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Kaltina Rockefellerį 
ir Melioną dėl ang

liakasių vargų
Angliakasių vadas liudija sena

to komisijai apie sunkių an
glies pramonės padėt) ir siū
lo planų jai pataisyti

Kunigas rastas kaltas 
dėl žmogžudybės

SANTA ANA, Cab, kovo 8. - 
Amerikos katalikų bažnyčios 
kunigas Phillip Goodwin tapo 
teismo pripažintas kaltas dėl 
nužudymo vieno Ix>s Angeles 
brokerio, .1. Pattersono. Nuo
sprendis bus paskelbtas rytoj 
[šiandie]. Ginčai dėl pinigų bu
vo tos žmog'udylxs priežastis.

WASHINGT()NAS, kovo 8.
Senato komisijoje, kuri va

kar pradėjo tykinėti minkšto
sios anglies kasyklų streiko pa
dėtį, pirmas liudininku buvo 
pašauktas John L. Lewis, ang
liakasių unijos l’nited Mine 
NVorkers of America pirm įnin
kąs.

Lewis pareiškė, kad dėl bai
sios atreikuojančių angliuką-

Jungtinės Valstybės 
įspėja Nikaraguą

Reikalauja išleisti įstatymų, 
kuriuo Jungt. Valstybės kon
troliuotų ateinančius rinki
mus

Chicago, III. Penktadienis, Kovo-Mareli 9 d., 1928

(Atlnnlie and Pacific Photo)

Pradėjo elektros jėgos 
kompanijų tardymų
WASIHNGT()NAS, kovo 8. 

— Federalinė prekybos komisi
ja šiandie pradėjo elektros jė
gos kompanijų tardymą, einant 
senato priimta rezoliucija. Ko
misijai pristatyta visas veži
mas dokumentų.

Britai skubiai ren
giasi karui su vaha- 

bitais Arabijoje
Transjordanijoje koncentruoja 

kariuomenę šarvuotus auto
mobilius, tankus ir karo ae
roplanus

siu padėties atsakomybe krin
ta geležinkelių kompanijoms, 
k< >nspi ruoj ančioms su t ri ušk i n b 
darbi ninku unijas, autokratiš
kiems teismams, duodantiems 
kompanijoms “indžionkšenus”

VVASHINGTONAS, kovo 8. Naujasis Filipinų salų general-gubernatorius Henry L. Stimson (paskirtas vieton mirusio gen. 
Wood) ir jo žmona

kus, ir valstijų vyriausybėms, 
kurios duoda privatinei polici
jai teises ir galios streikinin
kams terorizuoti.

Managuoj, p. 
pranešė Niką ra

kiui jeigu ji 
įstatymo dėl 

priežiūros

savo ministerį
Eberhardtą,

' guos valdžiai, 
urnai nepriims 
Jungtinių Valstybių

• turėsiančių ateinantį spalių mė
nesį įvykti visuotinių rinkimų 
Nikaraguoj, tai Jungtinės Val
stybės busią priverstos daryti 
žingsnių, kad 
džia griežtai 

lygas einant

67 Sicilijos banditai ma
tininkai nuteisti kalėti

TERMINI IMERESE, Italija

Kvies Ispaniją, Bra 
ziliją liktis Lygoj

$225,000,000 skelbi
mams per metus

tai tį su angliakasių unija, bu- 

vo Ccnsolidation Coal koinim- 
nija, kurių kontroliuoja John L\ Jungtinių Valstybių ir 
Roekefeller, ir Pittsburgh Coal RU(» sutartimi, 
kompanija, kurių kontroliuoja 
Andretv Mellon [Jungtinių Val
stybių iždo sek rotorius]’’, jMisa- 
kė I>ewis.

sti dar 67 asmenys, priklausę 
paskilbusiai banditų organiza
cijai, vadinamai Mafija. Visi 
jie nuteisti įvairiems kalėjimopildytų visas sų-jjie nuteisti įvairiems 1------,------

padaryta tarpi terminams, nuo dvejų iki dvi
Nikara- dešimt septynių metų.

Turėdama milžiniškų finansi
nių interesų ir ryšių, Pitts
burgh Coal kompanija galėjo 
pradėti kampaniją tikslu su
triuškinti angliakasių uniją. Jo 
siekdama, ji pavartojo daugy
bę policijos, detektyvų ir 
pūty šerifų. Angliakasių 
mos buvo mėtomos laukan 
jų namų ir terorizuojamos, 
kių žiaurumų ir neteisėtumų, 
kokių papildyta prieš angliaka
sius Įkandant jų uniją sunaikin
ti, kovose tarp darbininkų ir 
samdytojų Amerikoje nebuvo 
jau per daugelį metų.

Ix*wis kaltino Pennsylvania, 
New York Central ir kitus ge
ležinkelius dėl sąmokslo atpi
ginti kainas anglies kasyklų 
darbininkų lėšomis. Šis sąmok
slas, kartu su aštria konkuren
cija, kuri viešpatauja anglies 
pramonėje, privedė prie to, kad 
minkštosios anglies kasyklų sa
vininkai atsisakė atnaujinti sa
vo sutartį su l’nited Mine 
Workers unija.

de- 
šet-

Kalbėdamas apie “indžionk- 
šenus,” kuriuos teismai duoda 
kompanijoms prieš angliaka
sius, Lewis pasakė, kad toki

Radek bandęs pa
bėgti į Vokietiją
Ust-Sysolsko, kur jis buvo 

ištremtas, jau buvęs atvykęs 
į Smolensku, bet čeką suga
vus

HAMBURGAS, Vokietija, ko
vo 8. - Hamburgo b'remden- 
blatt gavo žinią, kad Karlas 
lindėk, žinomas bolševikų ly
deris, kurs betgi buvo išmestas 
pirma iš entralinio Rusų ko
munistų partijos komiteto, o 
paskui, kaip “nepataisomas” 
ištremtas kariu su Tn>ekiu, 
bandęs iš trėmimo pabėgti į 
Vokietiją. Pabėgimas betgi 
nepavykęs, jis buvęs sugautas.

Radek buvo ištremtas į l’st- 
Sysolską, mažą miestelį žie
miuose. Iš ten jis 
pasiekęs Smolenską, 
šiai nuo lauikijos 
čia sovietų |M>)itinė 
suėmus.

jau buvęs 
nebetolia tį
si enos, bet 
policija ji

Atjauninimo operacijos 
tik pinigų graibstymas

VIENA, Austrija, kovo 8. — 
Prof. Julius Tandler, žinomas 
visoj Europoj anatomas, visai 

autokratiški suvaržymai darbu- y^tiki, kad liaukų persodinimu 
ninku jų ekonominėje kovoje žmogus galėtų būt atjaunintas, 
yra nepakenčiami ir ta teismų Visos tokios operacijos yra tik 
galia turėtų būti griežtai apri-1 ^'nains^n^s operacijos , sako 
jxyta. i garsus profesorius.

Negerumams anglie pramo-1 Mussolinį žadąs atvyk- 
neje pataisyti Lewis propona- f • A *Lr •
vo, viena, suvaržyti teismui 11 l AmeriKą 
galią teikti “indžionkšenus“; 
antra, užginti geležinkelių kom
panijoms vartoti metodų, ku
riais jie išnaudoja minkštosios 
anglies pramonę tikslu numa
žinti anglies 
darbininkų lėšomis ir, trečia, 
konsoliduoti anglies pramonės 
vienetus [kompanijas] tikslu 
padaryti galą aštriai konkuren
cijai, ir uždaryti nepelningas 
kasyklas.

NEW YORKAS, kovo 8. — 
Moterų sąjunga kovai su nar
kotikais gavo pranešimą, kad 
j tarptautinį moterų kongresą

kainas kasyklų 1su "‘^obkais. kuris pro-
i jektucjama laikyti Jungtinėse 
, Valstybėse, žadąs atvykti ir I- 
talijos dikatorius Mussolini.

103 METŲ SENIS IŠSISKYRĖ 
SU 95 METŲ PAČIA

SALT LAKE CITY, kovo 8. 
— Martini Van Buren Roeves, 
103 metų amžiaus, gavo teis
me išsiskyrimą su savo pačia

PARYŽIUS, kovo 8. — De
putatų kamera atmetė projek
tą suvaržyti aliejaus importą- ..... ..... . ......x_ ____ ____
v imą iŠ Jungtinių Valstybių. jElizabetha, 95 metų amžiaus.

Nelaimė jūrėse

GENEVA, Šveicarija, kovo 8. 
— Tautų Sąjungos Taryba nu
tarė kviesti Ispaniją ir Brazili- 
jų, 'Ritei jos l ikt ii '1'n.utųi iSų-

j (ingos nariais.
[Ispanija 

pasitraukimą 
gos paskelbė 
bet, einant

ir Brazilija savo 
iš Jautų Sujun

da r 1926 metais, 
Tautų Sąjungos

taisyklėmis, pasitraukimas įeina 
galion tik dvejiems metams pra-

Amerikos 
Japonų 
gėrė

laivas |
laivą; 8 žmonės pri-}

paskandino spn]<us, nuo pareiškimo.] 
nri. 1

NEVV YORKAS, kovo 8.
American NeAvspaper Publisher 
asociacijos pranešimu, Įvairios 
firmos skelbiančios savo prekes 
krašto laikraščiuose (“National 
Advcrtisci-s”) 1 metais sk< 1- 

bimams išleido $225,000,900. 
Apskaičiavimai parodo, kad 353 
Ikcmpainijos išleido skelbimams 
$122,500,(8)0, tarp kurių 
džiausią sumą, $33,505,000, 
leido penkiasdešimt septyni 
tomobilių koncernai.

Aštuonia.sdešimt du maisto 
produktų skelbėjai išleido $24,- 
045,000, o keturiolika tabako 
kompanijų išleido $15,260,(MM).

Pilsudskis ieško nau
jos paskolos 

laimėjęs rinkimuose, siunčia į
New Yorką savo agentą pi
nigauti

BERLYNAS, kovo 8. — Ber
lyno laikraščiai praneša, kad 
Lenkų diktatorius Pilsudskis, 
kurs per pastaj-us rinkimus lai
mėjo gerą skaičių savo rėmėjų 
sk inie, skubinas tą savo laimė
jimą išnaudoti gauti nau
jos paskolos Amerikoje. Jis jau 
esąs paskyręs tam tikrą agen
tą vykti i New Yorką dėl pa
skolos.

Varšava laukia atvykstant 
atstovų dviejų Amerikos firmų

Marshall Field, Glove AVard 
and Co. ir Ne\v Yorko Bankers 
’l'i-ii^t C'.o., ----- su kuriomis jau
pi adčtos derybos dėl dideles

i paskolos.

BASRA, Irakas, kovo 8. —Į 
Nedždo pasienį šiandie buvo 
pasiųstas iš Koveito britų ka
riuomenės pulkas su dešimt 
šarvuotų automobilių, dešimt 
karo aeroplanų ir tani tikru 
skaičium transporto automobi
lių.

Nepatvirtinti pranešimai sa
ko, kad nedideli vahabitų bū
riai paėmę keletą miestelių 
J'rans’jordanijoj ir kad automo
bilių kelias iš Bagdado i Da
maską tapęs laikinai uždarytas.

Subruzdimas Transjordanijoj
LONDONAS, kovo 8. — Bri

tai stropiai rengiasi karui Ara
bijoje. T ra nsj ordai) i jos sienoje 
mobilizuojami kareiviai, šar
vuoti automobiliai, tankai ir 
karo aeroplanai , sultono Ibn 
Saudo fanatingiems valiabitams 
atmušti. Eina skuboti britų pri 
siiuošimai ir Palestinoje.

Japonija, kovo 8. 
prekybos laivas Wesf

TOKIO, 
Amerikos 
Cadron, ką tik išplaukęs iš 0- 

Ikabu uosto kelionėn i Portlan- 
dą, Ore., susidūrė su vienu Ja
ponų motoriniu laivu, kuris, 
smarkiai sužalotas, tuojau pa
skendo ir visi astuoni jo Įgu
los žmonės prigėrė. West Cad- 
ron sugrįžo Į Okabu.

Danų bedarbių ar 
mija sulaikyta

Dešimtį dienų žygiavusiems į 
Kopenhaga bedarbiams įsaky
ta išsiskirstyti

Danija, kovo

KAIP VOKIEČIAI “GYDO 
LIETUVIUS.“

Tamsių žmonių apgaudinėjimas.

RAGUVA, Panevėžio apskr. 
— Ką žmonės neprasimano. 
Pas mus (kaip girdėt ir kitur) 
Įsiplatino gandai, kad kokis 
tai stebuklingas Vokietijoj dak
taras, štai jo antrašas: Meer- 
man Leuzen a. Elbe, gydo vi
sokias ligas vien tik sulig jam 
pasiųstų plaukų, Tamsus žmo- 
neliai, ypač miestelėnai, kerpa 
ligonių plaukus, nieko nesiklau
sdami, siunčia tam “daktarui” 
ir gauna iš Vokietijos a|xlėtu 
mokesniu vaistus, sumokant po 
25-50 litų. Tie vaistai, vis vien 
kokia liga žmogus sergi, ne kas 
kitas, kaip destiliuotas vanduo, 
valerijono, pelinų arba kiti ne
kalti lašeliai, žinoma, su loty
nų užrašais, vertės 50 centų, 
ir dar patarimas, jei nepasveik- 
si jis dar tau išsiųs vaistų.

