus.
Taipgi parduodame laivakortes ir ant visų kitų laivų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

M

RXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

And It’ll Lašt Longer That Way
i'M UJATtW



Penktadienis, kovo 29, 1929 NAUJIENOS, Chicago, m.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Areštuotas kon 
traktorius

Kontraktorius Floyd J. Owens, 
43 m., kontraktorius, 8242 Kil- 
patrick ava., ir du kitu vyru 
turėjo užsidėti bondsus po 
$100,000 kiekvienas. Jie yra 
kaltinami tuo, kad paėmę plum- 
berių reikmenes, pečių įnagius 
ir kitokią reikalingą namams 
statyti medegą iš 40 trobesių, 
kurie yra šiuo laiku statomi 
Niles Center apielinkėje.

/ *

Trys plėšikai sugauti

Areštuoti trys jauni plėšikai 
— Charles Bills, 456 W. 26 St., 
Carnie Maurella, 602 W. 26 St„ 
ir Frank Consųiine, 3303 So. 
Union avė. Visi trys jie įėjo 
Bloom ’Loan bankan, 205 East 
35 St. Paliepė pačiam Bloomui, 
jo klerkui ir juodveidžiui porte
riui sugulti ant grindų, surišo 
juos ir pradėjo šeimininkauti. 
Bloom sukėlė trevogą paspaudęs 
slaptą guziką, kuris buvo už
pakaliniam kambary. Atvyko 
policiainkai ir sugavo banditus.

turtu, kurį siūlo jums knygy
nas.

I •

Specializuojasi far- 
moms parinkti

J. H. Wagoner & Co., turin
tis Real Estate, Paskoloms ir 
Statybai ofisą adresu 424 Main 
St., Glen Ellin, III., praneša, kad 
ši įstaiga specializuojasi far- 
moms parinkti ir farmų žemėse 
Chicagoje ir Chicagos apielin- 
kėse, kad pats įstaigos vedėjas 
turi plačių pažinčių Du Page, 
Kane, McHenry ir kituose Illi
nois valstijos pavietuose.

Teatruose PRANEŠIMAI Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

l’uosimosi brangus

Ateinančią savaitę Sherman 
viešbuty yra paroda dalykų, ku
rie vartojami pasigražinti —

Sunaikins $1,000,000 
vertės skystimo

Vakar valdžios agentai pra
dėjo naikinti užgriebtą degtinę, 
jai virti įrengimus etc., kuriuos 
valdžios agentai buvo konfiska
vę ir kurie buvo laikomi val
džios sandeliuose prie 80. Wood 
St. ir West Pershing road.

Pramonė auga Illinois 
valstijoj

1928 metais, pasak Illinois 
valstijos pirklybos buto, Illi
nois valstijoj 97 miestuose ii 
miesteliuos, buvo įsteigta 167 
naujų pramonės įstaigų ir pada
ryta (42 vietose) 130 biznio į- 
staigų padidinimų .

Chicago teatre — pradedant 
kovo 29 diena bus rodomas pa
veikslas “Closė Harmony”, pa
remtas aktorių gyvenimu; sce
nos produkcijai pavadinta 
“Spring Festival”; šioj produk
cijoj pasižymės puiki scenerija, 
puošnus drabužiai ir šokėjai 
(baletas).

McVickers teatre—dar vis te
beina kalbantysis paveikslas 
“In Old Arizona”; kitokie nu
meriai.

Roosevelt teatre—jau ilgoką 
laiką rodoma paveikslas “The 
Wolf of Wall Street”; kitokie 
numeriai; paveikslas labai su
įdomino publiką, todėl taip il
gai jis ir rodomas.

Oriental. teatre — ateinantį 
šeštadienį bus rodomas kalban- 
tisis paveikslas “The Como- 
tion Kid”; gi scenos numeris 
bus “Jack Ošteman’s Show 
Bdat”; šį numerį išpildys Jack 
Osterman ir jo orkestras.