Vienas pilietis tokiu bud u 
besigydydamas išėjo iš kantry
bės ir dėl “prabos“ pasiuntė 
mirusio žmogaus plaukus. Už 
poros savaičių apturėjo mažą 
butciliuiką gumbalašių.

Nežiūrint į tokias komedijas, 
žmonės nesiliauna siuntinėję 
plaukus. Juk tai akiplėšiškas 
apgaudinėjimas žmonių! Lai
kas būt suprasti, kad stebuklų 
nėra ir vien tik sulig plaukų, 
nematydamas ligonio, nė vienas 
sąžiningas gydytojas pasauly 
neatspės ligos ir nenustatys 
gydymo.

8. Kelių šimtų Danijos be
darbių armija, dešimtį dienų 
žygiavusi Kopenhagos linkui 
reikalauti iš valdžios darbo ir 
duonos, atvykus į Horscnso 
miestų buvo sulaikyta ir, tei
singumo mini storio Įsakymu, iš
skirstyta.

Armija, skaičium 390 vyrų, 
savo žygiuotę pradėjo praeitos 
savaites pirmadienį iš Kjellerup 
miestelio, Jutlande, o pakeliui 
prie jos buvo prisidėję daugiau 
bedarbių. Armija žygiavo dide
lėj tvarkoj, turėjo išrinkus iš 
savo tarpo tam tikrus “polici
ninkus”, kurie žiurėjo tvarkos 
ir disciplinos. Vakar buvo atsi
radęs naujas tai armijai vadas, 
būtent, buvęs aviatorius Knut 
Clauson Kaas, atvykęs iš Ko
pei) hageno. Šiandie betgi jis 
gavo vyriausybės įsakymą tuo
jau palikti demonstrantus.

Danijoj šiuo tarpu siaučia 
skaudus nedarbas. Bedarbių 
skaičius siekia apie 75,000, o 
tai sudaro apie 10 nuoš. visų 
darbininkų krašte.

di- 
iš- 

au-

$8,125,000 Didžiosios 
Britanijos oro 

jėgoms
LONDONAS, kovo 8. — An

glija savo oro jėgoms numato 
1928 metais 
($8,125,(MM)), 
($3,500,000) 
metais.

Darbininką neramu
mai Induose

TarĮpušavio muštynėse šeši už 
mušti, 40 sužeistų

BOMBA Y, Indija, kovo 8.
Iš Kbandalos praneša, kad tarp 
darbininkų, tarp kurių jau se
nai ėjo ginčų, vakar kilo dide
lių muštynių. Per muštynes še
ši asmens buvo užmušti, o ketu
riasdešimt asmenų, jų tarpe ke
letas moterų, ir vaikų, sunkiai 
•sužeisti.

išleisti £1,625,000 
tai yra £700,000 

daugiau nei 1927

Prieškarinių markių sa
vininkai nori atly

ginimo

Kaufman patvirtintas 
ministeriu Bolivijai

WASHINGTONAS, kovo 8. 
— Senatas patvirtino Davido 
E. Kauįmano, Philadelphijos 
advokato, paskyrimą Jungtinių 
Valstybių ministeriu Bolivijai.

Smarkus žemes dre
bėjimas Italijoj

Vienas asmuo užmuštas, trys 
sužeisti; daug materialės ža
los padaryta

ROMA, Italija, kovo 8. —Pie
tų Italija, taipjau lytinės ir 
šiaurines Sicilijos dalys vakar 
buvo stipraus žemes drebėjimo 
.supurtytos. Supurtymai tęsės 
apie keturiasdešimt sekundų. 
J'auro Giojoj vienas asmuo bu
vo užmuštas ir trys sužeisti.

Reggio, Kalabrijoj, kuris 
smarkiai buvo supurtytas, pada
ryta stambios žalos.

Stiprus drebėjimai buvo jau
sti visoj Basilicatos provincijo
je, Kalabrijoj.

NEW YORKAS, kovo 8.
Vienas Ne\v Yorko užsienio pi
nigų pirkHautojas, Louis Cla- 
pier, organizuoja amerikiečius, 
turinčius prieškarinių Vokieti
jos markių, tikslu prašyti per 
Jautų Sąjungą, kad Vokietija 
tas markes išpirktų jų nomina
line prieškarine verte.

Kiti užsienio pinigų pirkliau-

Nedarbo Jungtinėse
Valstybėse didėjimas

Britų aviatorius žada 
skristi per Atlantą

LONDONAS, kovo 8. - Pa
garsėjęs anglų aviatorius kap. 
AValter Hinchcliffe žada atei- 

' nantį gegužės ar birželio mėne
sį sikristi iš Europos Į Jungti
nes Valstybes.

kas išeitų

Britai paleido iš kalėji
mo 400 samojiečių

APIA, Britų Samoa, kovo 8. 
— Administratorius Richard- 
son įsakė paleisti iš kalėjimų 
400 samojiečių, kurie buvo nu
teisti šešiems menesiams kalė
jimo dėl bandymo pravesti boi
kotą Britų prekėms ir krautu
vėms.Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras Šiai dienai pra< 
našauja:

Nen(įsistojęs ora«; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; stiprus mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 30* ir 38° F. - v

šiandie saulė teka 6:13, lei- '$140,000 nuostolių. Du šimtai 
džiasi 5:48. Mėnuo teka 9:07 angliakasių tuo budu tapo lai- 
vakaro. [kinai išmesti iŠ darbo.

Del gaisro, 200 anglia
kasių neteko darbo

HARR1SBURG, III., kovo 8. 
— Sudegė Firebrand Fuel kom
panijos anglies kasyklų mašinų 
•trobesys, padarydamas apie

WASHINGTONAS, kovo 8. 
— American Federationist, ofi- 
cialinis Amerikos Darbo Fede
racijos oi ganus, paskelbia skait
menų, kurios parodo, kad sau
sio mėnesį tarp darbo unijų 
narių buvo 17.8 nuoš. bedarbių. 
Jai yra 4 nuoš. daugiau, ne 
kad buvo bedarbių gruodžio 
mėnesį.

Politiniu fakcijų kauty
nės Argentinoje

BUENOS AIRES, Argentina, 
'kovo 8. — Cordobos provincijo
je tarp dviejų politinių fakci
jų įvyko kautynių, kuriose vie
nas asmuo buvo nušautas, keli 
kiti pašauti.

MOTINA NUžUDfi DU SAVO 
KŪDIKIU IR PATI ŽU-

DfiSI

PITTSBURGH, Pa., kovo 8. 
— Mrs. Catherine Ward, 25 
metų amžiaus, nudurė savo tre
jų metų sūnų ir pasmaugė as
tuonių mėnesių dukterį. Tai 
padarius ji pati priėmė nuodų 
ir dar skustuvu persipjovė ran
koj kraujo gyslą. Ji buvo nu
gabenta j ligoninę dar .gyva, 
bet tu r bu t nebepas veiks.

TOKIO, kovo 8. — Del Japo
nų imperatoriaus Hirohito ma
žos dukters mirties, visi teatrai 
Tokio mieste uždaryti.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtų savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.



NAUJIENOS, Chicago, UI.
I , - - -p - - - -

Penktadienis, kovo 9, 1928

/p X Stiprus Kaulai 
(<; ^^Kiekvienaa kūdikis reikalauja 

^zužtektinai kaulų suminkštėjimo 
apsaugojančių vitaminų, ir jeigu 

kasdieninis maistas nėra užtenkamai 
geras, susiformavimas’ stiprių kaulų 

v yra negalimas.
SCOTT’S EMULSION

yra puikus grynas cod-liver oil kuris turi savyje bū
tinus vitaminus apsaugojimui kaulų suminkštėjimo, 
ir turėtų būti duodamas jūsų kūdikiui kasdie, kaipo 
maisto dadėčkas.

Duokit savo kūdikiui gardžiai sutaisytą 
Scott’s Emulsion reguliariai per žiemą.

. .. ___Scott & Bi>wn<'. Bloomfield, N. J. 27-37

i ,---------------------- ■

Tarp Chicagos 

Lietuvių

GEBĄS DALYKAS ŽINOTI — ATSIMINKIT TAI
Ponia MaryB (vardas suteikiamas) San Fransisco, (’alif., sako, kad 
“b'oley pilės diuretic labai greitai sustabdė didelius skausmus nugaroje ir 
aš būdavo atsibundu naktimis nuo reumatiškų skausmų. Dabar aš miegu 
puikiai ir labai gerai pasilsiu naktimis.” Nei vienas neturėtų kentėti nuo 
nugaros skaudėjimo, reumatiškų skausmų, inkstų ir pūslės nemalonumų, 
kuomet Foley Pilis gaunamos lengvai ir pigiai.

KODĖL KIEKVIENAS VARTOTOJAS PASIDARO DRAUGU 
'“Nei vienos nuo kosulio gyduolės neveikia taip greitai ir pasekmingai kaip 
Foley’s Honey ir Tar Compound ir teikia pilną užgUnėdinimą draugams, 
kurie vartoja jas mano rekomenduojamiems.” sako J. D. McComb, Toledo, 
Ohio. Jos gydo, džiovina, apdengia skaudamą gerklę, prašalina kosulį leng
va Nėra opiataa kurios gimdo užkietėjimą, nėra kloroformo, nėra “dopc’’. 
Jus nerizikuosit su kosuliu, slogomis kuomet nusipirksit Foley’s Honey ir 
Tar Compound. Reikalaukit jų.

Marųuette Pharmacy, F. K. Rakas, 2346 W. 69 St., netoli Western Av., 
L. P. Hannema, 10701 Wentworth Av., Reriable Drug Co., F. Martin, 2600 
\\. 47 st. G. A. Malinsky, 1801 S. Racine Av., kampas 18 St., Grand 
\Vorks Drug Store, J. Malachowskas, sav., 4847 W. 14 St., Cicero.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra. _

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:31 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

“Naujienų” kon
certas

Art. A. Vanagaitis “Naujie
ną” koncerte dlios scenos vaiz
delį “Juotkudemiją.” Vaizdelis 
maišytas — dainos ir vaidini
mas.

Turinys: artisto sielvartus 
lai bus, kaip art. Vanagaitis 
sako, nerimtas dalykas rimtuo
se rūmuose'.

Vanagaitis mano, kad “Juo- 
kudemija” išeis ne blogiau, 
kaip kad išėjo pereitais metais 
“Muzikos akademija.”

Vaidintojų sąstate dalyvaus 
dvi moderniškos ‘.‘leidus” J- art. 
Olšauskas ir l)r. Kliauga — 
nors su dresėmis, bet vis tiek 
tekios, kurios “silkina” už vy
rus.

Musų goriausieji vaidintojai, 
kurie myli ir moka pakrėsti 
juokų, bus: p. (iilgime ir p. 
Vanagaitis. Jie peniai lošė ir 
paliko žiūrėtojuose gražių at
siminimų. Jie ir šiemet prijuo
kins publiką, bet iš visai kito
kios kantiškos.

Jų dviejų mokiniai - — talen
tingiausi juokdariai tai p-ia 
čerienč ir p-lč Volteraitė, I)r. 
Kliauga ir art. Olšauskas; šie 
mokiniai išduos “Naujienų” 
reporh riui, J. Kemešiui, kvoti
mus, (ka<i jie yra juokingi artis
tai ir kad dalyvaus ne tik šia
me, bet ir sekančių metų “Nau
jienų” koncerte*. —Reporteris.

Pataria užsiregis
truoti

Centralinis komitetas lietu
vių amerikiečių ncpuhjikonų 
oolitinių organizacijų kviečia 
/Įsus lietuvius, kurie gavo ūmi
ai pilietines šios šalies pbpie- 
as, kurie dar nėra užsiregis

travę kaip balsuotojai užsi
registruotų savo prccink tuose

antradienyje, kovo 13 dieną. I 
Turi užsiregistruoti taipgi ir 
tie, kurie persikėlė gyventi ki
ton vieton, t. y. permaino adre
są. Registracijos vietos bus ati
darytos nuo <3 vid. ryto iki 4-5 
vai. po pietą.

John Kuchinskas, pirm.
J. Kareiva, sek r.

Batery setą
MES IŠMAINOME Į ELEKTRI

NI SETĄ. SETAS TIK

$15
Atvežkite mums savo seną batte- 
ry setą, mes išmainysime jį j 
elektrinį setą ir jis gaus ijčgą tie
siai iš elektrinės liampos, tiktai 
už $15. Mes vartojame

ARCTURUS A. C. TU BUS
Arcturus Radio

Service Co.,
701 S. Wells St.

Harrison 8233 *

REUMATIZMAS
Skausmas pašalinamas su 
Red Cross Kidney Plasteriu

Pagalba nuo aštriu, tarsi peilio, 
skausmų, nulipusių nesiliaujančių 
Reumatizmo skausmų—kurio kentė
tojai taip nori. Ir jus galite jį tu
rėt. Tik panaudokit Johnson’s Red 
Cross Kidney Plasterį prie skauda
mos vielos. Jus busit nustebinti ir 
patenkinti greitu komfortu, kurį jis 
teikia, .lis šildo ir švelnina apimtas 
vietas, sulaiko skausmus ir diegi
mus, sulaiko uždegimus ir pašali
na skausmus ištinimuose, skausmin
gam kūne ir sąnariuose, .lis švel
niai masažuoja kūną kiekvienu ju
desiu, ir jo gyliuoki nuolat sunkias 
per odą į kurto Rudinį.

Nekrutėk Rtfljrthltiziiio agonijos 
nėi vieną kitą dieną. Jus galite gaut 
greitą, puikią pagalbą artimiausioj 
vaistinėj, jei tik pareikalausit Redfll 
Cross Kidney Plaster su raudona \ 
flanele užpakaly.

ikinias neištikimo žmogaus

VALIO!! VALIO!!

1928 M. KETURIOS EKSKURSIJOS

LIETUVON
Tiesiog į Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ

JOS. F. SUDRIK
Muzikos Krautuvė

Dabar stebėtinai žemos kainas
ant aukštos rųšies

PIANŲ, RADIO, 
PHONOGRAFŲ

Be Jokių Persėdimų

BALTIKO-AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą.

BALTIC AMERICA LINE 
315 So.JDearborn St., Chicago, III.

Grojiklis Pianas, labai gra
žus su visu įrengimu už $219

Bakhvin, Hamilton, Maho- 
gany grojiklis pianas .... $185

Kini bąli Walnut Grojiklis
Pianas už ......................  $295

Ima Ekskursija
Lietuvių Judamųjų 

Paveikslų Korp. 
Balandžio-April 17 d. 
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai vadovaus 
JONAS K. MILIUS

2ra Ekskursija 
“VIENYBĖS” 

GEGUŽĖS 2-rą dieną 
Laivu “ESTONIA” 

Ekskursijai vadovaus 
Antanas Kandrotas

Atwater Kent model 37-A

3čia Ekskursija
“NAUJIENŲ” 

GEGUŽĖS 29 DIENĄ 
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai vadovaus 
“Naujienų” Atstovas

4ta Ekskursija
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-June 16 dieną 
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai vadovaus
Kazys J. Viesulą

C. Electric, setas už ..... $88
Freshman AC. 6 tūbų už .. $98 
Radiola 17 už ..................  $125
Spartan ................   $110
Diamond T eleetrie už ..... $95

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

kraštą. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių važiuoja 
aplankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisve
čiuoti. Lietuviai deda visas pastangas, kad tie svečiai butų gerai 
priimti ir išsivežtų malonius įspūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog į Klaipėdą ant Baltiko-Amerikos Li
nijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus 
ir visiškai keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštą ne
atidėti, bet važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena iš viršmi- 
nėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėdą.

GARSINK1TĖS “NAUJIENOSE”

BRIGGS

Sonora-Brunsvvick Phonografai 
su Radio krūvoje 1928 mo

deliai. Kainos žemiausios. 
Lengvi Išmokėjimai.

Krautuvė atdara vakarais ir 
nedaliomis iki 2 vai. po pietų.

Jos. F. Budrik (Ine.)
3417-21 So. Halsted St. 

CHICAGO
Tcl. Boulevard 4705

KAD IR VISI SAKO JAM, KAD NĖRA 
SUKOSĖJIMO IŠRŪKIUS IR VlS^ VEŽIMĄ 
OLD GOLD CIGARETĘ BET JIS NETIKI ‘

TAM.

PASIŽINOJO, KAD YRA VAGONAS ANT 
ŠAUNIU TREKiy OLD GOLD CIGARETU, 
IR NUTARĖ PABANDYTI

JIS NUSIPIRKO TRIS SKRYNUTES 
OLD GOLD CIGARETĘ IR DAR VIS 
NESUKOSĖJO

Babies Love It

TIKRAS BUNK
KAIP IR
VISI 4

SKPLBIMAI /

DABAR AS PARODYSIU 
VISIEMS O.G RŪKYTOJAMS 
KAD JIE NEŽINO KA S 
KALBA. J 'Midi Q18(

Del skilvio ir viduriu «ewma- 
£umų ii prieiauties dantų 
auginio, nieko nėra geresnio 
kaip iis saugus Kūdikių 
Laxative.

MkS. IVlKSLOV’S 
Syrup

PRAEINANČIO VAIKO PAPRAŠĖ, LAU 
IIS ATNEŠTU JAM DEGTUKU IR 
PASAKYTU JO PAČIAI, KAD JIS NEBUS 
NAMIE KELGS D

VIDURNAKTYJ V15 DAR JIS NESUKO-' 
SĖJO NORS JAU IŠRŪKĖ IR

DVYLIKTI PAKCLj.

SAULEI TEKANT NUSPRENDĖ, KAD 
REIKIA VEIKTI KA NORS LENGVESNIO 
IR NUĖJO JĖSKOTI ADATOS 
VHAUI KELNIŲ KIŠENIAVS.

uzsisiu-

TAS
TAI
BUS i

SMAGUMAS

OLD GOLE 
'The Smoother and better Cigarette 
not a cough in a carload

Otn. CJtfh’L UrilUfd.Co-t.Vn

Feenamint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 

i i Soknis Tik 
. Mėtos ™

'įonik
’For Cuts and Woundi

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su šiuo ne-> 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas.
Ir išvydo.



Penktadienis, kovo 9, 1928 NAUJIENOS. Chicago, IB.

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratę Komisija:
Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežienė, 
Jonas Degutis.

Kontesto Numeratorius:
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijus: 
Marė KemefiienŠ.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

Sėkmingai progresuoja
Beatvangos progresuojan

čiu kontestantų eilėse stovi se
kami kontestantai: Juozas Ke
mėšis, Petras Vaitekūnas, Jo
seph Mitchell, S. Naudžius, Po
vilas Atkočiūnas ir Juozas Ove
raitis. Jie visi yra arti vartų 
žengimui i penktąjį laipsnį. Ku
ris iš šitų šešių kontestantų 
greičiau pasieks laipsnį penktą 
yra dienos klausimu. Kontes
tantas .1. Kemėšis, chicagietis,

Joscph Mitchell

pradžioje kontesto darbavosi 
gana spėriai pastaruoju lai
ku darbo spėtumas kiek suma
žėjo, bet galimas daiktas, kad 
tas neilgam. Kontestantas P. 
Vaitekūnas irgi chicagietis, 
dirba nejuokais — darbas jam 
gerai sekasi, nes Bridgeporto 
kolonijos lietuviai, kurioje kon
testantas Vaitekūnas veikia, 
gana duosnus — paremia savo 
kontestantų. Kontestantas P. 
Atkočiūnas, chicagietis, Gar- 
field Parko apskrities gyvento
jas ir jos darbuotojas — pro
gresuoja tikrai sėkmingai. Kon
testantas Joseph Mitchell, wau- 
k( ganietis, jį Chicagos darbš
tuoliai nė kiek negąsdina, jis 
yra tuzu savo kolonijos—wau- 
keganiečiai jį remia, pertat, 
ačiū jų paramai, spėriai žigiuo- 
ja į penktą laipsnį. Kontestan
tas J. Overaitis, detroitietis, 
nors povaliai, bet stambiais

Petras Vaitekūnas

S. Naudžius
žingsniais eina j penktą laisnj.

Kontestantas Lašas yra žymus 
vietos darbuotojas — turi pla
čią pažintį ir gerą vardą Mi- 
chigan City lietuviuose, neabe
jotina, kad jam pradėjus dar
buotis, turės gerų vaisių savo 
darbui. Linkėtina kontestan- 
tui Lašui, kad jo darbo našu
mas butų pavyzdžiu kitiems 
mažų kolonijų kontestantams.

Kitas juodtaškio kolonijos pi
lietis, kontestantas Julius Po
loiner iš VVashington, Pa. irgi 
savo paties ir sykiu kolonijos 
gerą vardą ištraukė iš juodtaš- 
kių kolonijos — jo kolonija nū
nai pažymėta prie raudontaš- 
kinių, prie aktyvųjų. Patartina 
kontestantui Poloiner dėti į sa
vo dirbamą darbą daugiau pa
stangų negu kad pareitame 
“Naujienų” konteste, kad savo 
darbą tinkamoj plotmėj išvy
sčius. Praeitame “Naujienų” 
konteste p. Poloiner neparodė 
tinkamo aktyvumo koks yra 
reikalinga turėti kontestantui, 
bet galima tik ietis, kad kontes
tantas Poloiner šiame konteste 
tikrai pasižymės. Lauksime.

Juodtaškių kolonijos ■
iki šiam laikui, prie juodtaš- 

kių kolonijų dar priklauso se
kamos :

Binghamton, N. Y. — kon
testantas P. B. Balčikonis,

Harvey, III. — kontestantas 
J. Izbickas,

Oak Ilill, W. Va. — kontes
tantas M. Franevskis,

Broooklyn, N. Y. — kontes
tantas J. Marcinkevičius,

Scranton, Pa. — kontestan
tas V. Martinkus,

Irons, Mieli. kontestantas 
J. J. Rimkus,

Clinton, Ind. — kontestantas 
D. Biauka,

Spring Valley, 111. kontes
tantas J. salaševičius,

Minneapolis, Minu. — kon- 
testantė Mrs. C. Zanosky.

Klausimas, kuris iš šitų de
vynių kontestantų greičiau nu

ims juodą tašką nuo savo ko
lonijos greičiau iš pasyvių 
pereis j eiles aktyvųjų kontes
tantų ?

Chicagos pasyviai
Iki šiai dienai, prie pasyvių 

kontestantų Chieagoje priklau
so sekami:

Antanas Bradčiulis,
J. L. Grušas,
Feliksas Geldbutas, 
Steponas Mileika, 
Pranas Rakas, 
Mike Sturonas, 
P-lė Apalonija šakalis—šak, 
P-lė St. Yuknis, 
Kazys Cepukas, 
Povilas Milleris.
Reiškia, čia. esamų dešimties 

kontestantų dar iki šiam laikui 
neparodė darbo rezultatų. Sun
ku -sau įsivaizduoto priežastįs 
šitų kontestantų pasyvumo, nes 
didesnė jų dalis pasižymėję 
darbuotojai, tiksliai supranta 
savo kaipo kontestantų parei
gas, bet matomai jie yra ap- 
sirgę liturginės apatijos liga. 
Yra viltis, kad dižiuma jų pa
sveiks, bet kaip greit — vien 
geri dievai žino.

“Naujienų” koncertas
Nedėlioj, kovo 11 d. metinis 

“Naujienų” koncertas. Neabe
jotinai, kad visi artimų koloni
jų kontestantai ims dalyvumą 
šiame koncerte. Pasibaigus 
šauniam programai, kontestan
tai privalo tuoj eiti į žemutinę 
svetainę — bus kontestantams 
tiksliai parengta puota — čia 
draugai kontestantai galės pa
sotinti savo “griešną” kūną.

Pasiryžimas
Rašo Juozas Kuzmickas- 

Uktveris.
Kiekvienam kontestantui rei

kalingas pasirižymas, jis rei
kalingas yra ir man. Pasiryži
mas yra pastovus nusistatymas 
pasiekti tikslą — truks ar plyš 
turi būtinai atsiekti rezultatą 
savo darbui. Paveikslan, aš 
esu laike sekamos savaitės pa-

hii^vž^k giluti nemažinu 3000 
balsų, ar tas man išdegs, tai 
yra kitas klausimas, bet aš 
(*su įsitikinęs, kad pasiryžime 
savo tikslą pasieksiu. Antras 
mano svarbus pasiryžimas yra, 
kad .šiame “Naujienų” kontes
te laimėti daugiau negu praei
tame konteste — esu tikrai įsi
tikinęs, kad aš tą padarysiu. 
Norėčiau, kad laike sekamos 
savaitės visi kontestantai sek
tų mano pėdomis — darytų 
tikslų pasiryžimą kuodaugiau- 
sia gauti balsų padaryti dau
giau biznio negu kitoms pa
prastoms savaitėms. Pasiryži
me tikslą pasiekti. Pasiryžimas 
yra vaistas savęs išjudinimui 
bei savęs išbudinimui, pertat 
laike sekamos savaitės išbudin- 

i kime save.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogoriauaiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina St„ Chicago, III. 
________________ - - -. - . . 4

Garsinkitės Naujienose
4

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYK IT snvo nnmą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, jdedam porėtus, Hiatam muriniuH ir medinius garažu* 

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Milwaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Jrving 5475 

L- — -

Ant Velykų 
Tėvynėje

Ekskursija Lietuvon
puikiuoju

S. S. LEVIATHAN—Kovo 24.
Po asmeniška priežiūra Mr. B. C. Fryc, l’. S. Lines atstovu Cleve- 

land’c kuris pilnai prižiūrės kelionę ir bagažą iki galui.
Važiuokite šia ekskursija ir bukite namie ant Velykų.

Pirmas 1928 metų plaukimas—Gražiai Pertaisytas
S. S. AMERICA—Kovo 21. ;

Specialės ekskursijos vedamos Mr. Joscph Turck iš’Ncw York i 
ofiso ir Mr. Joseph Bcrkovvitz, is l’hiladelphia U. S. Lines ofiso.

Puikiausi Turistų Trečios Klcsos Įrengimai išnaujo nuodugniai 
pertaisyti. Planuokite plaukite ant Bile šių valdžios valdomų laivų.