“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 
Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno. —Birutė

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

Taipgi užsimokėkite užvilktas mo
kestis, kad nereiktų uždėti bausmes.

Naujienų Spulkos Sekretorius
A. RypkeviČia.

M. Juozavito Koncertas, balandžio 
3 d., 1929 m., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 8:15 vai. vak, 
Po koncerto šokiai.

Bilietai galima gauti: 
Naujienose, 
Universal State Bank 
Metropolitan State Bank. 
Lietuvos Knygyne 
W. J. Stankūno Studijoj - 
Rakštis Aptiekoj 
Dalens Aptiekoj 
M. Kiras ofise 
Sandaroj

ir pas birutiečius.

Rez. 6660 South Artesian Ajrenne 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

M
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

muilas, milteliai, visokios mos
tys, etc. Pasak ekspertų, perei
tais metais visoj Amerikoj šios 
rūšies dalykams buvo išleista 
$1,825,000,000. Ir kas metai tos 
išlaidos pasididina daug-maž 
$1OO,OOO,OOO.

Pašautas vaikinas

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Halsted gatvėje, prie 56-tos, 
James McCormick, 21 metų, va
žiavo autu. Jį pasivijo kitas au
tas ir pašovė į nugarą. Kada 
pribuvęs policininkas nubėgo 
pašaukti daktarą ir sugrįžo, tai 
rado, ka<T vaikinas dingęs. Au
tas priklausė tūlam Quinlanui.

----------------- 1—

Naudokitės knygomis

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus kuo

Šalčio.
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neiMardytas "Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Chicagos viešasis knygynas ir 
visi jo. skyriai yra atidaryti, 
kad visi Chicagos gyventojai 
galėtų naudotis jo knygomis už 
dyką. Knygynu ir jo skyriais 
gali naudotis-taipjau visi prie
miesčių gyventojai, kurie turi 
darbo Chicagoje.

Roosevelt skyrius yra atdaras 
visą savaitę nuo 9 valandos ry
to iki 9 valandos vakaro ir čia 
viskas yra tinkamai įrengta, 
kad patarnavus publikai be. jo
kios. mokesties.

Roosevelt skyrius turi: 6,000 
klasinių ir einamojo' momento 
knygų taip suaugusiems, kaip 
jaunuomenei; knygas svetimo
mis kalbomis — italų, ispanų, 
rusų, žydų; turi žurnalų, bro
šiūrų ir paveikslų; yra infor
macinių rinkinių; muzikos kny
gų, kurių šiame skyriuje nėra, 
parūpinama čia iš centralinio 
knygyno.

Gaukite knygyne kortelę šian
dien. ir pradėkite naudotis tuo

Kompanijos ardo gatves
/

Viešųjų darbų komisionie- 
rius, Richard W. Wolfe, prane
ša, kad kompanijos, kurios yra 
pravedusios po žeme savo įtai- 
sus, šią. žiemą padariusios tūks
tančius gatvių atidarymų Chi
cagoje visokiems pataisymams. 
Pasak komisionieriaus praktiš
kai nė viena skylė gatvėje ne- 
buvo tinkamai ištaisyta; Gatves 
delei to paliko sugadintos. Daug 
kaltės dėl tokios padėties puola 
ant The Peoples Gas Light & 
Coke Company ir Common- 
wealth Edison Co.

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

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugužių toj dienoj nieko nereng
ti, kąu nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas.

DR. J. Ji KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W./63rd St., Suite 3.
Rez. 2859 / Leavitt St, Canal 2880

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nekėlioj pagal sutarti

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Graboriai
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo' 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis.

Taisome ir valome boilerius.^ 
Apvyniojamo paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A.BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Radios
Milžiniškas 

Pasirinkimas

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake-

Aplaikė tikrų žinių apie 
didįjį tvanų

Chicago Fieldo muzejus ap- 
laikc žinių iš muzejaus ekspe
dicijos Mesopotamijoj, kad su
rasta, jogei tikrai yra buvęs 
tvanas, kaip kad apie jį prane
šama biblijoj. Ekspedicija taip
jau surado, kad buvęs ir anks
tyvesnis tvanas, negu tas, apie 
kurį kalbama biblijoj. Ekspedi
cija numato, kad minimas bib
lijoj tvanas buvęs , apie 3,400 
metų pirm Kristaus, o anksty
vesnis tvanas buvęs apie 4,000 
metų pirm Kristaus. Tvanas 
buvęs tose apielinkėse, kurios 
minima biblijoj. /,

Padidino Y._M. C. A. 
trobesį

Pp. J. S. Duncan ir jo žmona 
paaukavo $235,000 Y.M.C.A. or

ganizacijai, kaipo dovaną atmin
čiai- jų motinų. Tais pinigais 
kalbamoji organizacija dabar 
pastatė naują kliubą, kuris su
sisiekia su organizacijos skyriu
mi West Sidėje, 1515 West Mon
ro St. Kliubas gerai įrengtas 
ir jaunuomenė yra kviečiama 
naudotis jo patogumais.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

$137.50

J< Lulevich M 
Lietuvis—sraborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems „ reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tol. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B, Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius Ir 

Balsamuotojas
2314 W. 28rd PI. 

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau, negu kiti to- 

ei, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystfis.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL. -------- O--------

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St
---------7---------------------------------- -— 
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

_ JL >, g...

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

Tel. Lafayėtte 4146 

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

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se-1 
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:3t ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

. DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 
^Valandos: nuo 10—12 pietų ii 

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

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

SpeeialiHas gydymo chroulAkų ir nauju Il
gu. Jei kiU negalėjo juiuia išgydyti. atnflan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
maa atidengti jūsų Ūkia ligų ir jei »A apsi
busiu jus gydyt?, sveikata jutus sugryi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino itogzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
hnk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS,
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ryte »ki 1 po pietų.

Brunswick, 7 tūbų su viskuo, už 

$95
Freshman, 7 tūbų, uf

$69
Alwater Kent, 8 tūbų, už

$83
X

Mes užlaikomo Howard» Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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, parodančią ma
žiausias klaidas. Spccialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS
AKIS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487 

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

Metinės Sukaktuvės Mirties

JUOZAPAS SAKALAUSKAS

3103 South Halsted Street
Telephone Victory 1115 

CHICAGO. ILL.

Lietuviai Gydytojai

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

Te|. Boulevard 4705L . . ------ -----

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. ŠIMKŲ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.
---------i-------------------- .--------------------

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St^ Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus *kentvergą 
Nedėliomis r.v.o 9 iki 12 ryto

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 

k Sekmadieniais pagal susitarimą

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

3241 South Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir
* Pėtnyčios.

ToJephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3201

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 29 <1., 1-iną valanda ry
te, 1928 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus. Gimęs Sintautų para
pijos ii* valsčiaus, Gaisrių kai
mo. Amerikoj išgyveno 21 me
tus. Paliko didėliame nuliūdi
me moteri Oną, dukterį Aldo
ną, brolį Joną ir gimines. Kū
nas tapo palaidotas Tautiško
se kapinėse, kovo 31 d.

Mes tave, brangus vyre ir 
tėveli, niekuomet neužmirši
me; lauk mus ateinant. Atsi
mena ir liūdi tavo draugai, pa
žįstami ir> giminės.

Tebūna tau lengva šios šu- 
lięs žemelė.

Nuliūdę liekame,
Moteris Oną, duktė Aldona 
ir brolis Jonas.

Jau 16 metų kaip 
praktikuoja ant 

Halsted St.

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

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.

MBS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U d E K K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

• A

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

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

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

Phone Boulevard 8483
DR, MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

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

Namų telefonas Brunsvvick 0697 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonus Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

Netoli 46tii St. Chicago, 111.
/

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

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

Residenco Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandom: .1 3 po pietų, 7 8 yak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

V. w. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin ‘A. I’etroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Saite Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Wlūpple St.
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La SaHe Street
Vakarais nuo (i iki 9 vai.