Pilnų informacijų ir kainų klauskite vietos laivakorčių agenta, 
arba rašykite pas

United States Lines
110 S. Dearbom St. C'hicago, III. 45 Broadway, New York City

O Atdara sukatoj iki
i fverybotyiStote

k 2 L ri 9 vai. vakaro

Didžiausis Boston Ceverykų Pirkinys
6300 Porų, Moterims, Merginoms, Vaikams ir Kūdikiams

Visi Nauji Styliai — Visi 
Vienoda Kaina

Dauguma “Naujienų” skaityto
jų yra susidomėję ypačiai Det
roito kontestantų J. OveraiČiu 
— daro spėliojimus ar jam pa
siseks taip sėkmingai įprogre- 
suoti į aukštesnį laipsnį kaip 
kad įprogresavo praeitų metų< 
kontestantas St. Girštautas. 
Praeitu metu Detroito kontes- • *
tantui G irstau tu i pasisekė pa
siekti laipsnį ketvirtą —- minai 
kyla klausimas ar kontestan
tas J. Overaitis turės ganėtinai 
spėkų pasiekti laipsnį ketvirtą. 
Iškalno sunku numatyti, bet da- 
ieistina manyti, kad kontestan
tas J. Overaitis prieš pabaigą 
kontesto parodįs ką jis kaipo 
kontestantas gali. Detroitas 
yra stambi lietuvių kolonija — 
randasi daug “Naujienų” pri
tarėjų, neabejotinai, kad “Nau
jienų” draugai mokės tinkamai 
įvertinti musų kontestanto 0- 
veraičio darbavimąsi, parems 
jį jo kiltame kontesto darbe, 
kad jam sektųsi pasiekti aukš
tesnį laipsnį. Kontestantas S. 
Naudžius, Grand Rapids kontes
tantas — pačioj pradžioje kon
testo pasirodė tikru smarkuo
liu. Užrašė daug skaitytojų 
“Naujienoms”, nemažai parda
vė ri knygų kortų. Galimas 
daiktas, kad . kontestantui Nau 
džiui bus gana sunku toliau pro
gresuoti, nes jo veikimo sąly
gos yra daug sunkesnės negu 
kitų didžiųjų lietuvių kolonijų 

jis sako, kad veik viską tą 
išskynė kas jam buvo galima 
skinti. Kontestantui Naudžiui 
nėra reikalo nusiminti, dar kon 
testo baiga toli, naujų progų 
dar atsiras tik gemančias nau
jas progas būti prisirengę tin
kamai išnaudoti.

ŠIS BEI TAS

Kontestantas Mateušas La
šas iš Michigan City ištrau
kė savo gerą vardą ir juodtaš- 
kių kolonijos. Kontestantas M. 
Lašas, kaip pats rašo kontes
to vedėjui, kad jis iki šiam lai
kui nieko neveikęs iš priežas
ties didelės bedarbės koki ten 
siautusi laike pusmečio. Kon
testantas įnašas iš karto atsi
dūrė “Non Gradus” kontestan
tų eilėse, neabejitinai, jis čia 
neilgai gyvuos, eis į aukščiau.

MAŽIAU NEGU
100 Liko

FEDERAL

VEIKIT GREIT

72 West Adams Street

jei norite įsigyti vieną 
kol dar neišparduotos!

irto? 
1819 
3039 trie

2018 
2513 
3935
4834

North Avė. 
03rd St. 

Archer Avė.

Nepaprastas ir gal būt ne- 
atkartotinas pasiplymas

4730 Irvinu Purk Blvd, 
4748 W.
832 W

3541

Mlhvaukee Avė. 
W. MuiIIhoii 8t. 
W. Madluon St. 
So. Aehland Are.

Hroaduay 
Irviną Park Blvd 
Lincoln Avė. 
Lincoln Avė.

Visi pirkiniai pirkti įvairiais išmokėjimais, biskį rokuojam už 
. vedimą sąskaitos

0510 Cottaire Grove Avė.
2950 K. 9»nd St.
5001 Lowe Avė.
11110 N. Mkhlgan Are.

$125
Lengvais Išmokėjimais

Labai lengvais išmokėjimais! Pirkit dabar 
ir sutaupykit!

šaukit Randolph 1200 Local 66 arba 535
17 C0MM0NWEAITH EDISON Q

Ulectric shopd

ay

visi

Brown Kidskin
Putent Leather
Black Kidskin

— 20 ir Halsled 
Pirmas aukštas

MI EROS
Moterų — 2% iki 8
Merginoms 11 Ii iki 2
Kūdikių 8’^ iki 11
Vaikų 9 iki 13V4, 1 iki 6

Pilnas pasirinkimas mierų, be ne 
styliai kiekvienoje mieroje.

r

VERTftS

*

k

kokių dar 
iki šiol ne
matėt. Jus 
norėsit ma

žiausiai 
dviejų porų

Blondes
Sutins
Velvets
Tu n Calf 
Tan and Gr;
Trimmed
Perchment
Arch Suports
Cornbinatlon

Klein Bros.

įkasta
Straps
Oxfords
Pumps
Stepins
Opera 
Pumps 
Ties

NAUJOS PAVASARINĖS DRESES 
žymiausi Sensacija Musų Didžiausio 48 Metinio Išpardavimo 

Pavasarinių 1) renių!Jus niekad nematėt tokių pigių kainų kaip šios

Todėl, 
dreses 
žiaus Modeliai atėjo j New Yor- 
ką. Ir mes galim dabar suteikti 

modelius.

kad ineH užsisakėm tas 
kaip tik originaliai Pary-

šiuos

See the 
Window 
Display

VALDĖS
to 02

Materiolai
Georgettes 

Canton 
Roma

Notona
Nauji Styliai

Kopijos origina
lių Francuziškų 

Išdirbinių
1 ir 2 Šmotų 

modeliai
Cineular Fleroa
Rufflee, Pleate 
Frills, Draperies, 

Rows
Dresės visokioms 

išeigoms
Mieros 14 iki 50 

Klein Bros.
Antras aukštas
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Aiblished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine. 

1739 South Halsted Strsol 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 85M

Sditor P. GRIGAITIS

Subscription Rateli 
$8.00 per year in Canada. 
$7.90 pir year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago.
8c. par copy._____________________
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Chicago ja — paltu:
Metams   ................— 
Pusei metų  ____—
Trims mėnesiams ---------
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui _ ——

Chicagoje per ilneiiotojuii 
Viena kopija ———--

Savaitei______________ —
Mineliui ............ ............

$8.00
4.00
2.50
1.50 

.75

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Naujienos eina kasdien, ilakiriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben 
drovi, 1780 So. Halsted St., Chicago, 
IŪ — Telefonas: Uoosevalt 8600.

Tuo budu geležinkeliai smaugia kasyklas, o kasyk
los savo darbininkus, ir rezultate anglių pramonė skurs
ta, darbininkai badauja ir daugybės kitų žmonių, kurių 
padėtis priklauso nuo angliakasių gerbūvio, kenčia var- 
g4-

2 igj Angliakasių vadas papasakojo da ir apie kai ku-
- 76< riuos “garbingiausius” šio krašto piliečius — Rockefe- 

SuvienytoM Vaiitijoie, m Chic^oj®, Herį, Melonų — kaip besųžiniškai jų kontroliuojamos 
___ Paltui------lknmnnniin<4 pnerin dnrhininkiis kain ins lanžn nadarvtas 

Metami__----------------  17.00
Pusei metų---------- ——------- <r
Trims minėdami ................ 1.75
Dviem mėnesiam! ------------ 1.25
Vienam minėsiu!.76

Lietuvon Ir kitur uiiieniuom
[Atpigintąjį

Metami-----------
Pusei metų — 
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųsti palto Monay 
Ordinu kartu su uisskymu.

• kompanijos engia darbininkus, kaip jos laužo padarytas 
8.601 su jais sutartis, terorizuoja streikininkus ir t. t.

Tai ve kokioje šviesoje parodė senatoriams stambų
jį Amerikos biznį p. Lewis, kuris nėra nei socialistas, 
nei šiaip koks radikalas! Reikia palinkėti, kad darbinin
kai sugebėtų padaryti iš to kaip galint artimesnėje 
ateityje tinkamas išvadas.

18.00
4.00
160

KORUPCIJA ANGLIJOS VALDŽIOJE

Prieš karų buvo praplitusi nuomonė, kad Anglijos 
valdžia esanti / viena švariausiųjų pasaulyje. Kuomet 
kitų šalių valdžios — Rusijos, Austro-Vengri jos, Ameri
kos, Francijos ir t. t. — ne kartų pasirodė susitepusios 
korupcija arba kitokiomis nedarybėmis, tai Britanijos 
valdovai sugebėdavo išlaikyti tam tikrų švarumo ir pa
dorumo išvaizdų. Gal tai parėjo nuo to, kad Anglijoje 
daugiaus galios, negu kur kitur, nuo senai turėjo par
lamentas, kuris nepraleidžia progos iškelti aikštėn kiek
vienų valdžios ydų, ir kad tenai viešpatauja nevaržoma 
žodžio ir spaudos laisvė.

Bet didysis karas pasėjo demoralizacijų ir anglų 
valdžios sferose. Pinigų kurso smukimas įvairiose Eu
ropos šalyse iššaukė visur plačių spekuliacijų savomis 
ir svetimomis valiutomis, ir prieš pagundų šituo keliu 
urnai pralobti neįstengė atsilaikyti ir tam tikri aukšti 
valdininkai Anglijoje. Ir jų nelaimei, bespekuliuodami periodų,
kai kurie jų prakišo ir Įlindo į skolas, taip kad dalykas prastai sekdavo 
atsidūrė teisme ir apie jį patyrė plačioji visuomene. Vai- periodai, 
džia, gindama savo vardų, nesenai buvo priversta dėl 
šitos priežasties pašalinti iš tarnybos keletu asmenų — 
tarp jų ir žymų užsienio reikalų ministerijos tarnauto- 
ją, p. Gregory.

Dabar Anglijos spaudoje kilo reikalavimas, kad 
valdžia “apsivalytų” ir nuo kai kurių ministerių, kurie 
savo aukštas vietas panaudoję asmeniškam pasipelny
mui. Dar tikrai nežinoma, Į kuriuos ministerius šitų 
nauja ataka yra taikoma ir kų blogo jie yra padarę, bet 
jau pats faktas, kad šitokios rūšies kaltinimai yra vie
šai keliami prieš valdžios narius, nelemia Baldwino ka
binetui nieko gero.

Atrodo, kad reakcininkai Anglijoje jau ne tik nu
sigyveno politiškai, bet ir ėmė slysti nuo to “moralybės” 
pjedestalo, ant kurio jie iki šiol stovėjo. Tuo lengviaus 
bus su jais apsidirbti nuolatos stiprėjančiai Darbo Par-

PLĖŠIKIŠKI BIZNIO METODAI

Town of Lake

Musų amžius
Skepticizmo periodai. — Religi

nis jausmas.— Žmogaus pri
gimtis. — Musų amžiaus ne
ramumas. — Renesansas. —■ 
Septynioliktas šimtmetis. — 
žvaigždės.— Mokslas ir reli
gijai—Radio. — žmonių dora 
ir religija.—Kova iki galuti
nos pergalės.

Pirmiausia pažiūrėkime, kaip 
musų amžius skiriasi nuo visų 
kitų amžių. Ir praeity, sako 
Joseph McCabe, yra buvę skep- 

po kurių pa- 
religingumo 

Religijos istorija ro
do, jog pas žmogų nėra taip va
dinamo religiško jausmo. Kad 
taip yra, rodo jau tas faktas, 
jog “prakaituoja” milionai dva
siškių, idant pas žmones religi
nis jausmas nepranyktų. Vė
liau pamatysime, kad skepti- 
zizmą praeity nustelbė ne atgi
męs pas žmones religinis jaus
mas, ale prievarta.

Šioj vietoj jau buvo rašyta, 
jog žmonės kas kartą vis la
biau šalinasi nuo bažnyčių. 
Bet gal tai tik laikinas apsi
reiškimas? Praeis vieni kiti 
metai ir dalykų padėtis pakitęs; 
žmonės vėl sugrįš prie tikėjimo.

Mažai vilties. Per pastaruo
sius keletą desėtkų metų įvyko 
tokių permainų, apie kurias 
prieš šimtų metų niekas ir sva
joti nedrįso. Tačiau gal visos 
tos permainos tėra tik pavir
šutinės? ' Gal žmogaus prigim
tis tebėra ta pati, koki ji buvo 
prieš tūkstantį metų? Prieš 

■ šimtą ar net prieš penkias de
šimtis metų buvo galima taip 
samprotauti, šiandien kas kita, 

musų laikų 
daug aukščiau,

šuva išgelbėjo

Kuo aš tam savo šuneliui 
atsilyginsiu, tai nežinau — pa
reiškė p. Cesna, kuris turi pir
tį ir valgykhf prie So. Paulina 
ir 45-tos gatvių ir kuris, be to, 
yra spulkos “Lietuva” iždinin
kas.

—Užfundyk jam steiką pus
ryčiams - patarė Reporteris. 
—Gali būti tikras, kad šuva 

I tinkamiausia įvertins tokią 
“fundaciją.” Betį kuo tamstai 
tas šunelis taip pasitarnavo?

—Klausyk! Naktį is antra
dienio į trečiadienį, taip 5 mi
nutės iki 1 valandai, pasilikau 
valgykloje vienų vienas. Užra
kinau priešakines duris, suplo
viau indus ir jau eisiu viršun 
gulti. Tiik staiga mano šunytis 
sulojo: puolė prie vienų durų, 
paskui prie šoninių, kurios ve
lia j pirtį. Paėmė mane neri
mas, pasigriebęs raktą, aš prie 
durų. Kišu raktą skylėtu, o 
tarpu iš lauko pusės kas 
daro jas.

Aš įsispiriau neleisti.

Kovo men. 7 d. Jungtinių Valstijų senatoriai išgir
do įdomių dalykų apie kai kuriuos “amerikoniškus” 
biznio vedimo metodus iš angliakasių federacijos pre
zidento, John L. Lewis’o.

Senato tarpvalstijinis prekybos komitetas dabar Intelektuališkai
tyrinėja sąlygas minkštųjų anglių kasyklų distriktuose, žmonės stovi 
kur eina nepasibaigiantys streikai, atkreipę į save pa- negu ka(,a nors Praeityj. 
staruoju laiku viso krašto dėmesį. Prezidentas Lewis Mes g>vename r - 
buvo pakviestas, kaipo liudininkas ir ekspertas, papa
sakoti apie darbininkų padėtį toje/pramonės šakoje ir 
patarti senatoriams, kaip butų galima jų pastatyti svei
kais pagrindais.

Angliakasių vadas išreiškė nuomonę, kad ir darbo, 
ir biznio reikalams toje industrijoje daugiausia kenkia 
atkakli kompeticija (konkurencija) tarp atskirų kasyk
lų savininkų. Besivaržydamos dėl anglių pirkikų, kasyk
lų kompanijos viena per kitų muša anglių kainas (stam- 
biemsiems ėmėjams), taip kad biznis nebeneša pelno. O 
kad butų kuo savo nuostolius padengti, tai kompanijos 
nuolatos stengiasi kapoti darbininkų algas. Tuo budu 
galutina anarchijos auka anglių pramonėje yra darbi
ninkai.

Šitam blogumui pašalinti prezidentas Lewis siūlo 
suvienyti kasyklų kompanijas į daiktų, kad joms nebe
reikėtų prieš viena kitų kovoti — panašiai, kaip yra 
plieno industrijoje. Negalima pasakyti, kad tai jnitų 
labai laiminga mintis, nes juk darbininkų padėtis plie
no ti*UKto <1 iidbtu včse vargiiii yra geresnė, anglia
kasių. Bet ir pats inainierių vadas tolesniais savo liudy- 
mais įrodė, kad varžytinės tarpe kasyklų kompanijų tai 
tikrai viena, ir gal būt ne pati didžiausioji, bėdų prie
žastis.

John L. Lewis pareiškė, kad svarbiausieji minkštų
jų anglių pramonės suirimo kaltininkai yra geležinkeliai. 
Anot jo, geležinkelių kompanijos (pav. Pennsylvania ir

Mes gyvename naujame pa
saulyj. Mes esame naujos kryp- 
i ties žmonės. Kuomet po ilgos 
stagnacijos pasireiškia smarkus 
žengimas pirmyn, tai pas žmo
nes galima pastebėti 
šios nervingumas 
mas, kuris kartais 
iš lygsvaros. Bet 
tas ydas pataiso, 
discipliną ir patvarkymus 
formuluoja tos apystovos 
riose žmonėms tenka gyventi. 
Jaunystės klaidos primena tai; 
jog subrendimas artinasi. Per 
jienkias dešimtis metų žmonija 
padarė neįmanomai didelį prog
resą. Prie tokių aplinkybių 
klaidos yra neišvengiamos, nes 
klaidų nedaro tik tas, kuris nie
ko neveikia. Bet daug geriau 
veikti ir klaidas daryti, negu 
pasitenkinti vergišku tylėjimu, 
arba letargišku miegu!

Periodas, kuriu pticlejo l>au- 
rindus musų stebėtinam amžiui, 

yra žinomas kaipo renesansas 
arba atgimimas. Renesansas 
taip pat buvo neramus amžius, 
kaip ir mūsiškis. Tą neramumą 
sukėlė Amerikos atradimas ir 
Galilėjaus samprotavimai apie 
pasaulį. Galilėjus padarė tikrą

savo ru
jų apsvaigi- 
išmeta juos 

gyvenimas 
Gyvenimo 

su-

Chicago, Milvvaukee and St. Paul) dažnai verste verčia perversmą žmonių protuose.
kasyklas, kad jos kapotų algas savo darbininkams ir 
griautų angliakasių unijas, ir boikotuoja jas, kol jos to 
neįvykina. Geležinkeliai net tyčia gabenasi anglis iš to- 
liaus ir moka už jas brangesnę kainų,

Bet ar daug kas septyniolik
tame šimtmetyj žinojo apie Ko
perniko arba Galilėjaus dar
bus? Keikia tiesų sakyti, jog 

kad prispyrus tokių žmonių buvo nedaug: de
vynios dešimtys nuošimčių Eu-

ropos žmonių nemokėjo skaity
ti. Ir tai po to, kai krikščio
nybė —didžiausia, pasak Brya- 
no, mokslo “patronka”—domi
navo tūkstantį suviršum metų! 
Tik 10% mokančių skaityti 
žmonių šį tą žinojo apie Gali
lėjų ir astronomiją, bet nežiū
rint į tai, naujas atradimas, 
lyg gaisras, prasiplatino po Eu
ropą. Pasirodė, jog per šimt
mečius skelbiami samprotavi
mai apie visatą yra klaidingi.

Bet pasaulis, kurį parodė Ga
lilėjus, buvo menkutis palygi
namai su tuo, kokį mes žinome 
šiandien, žmonės tikėjo, jog 
žvaigždės buvo sutvertos vienu | 
ir tuo pačiu laiku, šiandien 
kiekvienas apšviestas žmogus 
žino, kad žvaigždžių amžius nė
ra vienodas. Vienos žvaigždės, 
taip sakant, randasi “kūdikys
tėj”, kuomet kitos jau “mirš
ta”. Senatvę pasiekusios žvai
gždės-atsirado daug milionų 
metų ankščiau, negu tos, kurios 
randasi jaunystės amžiaus sta
dijoj. Jeigu tat yra tiesa (o 
dėliai to tarp mokslininkų 
dviejų nuomonių nėra), tai se
noviškas supratimas apie pašau-1 
lį buvo iš pat pagrindų klaidin
gas. Kaip, sakysime, su moks
lu galima suderinti tą pasaką 
apie pasaulio sutvėrimą, kurią 
dvasiškiai per šimtmečius žmo
nėms skelbė? Šiandien tik pas
kučiausiai tamsunai tiki tuo, 
kad Dievas sutvėrė pasaulį j 
šešias dienas. Net dvasiškiai 
(išėmus fundamentalistus) dro
visi tą nesąmonę skelbti. Jie 
sako, jog biblija nėra koks mo
kslo rąnkvedis, kad jos žodžius 
butų galima už gryną pinigą 
imti.

Kodėl tokia permaina? Ar 
čia senai kiekvienas biblijos žo
dis buvo šventas? Biblija sake, 
jog Dievas sutvėrė pasaulį į 
šešias dienas, ir taip turėjo 
būti.

Bet puputė laisvesnis vėjas. | 
Mokslas išsklaidė 
tarus ir iliuzijas, 
džių dvasiškiai 
naujoms idėjoms, 
bėgant priversti buvo nusileisti.

Šiandien, kuomet civilizuoto
se šalyse parduodama šimtai 
tūkstančių knygų, sulaikyti 
progresą nebėra galima. Prieš 
keletą metų buvo manoma, jog 
parankiausias būdas idėjoms 
platinti yra spauda. Vienok ta- 
pa išrastas radio, kuris duoda 
galimybės skleisti apšvietą tarp 
žmonių. Sakysime Anglijoj, 
Kanadoj, Vokietijoj ir kitose 
šalyse tūkstančiai žmonių klau
sosi lekcijų, kurias per radio 
skaito pagarsėję mokslininkai. 
Tos lekcijos akstiną žmones 
galvoti. O kai žmonės prade
du. trulvoti, tiinylc jie kritiškiau 
žiuri j gyvenimą.

Musų amžius, bendrai imant, 
skiriasi nuo visų kitų amžių. 
Žmones, sako McOabe, ne tik 
geriau gyvena, bet jie yra ir 
doresni, turi švelnesnius jaus
mus. Kaktai rodo, jog Euro
pos žmonės doros žvilgsniu 
šiandien stovi nepalyginamai 
aukščiau, negu prieš šimtą me
tų ; ir tai nežiūrint to, kad re
ligijos įtaka žymiai susilpnėjo. i* priemiesčio. Neturėjęs nė vieno kąsnelio bur-

Musų amžius, kaip sako Mc- n°je, širdingai pasimeldęs, dūsaudamas, paleido 
vadeles — leido ašaroms laisvai riedėti. Raimi

Kova lengva jam galvoje tapo, tik kojos lyg pakits-

senovės prie- 
Nors iš pra- 
ir priešinosi 
tačiau laikui

Cabe, yra naujas amžius, re 
voliucioniškas amžius.

r. Ai.

tuo 
ten

Bet 
atsiremti neturėjau į ką. Vy
ras iš lauko pusės taip smar
kiai pastūmė duris vidun, kad

tarp naujų idėjų ir senoviškų 
tradicijų nepasiliaus 
nebus laimėta pergale, 
pergalę, be abejonės, 
naujos idėjos.—K. A.

tol, kol 
O tą 

laimės

uš atžagarias ‘nuvirtau laiptais 
žemyn j pirties priemenę ir 
parpuoliau aukštielninkas. Pas
kui mane įpuolė jaunas vyras, 
grūmodamas revolveriu ir liep- 

1damas tylėti jis pradėjo ko tai 
ieškoti savo kišeniuose.

Tuo tarpu banditą užpuolė 
štai šis sūnytis. Kibo į koją. 
Banditas nuspire jį. Bet šunytis 
įsikabino vėl. Matyti užkabino 
dantimis kojos raumenis, nes 
banditas suvaitojo ir nusigrįžo 
nuo manęs. Aš tuo momentu, 
pasikėlęs ant kelių, iš užj>aka- 
lio pagavau plėšiką tarp kojų 
šakumos. Maniau perblokšti 
ant grindų, pervirto pats ant 
manęs ir mėgino smaugti.

Bet tuo laiku šunelis įsikabi
no jam ausin ar kaklan, ir, ma
tyt, įleido dantis gerai, nes 
plėšikas ėmė ne savo balsu 
bliauti. Atsirado ir pas mane 
balsas. Ir aš ėmiau rėkti.

Plėšikas pakilo, numetė nuo 
savęs šunį, ir vėl ant manęs, 
šuva vėl jam už kojos. Tuo tar
pu pasigirdo skubus bėgimas 
viršuje. Musų imtynes sujudi
na namus. Plėšikas pakilo ir 
prie durų. čia jis perstume 
mano žmoną, kuri atbėgo apa
čion, atsidarė duris ir — pasi
leido gatve.

Vėliau davėme žinoti polici
jai. Pastaroji tuojau atvyko. 
Ant rytojaus buvau nuovado
je, kur man parode visą būrį 
suimtų vyrų ir vaikezų, l>et už
puoliko jų tarpe neužtikau.

šiandien jaučiuos^ arėiau, 
negu pereitą naktį, kai ėmiausi 
su piktadariu. Ir jei ne tas 
mano šunelis, lai nežinau, kas 
su manim butų atsitikę.

Gero, žinoma, nebūtų atsiti
kę, ba tą vakarą turėjome i

spulkos “Lietuva” mitingų, su
omėm virš poros tūkstančių do
lerių pinigų, saugiojoje šėpo
je buvo’ dar pinigų. Ir jeigu 
ne šunytis, tai gal savo ir tą 
vakarų padėtus šūpon spuJkos 
dolerius bučiau tiek tematęs, 
kiek matau savo ausis l>e veid
rodžio. — Reporteris.

Marquette Park
Važiuoja Reporteris antra

dienio vakare iš darbo namo 
taip apie 9:30 vai. vakare. Ma
to 71-moje gatvėje, gale, kur 
sustoja gątvekaris, šviesą. Dide
lė, skaisti, ji nušvietė visą gat
vę ir apielinkę.

Kol teeiaus spėjo jis nuva
žiuoti iki California avė., gais
ro vietos, ugnis pradėjo gesti. 
Dagi vaikai, subėgusieji pažiū
rėti gaisro, neturėjo progos pa
sišildyti. Taip greitai gaisras 
spėjo baigtis.

O vienok sudegė 
mas” — real
pastatytas ant pietvakarių kam
po, prie California avė. ir 71-os 
gatvės. — Reporteris.

visas “na- 
estate ofiselis,

Bridgeportas
Jaunuolių Orkestrais

Jaunuolių Orkestras tykiai, 
bet stropiai rengiasi paminė
ti savo “gimtadienį’’ kovo 13 
dieną.

Virš minėtą dieną rengiama 
Mildos svet. šaunus bankietas. 
Bus muzika, dainos, šokiai, už
kandžiai ir dar kažkas.

— Girdėjas.

U. Kacenelenbogeno Raštai;
Paliksiu sinagogą ir griutąjį Vilnių, — nu

sprendžia Donas.
Išsiims p^r sinagogos laiptus aukštyn, pa

ltuko į šutą jį sinagogos kiemo orą. Dairydama
sis mato greta antrą sinagogą, toliau trečią, joj 
balsai moko talmudo, kampe vėl sinagoga, prie
šais vėl... Visa jis paliks...

—Jis, Donas, turi išnykti iš Vilniauk mies
to... Ar jis gali čia elgetauti?! žiuri jis į visus 
ant sinagogų laiptų ir kampuose susėdusius el
getas, žiuri į. juos, kaip į niekam nebereikalin
gas, išdraikytas šiukšles. Ateina jam į galvą 
jaunųjų dienų širdingi draugai: nustoję sveika
tos kurpius, vežikas, dar siuvėjas, visą amžių 
siuvęs kelnes... Supranta jis dabar, kur jie se
natvėje iš Vilniaus išnyksta: leidžiasi įvairiais 
šuntakiais į žmones. Sutinka jie kitą kryžke
lėje, išsitraukia iš terbos gabalą duonos, perlau
žia ir leidžiasi kartu į kelionę!...