Phone Boulevard 8697
3315 So. Halsted Street
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Iš socialistų koncerto 
kovo 21 d.

Neminėsiu vakaro programo, 
nes jau jisai minėtas. Tik trum
pai noriu pareikšti savo pasi
tenkinimą dėl senų draugų at- 
sinešimo vienų link kitų. Man 
išrodo, kad jie susitiko šiame 
vakare panašiai kaip broliai ir 
seserys, kurie senai nesimatė 
ir buvo pasiilgę vieni kitų, ir

minėsiu tų socialistų, kurie ne
buvo paliovę Socialistų Sąjun
goj veikę. Turiu omęnėje tuos 
gerus veiklius kuopų narius, 
kurie yra buvę alktyviai kuo
pose, >. vaidino, dirbo parengi
muose, rašinėjo laikraščiams 
apie darbininkų judėjimą. Tai 
tie draugai tik ir klausmčjo 
vienas kito, kaiip tau, drauge, 
klojasi, ar parašai ką nors, ar 
veiki, o gal audra buvo nublo
škus!, kaip ir kitus mus drau
gus nubloškė į darbininkų 
priešų eiles, kurie dedasi neva 
darbininkų išvaduotojais, bet 
tikrenybėje yra reakcijos rėmė
jai, kapitalistų Įrankis darbi
ninkų vienybei griauti.

Lašt Friday, March 22, 1929, 
the Universal S. L. A. lx>dge 
Vs. Marųuette Maroons engaged 
in a bovvling tournament which 
was held at the Archer Bovvl
ing Alley. Universal took the 
advantage in bovvling by de- 
feating Marųuett-e by 48 pins.

Otto Riauba, anchor man and 
also captain for the Universal 
five, furnished the firevvorks. 
He ripped into the pins for 
scores of 222, 155, and 181 to 
totai 558, first high three 
game totai of the tournament.

Universal shot 
Marųuette 2291. 
Score: Universal 
D. 
D.

Kaulas 
Thomas 
Gedvilas 

W. Stevens 
O. Riauba

2339,

155 
129 
144
162 
222

J30 
157 
159 
126 
155

and

163
172
142
142
181

812
Score: Marųuette

727 800

Stanley .... ... 148 110 191
Tony Z...... .... 187 150 108
Mike . ..... 143 167 151
John W...... .... 154 137 171
Anton S...... .... 159 188 127

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

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

MES DAROME 1, 2 Ir 8 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co.

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

— .......................

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2-RI MORGIČIAI
8-TI MORGIČIAI

' 6 Nuošimčiai
z Mes perkame real estat© 

kontraktus

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite Ši
tą skelbimą—tai vertas $5.00. 
V1CTOR FIRE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street 1 
__________________________

PARDAVIMUI rakandai dėl 5 
kambarių, sykiu arba dalimis. Sa
vininkas apleidžia nuėstų. 10 W. 
18 St.

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

•automobilio.
' 2474 Blue Tsland Avenue

yra 
ant

PARSIDUODA Restaurnnas; labai 
pelninga vieta. Viršum restaurano 
yra Rooming House ir arti dirbtu
vių. Kas pirmas, tas laimės. 2474 
Blue Jsland Avė.

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jums savi

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

. - - i______________ __________ _

Automobiles

PARDAVIMUI grosernė, pigiai, 
geroje vietoje, biznis geras. Vienai 
moteriai persunki! apsidirbti. 3938 
So. Wentworth Avė. Tel. Ynrds 
1951. 4 •* /

’ Geistina butų turėti ir dau
giau tekių suėjimų, kaip kovo 
24 dienų. Musų draugai vėl su
sipažįsta ir tariasi susitikti kur 
darbo lauke. x Kaunietis.

Lietuvių bylos 
teismuose

Charles R. Kuli^ prieš Emily 
S. Kulis, bylos No. 494592, Su- 
perior crt., divorsas.