įėjus Donui j Vokiečių gražiąją gatvę, vic- 
| tintų žmonių verpetas jam iš karto tapo sveti- 
i mas.

Savo landynėje skubotai jis ruošėsi kelio
nėn: sugrudo krepšin porą marškinių, porą kel
nių. Bet įpuolęs Lemechelis ištraukė krepšį ir 
pasityčiodamas sušuko :z

—Mat noras senatvėje baladotis! Vilnius 
dar pakankamai platus: nė per savaitę, nė mė
nesį nestengsi visų slenkščių išmindžioti. Ir ten, 
kur “duoda”, nelauk prašomas, nueik kas sa
vaitė.

Pažįstamas elgeta įsmenga šeimininkui į 
sielą... Jam, Lemecheliui, tiesa, atsitinka, kad 
mieste ankštoka darosi: vienur sučiumpa jį už 
rankos, kitur sužino jį banke pinigų turint, ar
ba apie jo namelius... Tik Lemechelis nėra baik
štus vaikas, žino visas gudrybes — “štukas”, 
pakanka jam mesti aštrų perveriantį žvilgsnį, 
ir atšoksta į šalį: mano jį tuoj peilį iš po skver
no ištrauksiant....

Bet Donas, tas tikrai nuskurdęs elgeta, 
“tikro” kaulo kupra, ir iš tikro įsitarnavęs siu
vėjas. Kam Donui bėgti?... Tegu sau Donas ry
tais susisuka j savo sudrunijusią maldos manti
ją, gerai padūsauja ir paskui, sočiai pavalgęs, iš
gėręs stiklelį cikorijos, šast į miestą!... Kur 
Donap atidarys duris, jam neraus barzdos, ne- 
rSS j Jctiprij, o kij nors į runku. Terbą jis
taip pat pasiims, o vakarais neš ją pilną pri- 

gnjstų į savo landynę. Ir taip šimtą metų iš
gyvens, o paskui trūnys jo kaulai Vilniaus ka
puose, ligi Mesijai ateisiant...

Lemechelis vis tik sulaikė Doną Vilniuje, 
bet šis netiesė niekam rankos, nors Lemeche
lis ją stumte stūmė. Maitinosi Donas Lemeche- 
lio terbos nuotrupomis, ligi abiem tai nusibodo.

Vieną rytą Donas išsiruošė kelionėn. Lei
sis-jis pėsčias ligi artimiausių miestelių. Pa
slėpęs po skvernu terbą, lėtai vykdamas išėjo

'tos buvo. Eidamas į stotį, tarp didžiausio ve
žimų trenksmo, atsisėdo ant užkrėsto rusies 
lango, žiūrinėjo į aplinkui vingiuojančias gat
veles: tiek metų jomis vaikščiojo! Dairosi vi
sur: į dešinę, į kairę ir į tolį...

Pažįstamas jam Vilniaus kalnuotas prie
miestis ir tankus miestą apsupą miškai. Seniau 
vikrus vaikinas jis buvo, ir niekur jo netruko. 
Važiuodavo jis su vežikais “Kumenės” priemie- 
stin čigonų pavogtais, bet iš jų atmuštais ark
liais. Gerai “gegužinėse” su bernais Zakreto 
miške išgerdavo. Ir vaikinas raudonveidis bu
vo: noriai juokavo su mergaitėmis Nerio pa
kraščiais... Atsiminė jis, kaip vieną lietingą 
naktį kadaise laukė judošiaus šnipo ir geleži
ne, vinių prikalta, pirštine drožė jam per galvą. 
Plaukė jaunas būdamas taip pat ne menkai: nuo 
Antakalnio ligi šnipiškio tilto nuplaukdavo. Ne
rio kiekvieną išlanką, kiekvieną jos Vilniuje vin
gį, dar ir dabar galėtų žirklėmis ant poperio iš
kirpti...

Apsalęs savo nuliudime, pakirstomis kojo
mis, Donas sėdėjo ant užlipdyto rusies langp ne 
kaip besiruošiąs kelionėn keleivis, bet kaip gry- 
žęs iš kur toli į savo mylimąjį, gimtąjį miestą. 
Arti prieš akis nieko nematydamas, jis tik jau
tė nuo tolumoje esančio miško ir vandens vėja- 
lio dvelkimą.

Išmaldos... duokite čia!... ištiesė ištrau
kęs iš užančio ranką.

Sausas, sukepęs liežuvis apvirto burnoje. 
Dar patraukė nosimi ir, keistai susigūžęs nu
slinko žemyn...

Kur buvęs kur nebuvęs ir Lemechelis at
sirado...

Siuvėjas iš Naujamiesčio iš bado apalpo! 
Žydai, gelbėkite!—suriko jis.

Viena ranka Lemechelis įsikibo į sudribu
sio Dono petį, o antrąja vikriai čiupo į saują 
metamus smulkiuosius.

žydai, žycįai! Siuvėjas iš Naujamiesčio 
iš bado parvirto!—rėkė Lemechelis.

—:N ei kitę pro šalį — ir į savo terbą grū
do be perstojimo duodamus duonos ir ragaišio 
gabalus. Kaž kas ištiesė Donui vandens stiklą, 
bet stiklas sutiko kietai sumygtas dantų sme
genis, ir Dono petys ištruko iš Lemechelio ran
kos. •

rėkavo gatvėj.

Lemechelis pasilenkė į išsitiesusį Doną ir, 
jį atsegiodamas, nutraukė batus. Batai bema
tant lyg kiaurai žemės pražuvo...

Atėjo daugiau žmonių su neštuvais. Ii’ 
Lemechelis krutėjo draug su kitais keliant Do
ną ir jo rankose liko Dono apsiaustas.

Doną kažin kur nugrūdo, o Lemechelis su 
įmestais į terbą Dono batais ir apsiaustu žings
niavo aukštyn j Naujamiestį.

Ėjo pasišokinėdamas į kalną. Lemecheliui 
tavoravo akyse šalta išbalusi plaukuota Dono 
nosis. Jam nejauku darėsi, ir, norėdamas atsi
kratyti to vaizdo, kartojo:

—Feldšerio, daktaro!

A
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OLDGOLD
JUOKAI

Moteris (telefonu iš sveikatos re- 
sortų) “1 ketures savaites aš suma
žinau savo svarumą per puse. Kaip 
ilgai dar čia aš turiu būti?0

Vyras atsako: “Dar kitas ketures 
savaites.”

‘•Aš norėčiau nusipirkti petticoat.” 
Prižiūrėtojas. “Antiųue depart- 

mentss ant trečio aukšto, panelė.”

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išlaikysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. Šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi r

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam Meaaa 
elektros jiegą | na 
Jua ir senut namu* 
mainom nauja* Ha 
pas | senas; duoda) 
unt lengvo išmokė 
m o.

Metropolitan Electric 
Shop

1211 W 22nd Street
Pkone CaaaJ 2691

PRANEŠIMAI
Art. S. Pilkos viešas pranešimas 

apie teatra abelnai ir lietuvių ypa
tingai, įvyksta netnyčioj, kovo 9 d., 
8 vai. vak., Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St.

Visi, kuriems butų įdomu užgirsti 
naujų žinių iš teatro srities prašomi 
atsilankyt. — ALT. Sandara.

SKOEINAM 
PINIGUS
NAMU

Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Are. j

Perdidelis ir 
Skaudus

ŠLAPINAMOS
Senyvų žmonių 
Palengvinimas 

su
SANTAL MIDY

Parduodamos
Visose 

Vaistynėse

Pranešimas 6-to Apskričio kuopoms
SI.A O-to Apskričio valdyba kvie

čia visų Chicagos ir apielinkės S. 
L. A. kuopų organizatorių bei val
dybų atstovų suvažiavimą, kuris 
įvyks kovo U d., lygiai 2 vai. po 
pietų, Bayinond Ghapel svet.. 816 
W. 31 St., arti Halsted St. Valdyba 
pateiks suvažiavimui apsvarstyti ir 
tinkamai prisirengti sekančius vel
kino projektus:

1. III Auksinio Koskurso atsiekt
um! tinkamesnių rezultatų pritrau
kime jaunuoliu.

2. Bendras kuopų delegatų tran- 
sportacijos planas nuvažiavimui j 
busianti ŠIA Seimą.

3. Tinkamai prisirengti prie G-to 
Apskričio jaunuolių koncerto.

Geo. J. Stungis, pirm.

Draugystės D-ro Vinco Kudirkos 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dieny, kovo 10 d., 7:30 vai. vakare, 
M. Meldaiio svetaisėįe. 2242 West 
23rd Place. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti į šį susirinkimą, nes yra 
labai daug svarbių dalykų dėl ap
svarstymo. —A. Kaulakis, rast.

Kurie padavėte aplikacijas dėl 
stojimo i Chicagos Lietuvių Drau
giją S. P. būtinai atsilankykit pas 
)r. A. Montvidą, nevėliau kaip iki 
2 dienos kovo.

— X. Saikus, rast.

Bridgeport. — Draugystė Teisy
bės Mylėtojų laikys savo mesesinį 
susirinkimą nedėlioj, kovo 11 d., 1 
vai. po pietų, Mark VVhito Sųuarc 1 
svet., prie 29-tos ir S. Halsted gat. I 
Visi nariai-rės malonėkite būtinai * 
laiku susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. —Raštininkas.

Draugystė Liet. Vėl. Am. No. 1 
laikys savo mėnesinį susirinkimą, 
kovo H, 1 vai. po pietų, paprastoj 
svetainėj, Davis Sųuare Park. Drau
gai ir (haugės malonėkite atsilanky
ti ant susinkimo.

— Joe. Dabulski, sekr.

Bridgeporto Lietuvių Politiško ir 
Pašelpos Kliubo extra susirinkimus 
įvyks suimtos vakare, 7:36 vai., ko
vo 10 d., 1928, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St., 1 lubos.

Bridgeportiečiai esate kviečiami 
visi ant šio susirinkimo, kurie ir 
neprigulit prie kliubo. Bus porų ge
rų kalbėtojų ir išgirsit kokią nau
dą kliubas lietuviams gnli padaryti 
ii* taip toliau. Meldžiam nepamiršti 
viršminėto.s dienos ir vietos.

Kviečia visus
KOMITETAS

BBBRBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBDBBBBIBBBIriBBBBBB
Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja 

skolina pinigus ant lengvų išlygų 
Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas a

2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887
■SRBIIIIliaBBBBIBiaBBfllBBaaaailBIBIIBBli

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

Meilės Lietuvių Amerikije Drau
gija laikys mėnesini susirinkimą 10 
dieną kovo, 8 vai. vakare, po nu
meriu 1900 S. Union avė. Gerbiami 
(įrangai malonėkite pribūti į susi
rinkimą ir atsiveskite saujų narių, 
nes dabar veltui įstojimas.

J. Balžentis, rast.

Birutės Kalno Draugystės laikys 
mėnesinį susirinkimą kovo 9 d., Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite susirink
ti laiku, nes randasi sbarvių reika
lų dėl aptarimo. 'Susirinkimas pra
sidės kaip 7:30 vai. vakare

M. K. Plėnis, rasi.

Garsinkite Nauiionosi

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. W. if A. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienyje, kovo^ 9, 
8 vai. vak., Unijos svetainėj, 1564 
N. Bobey St. —A. M. Kadsel, sekr.

PIRMAS METINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Dovanos kiekvienam, 
net ir vaikams 

Labai specialis išparda
vimas šių ta vorų:

Trinimui alkoholius, pantė 49c. 
Rusiškas mineralinis aliejus,

pantė ................................ 85c.
Norvvegian Cod Liver Oil 85e. 
Milk Magnesia dantims
• “pašte” ............................ 34c.
Amoloz Baby Cough Syrup 39c.
Karštam vandeniui buteliai 99c.

Mes specializuojamės j “com- 
pounding” receptų

Universal Pharmacy
Frank A. Shimkus 

R. Ph. G.
3301 So. Halsted St.

Yards 1826

L0W RENI
pi- 

ren- 
be-

Musų 
J:Ioa 

os ir 
vertei k o s 

pelno jums 
pasi daro 
dubeltavas 
taupinima.s 

iš musų 
dirbtuv ė s, 

jūsų n a- 
dirbtuvės kainas (factoryužmus 

prire).
Kada

ni, susidėvę, 
ti, vienasj iš geriau

Jums reikia perdirbti. Mes jutos 
perdirbsim, kaip naujus, už ma
žą sumą pinigų. Del pasitarimo, 
mus pašaukite šiandien.