Lietuvos Vyčių Building 
Loan Assn. prieš John Miksis* 
John & Lucy Kiselis ir kitus,’ 
bylos No. B. 177970, Circuit 
crt., byla uždaryti morgičių su
moj $1,600.

Peticija John Krauczunas pa
keisti pavardę, bylos No. B. 
177977, Circuit crt.

L. Kasallis prieš Andrew Ka- 
sallis, bylos No. B. .177983, Cir
cuit crt., divorsas.

Joseph P. Varkaia prieš Ago
ta Vainekis ir kitus, bylos No. 
B. 178048, Circuit crt., byla dėl 
$1,500.

Kazimer Pavilonis prieš Isa- 
bella A John Stensiles, Michael 
Costabile ir kitus, bylos No. B. 
178065, Circuit crt.

Norman A. Medalis prieš Isa- 
bella Medalis, bylos No. 491715, 
Superior crt., divorsas.

Margaret Stankevicz prieš 
Anthony Stankevicz, bylos No. 
494734, Superior crt., divorsas.

De Koker Bossert Lbr.- Co. 
prieš Alex ir Mary Rinkus, by
los No. B. 178087, Circuit crt., 
byla dėl notos sumoj $471.48.

Helen Melcunis prieš George 
Melcunis, bylos No. B. 178102, 
Circuit crt., divorsas.

George Becharas prieš Chica- 
go Rapid Transit Co., bylos No. 
B. 178110, Circuit crt., byla dėl 
$10,000. I

John Burba prieš Fred Shroe- 
dr, bylos No. 494883, Superior 
crt., byla dėl $15,000.

Stanislovas Daugėla prieš 
Pure Milk Assn. ir W. C. Mc- 
Queen, bylos No. B. 178170, 
Circuit crt., ieško indžionkšeno.

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

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance] Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) Ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausia* kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerą 
bargeną visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos v

1739 So. Halsted SL 
TeL Rooeevtlt 8500

791 752 748
Universal Vs. Marquette will 

engage in an combat which will 
take place on Friday, March 29, 
1929, at Brucks & Weisners 
Bovvling Alleys, 819 W. 35th 
St., at 8 o’clock. Hot-Hir.

CLASSIFIED ADS
Educational

PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBĄ. Pa
tobulink savo iftkalbuma. Iftsimokink gra
liai rafiyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo būvi. Del vyrų ir moterų privatifckos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Bttren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. Užsiraėykit dabar I

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

Miscellaneous
įvairus >

IR c

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių dga/rams ir cigaretėms, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iŠ 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti j musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius, Amerikoje ir 
Lietuvoje.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas____ __

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

Tel. Victory 9634

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

Abbott Cdnstruction 
Company 

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1821

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE 

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS. 
4349 We«t 63rd Street 

Phone Republic 7869

ŽELVIS BUILDING CO.
, General Contractors

Statom naujus ir taisom senus 
namus, porėtus, garažus. Prieinama 
prekė 
mas.

visiems. Darbas garantuoja-

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

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

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

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

J.
Susilauk pasisekimo su 

Chevrolet

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

Proga pačiam įeiti į biz
ni be investmento

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

Valandos nuo 9 vai. ryto 
6 vai. vakare.

J. J. STANKUS 
134 N. LaSalle Stį. 

R^om 610

Financial
Fihansai-Paskolos

iki

už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Te). Armitage 1199

ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linam privačiai 7 pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas. ?

HELBERG BROS.
Room 607

19? N. Clark St

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 ' 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 »West 47th Street

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted Si. \

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

arba $800, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampa* Hermitage Avė.

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

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

čius.

4034 Archer Avenue \ 
Phone Lafayette 6719

•28
’27
’28
•28
•28
•28
•27
•27

$796
$396

$1196
$360
$696
$695
$325

HudHon Broughsm—cuatom built 
Chandler eoach ___ ................ ......
5 pasažterių Buick ..... ................
Ebbpx coupn ........... .......................
Pontiac Landau sėd., mažai var
totas ..........  ,...................... ..
Ebbox eed., kaip naujas .......... ......
Hudson Brougham, goram stovy $495 
Dodge sėd., velouru iėmufttas .. . ! 
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

713(1 So. Halsted St., Trianglo 9330

BARBER Shop, 3 balti krėslai, 
pirmos rūšies. Priežastis — kitas 
biznis. Parduos pigiai. 1624 W. 
North Avė.