Ant namų setų mes priimam ir 
senus.
paisant

be

jusų rakandai darosi se- 
nublukę arba spatįo- 

8

Atvežam ir išsivežam, ne
kokioje dalyje miesto esa- 

atlyginimo. Savininkas
D. KISSEL

te,

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP
rpanor sets made to order

3327 Archer Avė.
Show Room 3306 Archer Avė.

Phone Lafayette 8936

Garsinkitės Naujienose

t-V"’
T**! >f

t. *

Nedelioj, Kovo 11,1928

J' : <
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WICKER PARK HALL

Durys atsidaro

4 P. M

2040 W. North Avė.

Programas prasideda

Komp. Stasys Šimkus 
Diriguos Birutės Chorui

Artistas J. Babravičius
Dainuos dainas ir arijas

$1 Įžanga Šokiai pradedant 5 vai. iki 12 p.m. Įžanga $1
—1     »■"«» »■ ■> M I    
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Sunday, March 11, 1928 

2:30 P. M. sharp
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THE STUDENTS’ CORNER
May it be a Joy and an Inspiration and a forum for 

student-opinions, ideas and activities

EMPTY BOATS

— Vnchel Lindsay —
Why d o I see these empty boa t s, sailing on airy seas?
One haunted me the vvhole night long, svvaying vvith 

[every breeze;
Returning alvvays near the eaves, or by the sky.light glass; 
There it vvill vvait me many vveeks, and then, at lašt, 

[vvill pass.
Each soul is haunted by a ship in vvhich that soul might 

[ride
And climb the glorious mysteries of Heaven’s silent tide 
In voyages that change the very mėtės and bounds of 

[Fate —
O empty boats, vve all refuse, that by oui vvindovvs vvait!

FROM “A LITTLE NOTEBOOK”
(Editor’s Note: this isz one 

pf the longest “little” neles 
in “A Little Notebook”, irom 
vvhich vve have already pub
lished seleetions oi little notes 
a fevv times previously).

1 k novv r young vvoman vvho 
Ii ves in a cloud. And she is 
al\va>s up in this cloud, nor 
does the eloud-mist ever van- 
ish Irom about licr. I have 
often talked vvith this vvoman 
and can never tire listening 
to her. Siu* telis me such 
beautiful stories, brings lo lite 
most romantic characters; she 
filis me vvith unheard-of ideas.

Each time that 1 see her 
she is a little different. Onee, 
I remembei, she vvas as 
beautiful as the most beauti- 
ful pieture of the happiest 
prrttiest young maiden could 
be. Her eyes vvere sparkling 
bright; her mouth formed the 
merriest smile. Another time, 
she vvas so pensive and svvcet- 
ly sad that I loved her even 
more than ever before.

.Just the other day, she vvas 
again a happy light-hearted 
young giri, and to Lalk vvith 
her made me too feel happy 
through and through.

The lašt time I savv h’er, she 
seemed to me to be a little 
reserved and just a vvee bit

Lithuanian Gireles
Of late, there are so many 

interesting things going on 
ainong the Lithuanians in Chi- 
eago, that it is difficult to tell 
all about all of them justly, 
letting alone, fully.

't his coming Sunday, March 
11, 1928, at Wicker Park Hali, 
“Naujienos” is giving another 
of its annual concerts. These 
Concerts are well kno\vn and 
strongly supported by the largo 
liost of readers of “Naujienos”. 
Furthermore, the program at 
these cor»?erts is usually so 
varied as to please even those 
who consider themselves hard 
to please.

o a n
An event that has just 

passed by, būt which deserves 
mention because of itself as 
well as because of the wide 
circle of Lithuanians it attract- 
ed, is the staging of “Faust”, 
lašt Sunday, March 4, at the 
Lithuanian Auditorium, by the 
videly known Lithuanian song- 
sters’ club, “Birute”.

» 8 S
Another affair that I cer- 

tainly mušt makc note of is 
quite a singular affair, and, I 
believe, deckledly individuat 

more mature, and vviser. Būt 
just the šame, she told me 
such vvondrous things, 
things that made me think, 
and things that made me feel 
oh! so good, and pleased and 
contented.

She alvvays telis me nice 
things, and I love her and 
\vould be unhappy vvithout her, 
ves! Miserable vvithout her, 
and no one -else could e ever. 
ever take her place, because 
there is no one vvho is at all 
likę her.

And this sets me tlrinking: 
1 love her because she is SHE, 
because she has this cloud all 
her ovvn about her, and is en- 
shrouded vvith this mist that 
is so peculiarly all her ovvn. 
Siu* is all her o.wn and that 
mušt be vvliy she is so interest- 
ing, because everything she 
says and does, no one else has 
tver said or done i n just that 
vvay.

And, novv 1 come to think 
of it, dcn’t you dislike people 
vvho do things and say things 
just likę everybody else does 
them and says them? Aren’t 
people foolish to try to affect 
the common vvays of others, 
vvhen their ovvn vvays \vould 
be simply charming and ever 
so much more effective?

This is the “Vaidylu Naktis”j 
given Saturday, Mareli 3, 1928, 
by the distinetly Lithuanian 
fraternity of ,‘Vaidylos”. About 
this fraternity, ho\vever, I hope 
to tell you more at another 
time.

Likewise, I hope i n the near 
fu ture to give brief accounts 
of other Lithuanian associa- 
tions, dubs, and groups, and 
individuals, for there are in- 
decd many noteworthy person- 
nages and groups ’midst/the 
Lithuanian circles right /here 
i n Chicago. And by all mfeans, 
it is surprising and actually 
not to our credit how little 
we know about our own 
people.

» 8 »
Again, I bring back Stasys 

Pilka to your attention, and 
his staging of “Tuščios Pa
stangos”, Sunday, February 
26, 1928, at the Goodman 
Thcater. ’Twas a play worth- 
while seeing. The story was 
interesting and amusing; the 
play was staged excellently; 
and i n truth it was acted well, 
with a few actors even merit- 
ing “laudatios”.

— Eff H. Ess.

A MESSAGE

To the L. S. A. A.

M r. Pilka, the vvell-kuovvn 
Lithuanian actor-director, vvho 
just recently staged “Tuščios 
Pastangos” vvishes to extend 
to the L. S. A. A. heart-f-clt 
thanks for the patient and 
cheerful help given him by the 
Studentą vvhen be was staging 
this play. Not only does he vvish 
lo thank the Student-actors vvho 
took part, būt also he speaks 
wcrds of sincere appreciation 
of the sympathetic understand- 
ing and kind support offered 
to him by the L. S. A. A.

He says he fcels as ii he 
vvere one oi us and \vants us 
to know that ahvays he is an 
ardent L. S. A. A. — booster.

— F. H. S.

Seeing Chicago
How many of our readers 

are aware of the interesting 
and entertaining, and education- 
al musical recitals presented 
daily to the general public 
through thę courtesy of Lyon 
and H::dy, of Chicago?

These recitals are given daily 
fiem 12 A. M. to 4:30 P. M. 
at the Lyon and Healy Con- 
cerl Hali, \vhich is located on 
.lackson Boulevard just cast of 
VVubash Avenue. The programs 
are most varied and are changcd 
\veekly. lutch day the audience 
is entertained by classical and 
popular seleetions played on the 
phonograph and the piano. Jn 
addition, then* are well kno\vn 
artists present who offer both 
vocal and instrumentai selee
tions. The purpose of these 
public concerts is to ae<|uaint 
the public xvith the pleasures 
afforded by music.

The programs are also broad- 
cast daily through the Chicago 
Daily News station WMAQ 
frem 2:30 P. M. to 3:00 P. M.

The program for this \veek 
follows;

Week of March 5 
(diicago 1'reble Clef Quartette 

M i ss Grace Svmons, 
Accompanist

Music
STEPHENS 

»

SGHUMMAN
Indian Mountain Song

.....................  CADMAN
The Year’s at the Spring

................................. BEACH
My l4).dy Chlo’

..... CLOUGH-LEIGHTEB 
Medlv from the South

......................... ABR. PIKE 
8 8 8

Within a Little Wood
................................. ROOT

Love Game Calling
..................... ZAMECNIK

Will O’ the Wasp •
................................. SPROSS 

8 8 8
Santa Lucia

..................... NEAPOLITAN
Italian street song

............................. HERBERT
The Art Institute

It is hard to believe the 
great number of p ople who 
spend all or part of their lives 
in Chicago without acquaint- 
ing themselves with the many 
interesting and enjoyable feat- 
ures to be had in this city.

For instance, I shall men
tion the Art Institute, located. 
on Michigan Avenue at the 
foot of Adams Street. This 
art palace ranka among the 
-best and finest art galleries 
in the world. It* houses a col- 
lection so varied and so ex- 

i

cellent as to rauk second in 
America. The collection con- 
sists oi examples of old masters 
and modern paintings, as xvell 
as a comprehenslve group of 
seulpture, both ancient and 
modern. In addition, there are 
many beautiful and complete 
exhibits of furnitūrą, tapeslry, 
architecture as well as interest
ing Okl-AVorld and American 
antiques. These representative 
art objects have been gathered 
Irom the four corners of the 
earth. Its art school is the 
largest and most comprehensive 
in the country. lt receives more 
visitors annually than any 
other art museum in the 
world.

A more detailod word pieture 
of this famous art center would 
certainly be more appropriate. 
Immediately on entering the 
main lobby one is confronted 
\vilh hundreds of casts from 
mastcrpieces of French seulp
ture which adom the balcony 
of the main štai r case. The 
spacious landing to vvhich the 
stairs lead is adorned wilh re- 
produetions of famous bropze 
statues ovvned in Europe or 
America; as \vell as the fam
ous painting, A.ysumption of 
the Virgin, by EI Greco, a 
Spanish painter of the XVI 
(’entury.

On the second floor one may 
see the well-knowu Hutchinson 
Gallery of the Old Masters, a. 
purchase from the Kussian 
Prince Demidoff. A vast col
lection of Flemish paintings of 
ecclesiastical subjects in their 
quaint mcdievai conception is 
also Qn exhibit liere. It is \vell 
\vorth \vhiles lo contrast these 
vvorks in strongest tonai (dark 
and light) wi|h a room of 
modern paintings. An adjacent 
room is adorned with the works 
c f , Glaudė Monet and P. 
Auguste Renei r.

The \vorks just mvntioned 
are of a quite impressionistic 
and luministic nature and yield 
their best effects from a distant 
viewpoint. These treasurčs are 
loaned by Martin A. Ryerson.

When a visitor learns that 
the Kimball collection alone is 
valued at $2,000,000, he tvill 
readily believe that the totai 
collections in the Art Institute 
are worth many millions, and 
therefrom he may gaili a newer 
estimate for art in general. 
Mastcrpieces by Reynolds, Gain- 
sborough, Romney, Lawrence, 
and Turner, of the English 
school are of special interest 
to the art lover. The collections 
by the late Mrs. Potter Palm- 
er, consisting of the wqrks of 
Corot, Monet, Raffaelli, and 
Cazin, are fine examples of 
modern French masters.

One wing of ^the building is 
used for temporary exhibits of 
living artists \vhose works are 
much more readily understood, 
appreciated, and of a more 
cheery tone than those of the 
old masters. The Wh.ite Gai
li ry of modern.American paint
ings; a collection of ancient 
Chinese pottery; a collection 
of Japaneso block prints; t\vo 
rooms of etehings; the Nicker- 
son collection o( Japanese lac- 
quer; Ghinese 'pottery, jade, 
etc., are some more of the in- 
teresting exhibits.

Although considerable has 
been said in regards to the 
contents of this wonderful art 
museum, it seems as though 
I have merely started to en- 
umerate the many collections.

. Of special interest during 
this month is the unique ex- 
hibit of something new in the 
■wky of art departure, an ex- 
hibit of posters made entirely 
of felt. These posters are in

L. S. A. A. MEETING

Sunday, March 11, 1928
And just a little bit of 

news! besides a number of 
other vital matters that 
should concern every mem- 
ber of the L. S. A. A.!

Come on, members, 100% 
strong at the L. S. A. ^A. 
meeting, Sunday, March 11, 
1928, at McKinley Park 
Hali, at 2:30 P. M., — and 
it shall stArt at exactly 2:30 
P. M., on the dot!

— the Officers.

AMONG FRIENDS

Well, “Tuščios Pastangos” 
came off very successfully, as 
I suppose you have heard, from 
the accounts of the papers. I’m 
tiere to say that 1 think the 
Studentą did their little bit 
\vell. Tht’ follo\ving vvere our 
representatives: Lucy Sadoxvs- 
kas, .John Stocker, .John Chesta, 
.Ir., Aldonna Pūkas, and Frank 
Skammer. We regret that more 
members vvere not out for the 
play. You missed an enjoyable 
and vvortlVvvhile cxperience — 
you really are the only losers 
by it. Those of us vvho xvent 
certainly do not regret it.

8 8 8
Miss Gecilia Maros has been 

studying at the E. V. Eggcrt 
Piano Aeademy and is going 
to take part in a Musicale given 
by the Academy at Kimball 
Hali, Saturdav, March lOth. She 
is to receive a teacher’s cer- 
tificate. Another teacher to 
j oi n the rauks.

8 8 8
John Ghesta, .Ir. is prepar- 

ing for an examination for 
assistant-pharmacist. .ludging by 
his previous vvork vve are quite 
eonfident he'll pass, and with 
a vvide margiu.

s 8 8 8
Our editor, Miss Frances 

Sado-vvskas, is so hard-work- 
ing on the paper vve seem to 
forget she is also a hard-work- 
er elscvvhere. Miss Sado>wskas 
is the secretary of the Alpha 
chąpter of the Eta (Sigma Phi 
fraternity. The Alpha chapter 
*s at the University of Chicago. 
This chapter gives an annual 
Roman banųuet. This year’s 
banquet vvas held at Ida Noyes 
Hali, Friday, March 2. “Our 
Frances” gavę tlie toast to the 
professors and sure did them 
proud. Sorry you xveren’t there 
to hear her. Eta Sigma Phi 
is the national honorary class
ical fraternity, composed of 
Greek and Latin-students.