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

Ist National Construction Co., 
Z 4336 W. 51 st St.

Virginia 1010.

Radios

Energiški ir sumanų* vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa
žengiami pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth7"Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, Čechiškai 
ir angliškai.

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

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

Chevrolet Vertelgų
1 Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

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

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

8933 Broadv^iy Buck. 3970

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

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

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUD1O 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

. ------- o-------  /
MES esame seniausi Radio patar

navimo bendrovė Chicagoj. Jeigu 
jus gausite dėl musų 4 darbus, mes 
duosime jums patarnavimą dovanai, 
šauk mus tik dėl radįp patarnavimo 
— Ravenswood 6355. MORRISON 
RADIO SERVICE.

Musical Instruments

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

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

BUČERIS reikalingas, atsakantis 
Al, kuris žino savo darbą ir turi mo
kėti angliškai kalbėti. Atsišaukite 
kuogreičiausia EAGLE MARKET, 
317 East 115th St., Pulhnan 9223.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUV® 
Išdrba aukščiausios rųšies radios.

Mechanizmas pilnai garantuotas. 1Š- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu, jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. aud J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, |nč., 6819 S. Western 
Avė., Chicago; f 11. ^Hemlock 9140.

REIKALINGAS medinių karų bū
davote jas. Atsišaukite tarp 8 v. ryto 
iki 4 vai. *po piėt šiandie. Illinois 
Free Employmęnt ,Office, 4713 So. 
Halsted St.

REIKALINGAS patyręs vyras dirb
ti džiunk'* šapėj. Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis; Reliance Rag & 
Metai C'o., 1419 Hastings St.

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

REIKALINGAS vidutinio amžiaus 
darbininkas dirbti ant farmos. Mike 
Yanushaitis, R. 8, Box 10, Vaipa- 
raiso, Ind.

REIKALINGAS tuojaus barzda- 
skutis, 1726 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Rei kia

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

Kreipkitės
MARVEL MAID GARMENT 

512 So. Wells Street

dirb-

CO.

REIKALINGA moteris turinti 
patyrimą skirstyti skudurus. .Pasto
vus darbas, gera mokestis.

5138 Wentworth Avenue

Al VIĖĖJAS ir pagelbininkas, $20 
iki $25 į savaitę. Sudynų plovėja 
$15 ir $18. Veiterkos $18 per savai
tę. 2-ros lubos.

5311 So. Halsted Street
N

REIKALINGOS patyrusios opera- 
torkos prie gražių dęesių. Kreipki
tės Conrad Cone & Co., 214 South 
Franklin St.

Personai
Asmenų Ieško

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

PAIEŠKAU savo pažįstamų An
tano Žilės 
parapijos, 
apskričio. Malonėsite atsiliepi 
arba kas žinote praneškite, 
dėkingas.
būry, Conn. PRANAS RAMANAUS
KAS, 3222 S. Wallace St., Chicago.

ir Ignaco Žilės, Laižuvos 
Stumbrų sodas. Mažeikių

, busiu
Pirmiau gyveno Water-

TUpiM PARDUOT TUOJAUS
Mes turimę savo sankrovoj 6 aug

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

GULBRANSEN VVAREHOUSE 
2322 W. Madison Street .

Misccllaneous for Sale
[vairus Pardavimai

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “svveaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonius gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnoniu skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedalioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

GATAVAS dangtis extra sun
kus $1.00 už role, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St.

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

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl 

vieno arba dviejų vaikinų. 6515 So. 
Talman avė. Tel, Pi-ospect 10210.

PASIRENDUOJA kambarys vie
nam vaikinui, šviesus/ ir tinkami pa
togumai. L. R., 3258 |So: Union Avė., 
2-ros lubos užpakalis. i

Business Chances
Pardavimui Bizniai

■ PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čemė, geriausia vieta; .turiu apleisti 
miestą, parduosiu .pigiai. 5602 So. 
Carpenter St. v

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

PARDAVIMUI “Moving & Ex- 
pressing” biznis —■ išdirbtas per 5- 
kis metus. Parduosiu sykiu su na
mu — randasi lietuvių kolonijoje 
Brighton Park. Kainuoja $15,000, 
parduosiu už $10,000, nes esu pri
verstas važiuot į Lietuvą. ROŽAVAS, 
4353 So. Washtenaw Avė., Telefonas 
Virginia 1684.

PARDAVIMUI kriaučių šapa Bridge- 
porte, gera vieta, gerai įrengta. Par
duosiu pigiai. 3703 So. Halsted St.

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

PRIVERSTAS parduoti — didelis 
bargenas: 2 fialų namas po 7 kam
barius, -— 4 bedruimiai, ištanduo- 

Išbrukuota 
alley” — namas šviežiai nupentuo- 

Kaina $3,800, tik $500 įnešti. 
JOS. W. HOUGH & SONS 

4213 So. Halsted St.
---------O---------

PARSIDUODA gasolino stotis ant įa p0’ «25 už flatą. 
S. E. kampo lllth ir Kedzie Avė.

PARSIDUODA pigiai ice cream, 
kendžių, cigarų ir cigaretų krautu
ve, sale “Milda” teatro. Biznis pel
ningas, senai išdirbtas^ 3150 South 
Halsted St., Tel. Victory 3313.

PARSIDUODA pigiai grosernė su 
delicatessen, einu i kitą biznį.

3956 So. Westem Avė.

Farms Foj* Sale
Ūkiai Pardavimui

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

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

J. H. VVAGONER 
424 M ai n Street 

Glenn Ellyn, Phone 25

FARMOS — turiu dvi Rhilande- 
arba. mainyti į bile ką. 80 ir 160 
^rbamainyti į bile ką. 80 ir 160 
akrų, gera žemė,, prie 10,000 fronto 
ežero. Geros išlygos. Savininkas 
bus 2 savaites Chicagoj. S. Kuril- 
l’a, 3130 W. 42nd St., 1 lubos.

Michigane — 4

u 

tas.

NAUJI TRYS ri.ATAI
$1,606 įmokėti. 5 kambarių su 

miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiYaeija, lie
taus maudynės; 2 flatai išrenduoti 

i po $95 į mėnesį. Geriatisis invest- 
! mentas. Kaina $24,600 arba mes pa- 
! budavosime ant justf loto ką tik 
į norit — hungalow arba flatų bu- 
! dinką.

II. F. PASCHAL & CO. 
3218 Bryn Mawr avė. 

Keystone 5254

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

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

25 A KERIŲ 
mylios į rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. šiltas vanduo, furnisu apšildo
mas — elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kaipo dideli 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St. )

J. H. SCHAEFER & Co 
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo biznį, na

meli 2 ar 3 flatų, ant farmos, 
loto, biznio ar kitokios nuosa- j 
vybės.

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

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

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

, mašina.
C. R. CRAIG Jr., 

159th St. and Marshfield Avė.
Ta). Harvey 1130

Real Estate For Sale
_____Namai-žemė Pardavimui f

NAUDOKITĖS proga, štorukas 
18x18, elektra ir išplejsteriotus, 
gera vieta dėl šiaučiaus, kriauČiaus 
arba refrešment storo. Tokių biz
nių arti nėra. Parduosiu su mažu 
įmokėjiniu arba randuosiu nebran
giai. 5521 Harlem avė. ir Archer 
avė. netoli, 4 ruimų namas ir 2 
garažai, žemės 104x125. Parduosiu 
nebrangiai, priimsiu morgičius, 
fruktų farmą ant gero kelio ir re- 
zortą. Palui Daubaras, 7100 Stevvart 
avė. Radcliffe 4981,

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

5735 So. Ada St.
Tel. Normai 5220

■ 1 ■ ■> ■■■

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO bizniavas namas su 

bizniu, : 
siu ant 
Parke.

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

namo kaina $8,500. Mainy.-. j1*?*““* ® 
nedidelio namo Brighton taisymai

IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus na
mas, namo kaina labai žema. Mai/ 
nysiu ant nedideles farmos, nepai
sant Valstijos. Farma gali būt su 
sthku ar be stako.

IŠSIMAINO 3-jų flatų muro na
mas, namo kaina $7,500. Mainysiu 
ant grosernės, bučernės arba lotų.

IŠSIMAINO naujas kampinis mu
ro bungalovv, baigiamas statyti, su 
2-jų karų garažu. Parduosiu pigiai 
arba priimsiu lotus kaipo pirmą įmo- 
kėjimą, arba mainysiu ant 2-jų fla
tų namb. Arba kas turite seną cot- 
tage, priimsiu kaipo pirmą įmokė- 
jimą.

Su virŠminėtais reikalais kreipki- 
pas ♦
F. G. LŲCAI& & CO., 

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI naujas 5 kamba
riu mūrinis bungalow. ■ Visai moder
niškas. 30 pėdų lotas; visi gatvės ifi- 

i yra užmokėti. Graži gyve
nimui apielinkė. Arti L C. šapų ir 
Calumet dirbtuvių distrikto. Parduo
siu pigiai. Galėčiau priimti ir mai
ną. Atdaras apžiūrėjimui visą savai
tę ir nedėlioj. Savininkas JAMES 
McKEOWN, 6846 Cornell Avenue, 
Fairfax 0425.

9528 Calumet Avenue

5 KAMB. mūrinė, 30 pėdų 
lotas, cementuota elė ir gatvė. 
Savininkas išdekoruoja. Didelis 
bargenas — $6950; šauk tuo
jau^. Sorenson, 3211 W. 63rd 
St. Hemlock 4900.

tės

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBE DABAR

Mes turime dar tokių sąvasčių pa- 
ežeryje. 125x105, $125 — $2.50 įmo
kėti. likusius po $2.00 kas mėnuo. 
Gražus miškai, arti gero, didelio ke
lio. Taipgi , ir mažesni kavalkai toms 
pačioms sąlygoms.

M r. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Tel. Bittersweet 6180

PARSIDUODA Stuco bungalovv 5 
kambarių, furnisu apšildoma, gra
žioj apielinkėj. Parduosiu pigiai. 5821 
So. St. Louis Avė. Galima matyti 
nuo 5 vai. kasdien vakarais, o su- 
batoj ir nedėlioj visą dieną, šiuo 
antrašu: 842 W. 59th St., Telefonas 
Wentworth 9218.

2 FLATŲ muro namas, 2 flatai 
po 6 kambarius, 1-mas flatas karš; 
tu vandeniu apšildomas. Randasi 
Brighton Park apięlinkėj. Mainysiu 
ant bizniavo namo, kuris tiktų dėl 
bučernės ir grosernės arba bučer- 
nčs biznio. 2-ros lubos. J. Pcnkus, 
4436 So. California Avė.

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, pe
čium šildomas, 2 po G kamb. apart- 
mentai su maudynėmis. Ix)tas 25V 
125. Kaina $7500, $1,000 įmokėti. 
Randasi ant Union Avė., arti 461h 
St. Puikiausis bargenas.

JOS. W. IIOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St,

PARDAVIMUI 6 flatų mūrinis na
mas, “steam heat”, So. East kam
pas 55th ir Loomis gatvių. Rendos 
$375.00 mėnesiui. Kaina $37,000.00.

Tel. Republic 0945.

PARDUODA savininkas, moder
nišką naują 2 flatų 6 ir G kam
barių, 3 karu mūrinis garažas, įplau
kos $2,500 į metus. 8341 So. May 
St., Stewart 1581.