— A. P.

Refuse s Pbk Key
.Just recently a Dartmouth 

Senior refused eleetion to Phi 
Beta Kappa, vvhich, as every
body kncvv"s, is the national 
honorary fraternity for uni
versity studentą with very high 
scholarsliip. His reason for rc- 
fusing vvas “The present system 
of marks does not shovv the 
true abi lity of ai student”.

Rare indeed is one vvho re- 
fuses the PBK key, būt many 
there are vvho knock and ri- 

brilliant colors and are from 
the Lenci Studios, Twim, Italy. 
They are spirited and distinet- 
ive and are alive vvith gay 
colors. The exhibit, lent by Miss 
Francas Hooper, vvill continue 
through the month.

And remember, anybody may 
attend, for the admission to 
the galleries on Wednesdays, 
Saturdays, and Sundays is free, 
othervvise an admission fee of 
25 cents is charged.

— J. Stocker.

NEWS AND NONSENSE
__ - - -

DID YOU HEAR — ?
About Frances toasting? It 

isn’t vvhat you think, though.

Tee — hee — hee!
Lucy had the -liest time at 

-the rehearsals! Tee-hee’. First 
one man took her home, then 
she got proud — vvouldn’t ride 
the street-car. Well, she 
vvouldn’t vvalk, so she rodė in 
an auto, vvith a young actor 
from, v- from Tilden, vvas he?

You Cavvn’t Ritz Me!
Bernice has been going to 

the Coopcr-Carlton ’n’ is going 
to join a fraternity! (hovv does 
she do it?) ’n’ everything! An’ 

I vvill you štili speak to me?

AND DID YOU SEE — ?
Hovv Betty plays bridge? I 

vvonder if she plays it speak- 
ing French?

Talk about tlie elite of Chi- 
cago’s Lithuanians---------------

THE OLD FIAME RETURNS
Or should I say, reburns? 

Stanley’s just buming up the 
roads betvveen Bridgeport and 
Cicero ag-ain. Šame address, 
šame person.

S-s-s! Karštas Stopas!
O-o-o! Kin Leo dance! M-m-m. 

An’ has he developcd a vvonder- 
ful line! Ah-h-h. Talk about 
advancement — vvhevv! Our Iii 
Leo vvill soon be a post-grad- 
uate from the school of sheik- 
dom.

News Potpourri
Cats “Color-blind” Brain vs Bravvn

Professor/ -F. M. Gregg, of 
Nebraska Weskyan University, 
has eondueted several exper- 
iments regarding the color'the average moist vveight of
sense of night-provvling animals. 
This <liscovery, as recently an- 
nounced, is ([uite amazing. He 
found that this colorful vvorld 
of green grass, vvJiite milk, 
gray mi.ee and yellovv eurs is 
all just gray to cats.

(Editor’s Note: Here’s a 
chance for marketing some of 
those vvidely advertised “rose- 
colored glasses”).

War Pictures to Stop War
Severai prominent drama tie 

erities are of the opinion that 
vvar pictures, vvhen properly 
presented, vvill assist consider- 
ably in driving home the mess- 
age that human cotnbat is all 
wrong and entirely futile. 
Wi-lliam Wellman, director of 
“Wings”, and of “The Legion 
of the Condemned”, believes 
tliat if a motion pieture at- 
tempts to prove the futility 
of vvar and not glorify it, it 
vvill deliver a great message 
to the multitude of theatre- 
goe-rs. “What Price Glory” is 
a good example of the type of 
pieture referred to.

dicule this fraternity, — of 
coursc the knockėrs are th’ose 
who liave not been invited to 
become ovs-ners of the PBK 
key.

Hovvcvcr, vvhen a possible 
member of Phi Beta Kappa re- 
fuses and statės the remark 
vvhich tins Dai’tmouth senior 
did, about, marks not lieing 
a true tęst of ability, then, it 
is not just an “outrush of hot 
air.”

These Nevvcomers!
Funny hovv popular these 

out-of-towm’rs get as soon as 
they come lo Chicago. Poor 
Lida hasn’t even tiine to sleep 
any more. Watch your stop, 
kiddo, or you’ll Ik* losing that 
rosy flush of youth.

BEG YOVRPARDON!

I take it all back about 
.Junior. He changes his vvomen 
likę his undervvear, — week- 
ly. Hc’s had tvvo nervv ones 
since I saw you lašt. Isn’t it 
convenient to ovvn a rest- 
aurant, vvith these starved 
vvomen hovvadays, .Junior.

And novv, Dear Friends 
and Othervvise,

It’s fan-vv-ell. I’m leaving you. 
I regret that 1’11 no longer have 
so many opportuifities to re- 
veal my precious discovcries, 
at the expense of your rep- 
utations, — even though 1’11 
štili be around here some- 
vvhere.

Novv for my vvill: I, Nevv 
Sense, heing sound in mind and 
in budy (I am sure of the latter, 
būt some of your remarks make 
me doubt the former), — 1, 
Ncw Sense, do hereby bequeath 
this kolyum to my successor, 
General Mixup. Give’m a hand, 
folks!

For ’tis today, I’m leaving 
vvith my little birdies, nevvs 
and nonsense title, name ’n’ 
everything. Bonjour! mes amis 
'T mes chčrics, Adieu! and do 
’hink kindly nevv and then of 
your old tattler,

— NEW SENSE.

prelimi nary tests 
the University of

Results o f 
eondueted a t 
Southern California shovv that 

the hump-backed vvhale’s brain 
is around 4.4 pounds. This fact 
:s quite astounding vvhen one 
considers the vveight of the 
average human brain vvhich 
is around 2.7 pounds. It is 
interesting to compare the 
relative bulk of a man and a 
vvhale together vvith the vveight 
of the brain possessed by 
each.

Hey, Circus ’s in Town!
At lašt, a real trained flea 

circus! Prof. William Heckler, 
of Nevv York, is the ovvner and 
manager of a real honest-to- 
goodness flea circus. Prof. 
Heckler has taught some of 
the more ambitious flcas to do 
such avve inspiring feats as 
riding bicycles, firing cannons, 
playing “football”, juggling, 
and “strong man” acte. Heck
ler also says, ([uite seriously,- 
— “and there are no desertions 
from my company. Once I have 
made an actor out of a flea. 
that actor remains in my Ser
vice for the re.st of its natūrai 
life”. — J. J. S.

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
ujnor banio, kaina $38.75, labai leng
vais išniokSjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator valiausio tamsio walnut 
medžio, [skaitoma skrynutė. Sis spe
cialus pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music
Studios,

Tnc.,
13 So. Kedzie Avė.
Phone Kedzie 6810
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Penktadienis, kovo 9, 1928 NAUJIENOS, Chicago,

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
l’niversal Pharniacy pažymi 

vienų metų sukaktuves nuo to 
laiko, kai p. E. A. Shimkus 
tapo, jos savininku, šiame me
tiniame paminėjime jis |>arda- 
vinėja tūlas reikmenes labai 
nupigintomis kainomis; prie to, 
dar duoda atminčiai dovanų 
kiekvienam pirkėjui. Verta at
lankyti.

PATKAUSKAS

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSll-KAUSHILLAS 
AKUSERKA

3252 South Halsted Street

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

____ Lietuviai Daktarai

OR? A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakarą

įCLASSIFlED ADS
MiscellaneousPersiskyrė su šiuo pasaulio 

vo 8 dieną, 9 valandų ryte 
28 m., sulaukęs apie 51 me 

amžiaus, gimęs Ijeluvoje 
Šiaulių ap., Laižuvos parap. 
Purplių kaimo. Pragyveno A 
merikoje apie 20 metų. Po likt 
dideliame nubudime moterį 
Magdeleną, 3 pusbrolius, Fran- 
siškų Ramanauską. Franciškų 
Kuzminskį ir Antaną Kinčinų. 
T&ippat paliko sesers dukterį 
Barborą Simanauskiene ir se
sers sūnų Antaną Chapų Ame
rikoje. Lietuvoje paliko seserį 
Moniką. Velionis priklausė prie 
2 draugijų šv. Jurgio šv. Al
fonso. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3222 S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
kovo 12 dieną, 8 vai. ryte, iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Rama
nausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris ir Visi Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 1139.

šiuo pasauliu 
kovo 7 dieną, 4 vai. po pietų, 
1928 nu, sulaukęs 15 m. am
žiaus, gimęs A. A. Vincentas 
balandžio 17 d., 1913. Paliko 
dideliame nubudime motinų 
Oną, po tėvais Bračaitė, tėvų 
Antanų, sesutę Antaniną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 5915 S. Whipple St.

Laidotuvės įvyks subatoj, ko
vo 10 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų j Aušros vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Valkau
sko, giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,.
Tėvai, Sesutė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Viršui UnJversal
State Bank ....

Moterya ir mergi
no! kreipkitės su 

■ei k ai ai a nuo 12 iki 
J vakaro. Kitu lai- 
<i> pagal eutartj

Akių Gydytojai

Nuo
8:80

DR. M ARGERIS
8421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 8 po pietų. Nuo 6:80
v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

iki

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:80 v
1608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, (11

Concordiu

Bendiko 
pažįstami

patar

Lietuves Akušeres

u

Laidotuvėse-patarnauja graborius Gudei kis, Telefonas 
Yards 1711.

Persiskyrė

SI INAI. ŽENTAI. MARČIOS,
ANŪKAI IR GIMINĖS.

JURGIS BENDIKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
panedėlyj, kovo 5 dieną, 3 
valandą po pietų, 1928 m., su
laukęs 55 metų amžiaus, gi
męs Kretingoj, Lietuvoj. Pali
ko dideliame nuliūdime Oną ir 
ftvojęerj Jurgį Kavai j Ameri
koj, o Lietupvoj keturias sese
ris ir gimines. Kūnas pašar
votas, randasi 3441 S. Morgan 
Street.

laidotuvės įvyks subatoj, ko
vo 10 dieną, 1 vai. po pietų iš 
namų į Lietuvių Liuteronų baž
nyčią 2209 S. Irving Avė. ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j 
kapines.

Visi A. A. Jurgio 
giminės, draugai ir 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Avogeris 
Kiti Giminės.

DOMICĖLĖ VIDUGEKIENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 6 dieną, 6 valandą vaka
re, 1928 m., sulaukus 80 me
tų amžiaus, gimus Ūtos kaime, 
l’am vėžio parapijos ir apskr., 
Amerikoj išgyveno 30 metų 
Ilgiausią laiką gyveno Ham- 
mond, Ind., paliko dideliame 
nubudime dvi dukteris, Eleną 
Skutienę ir Emiliją Vidugerie- 
nę, ir sunu Joną, brolį Kazi- 
mierąPetroKą, Lietuvoj brolį 
Grigorj Pctrokų ir seserį Kau
pienę. Runas pašarvotas, ran
dasi 3363 So. Lowe Avė.

Laidotuvės jvyks subatoj, 
kovo 10 dieną, 8 vai. ryto iš 
narni,i į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Domicėlės Vidu- 
gerienės gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laiodtuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Simus, Broliai, 
Sesuo ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Mažeika. Tel. '7 
113

NORVAIŠAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 8 dienų, 11:10 valandą 
dieną, 1928 m., -sulaukęs 63 
metų amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskrityj. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Rozaliją po tė
vais Gpngola, 3 dukteris: Sta
nislavų, Eleną ir Mikaliną, 3 
žentus, Stanislavą Gofron, Mi
kolą Slabodų, Vladislovą Zon,
2 sunu: Vladislovą ir Justiną,
3 brolius: Franciškų, Mečislo
vą ir Joną, 3 brolienes ir sese
rį Stanislavą česnienę ir gi- F 
minės. Kūnas pašarvotas, ran
dasi -1102 S. Honore St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
kovo 12 dieną, 8:30 vai. ryto 
iŠ namų j šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Justino Norvaišos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Žentai, 
Sunai, Brolienes, Sesuo 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis 
1741.

PETRAS JUŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 6 dienų, 5 valandų po 
pietų, 1928 m., sulaukęs 36 
metų amžiaus, gimęs kaime 
Vaštakių, Varnių vai., Telšių 
apskr., paliko dideliame nubu
dime brolį Benediktų Butkų ir 
brolienę Oną, Lietuvoj tėvus, 
brolį ir seserį ir kitus gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4139 
So. Maplevvood Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 10 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Petro Juškos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Brolis. Broliene ir 
Kiti Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Rudžius, Tel. Canal

Kazimiera Janutavicienč
po tėvais Ivanauskaitė

ir

su šiuo pasauliu po sunkios ir ilgos ligos
kovo 7 dieną, :15 valandą ryte, 1928 m., sulaukus 60 m. 
amžiaus, gimus Kauno rėdyboj, Raseinių apskr., 1’ytavė-
nų miestelį, Amerikoj išgyveno 30 metų. Paliko dideliame 
nubudime dukterį Genovaitę Miliauskienę, 3 sūnūs, Petrą, 

žentą Antaną Miliaucką, 2 mar-Vladislovą ir Bronislovą
čias, Heleną ir Heleną 
Hovardą fir gimines.

anūkus, Genovaitę, Antaniuką ir

Lincoln St.
Kūnas pašarvotas, randasi 1119 So.

Laidotuvės įvyks subatoj
ryte iš namų į šv. Kryžiaus parapijos

kovo 19 dieną, 8:30 vai.
bažnyčią, kurioje

atsibus gedulingos pamaldų , už velionio sielą, o iš ten bus
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

visi A. A. Kazimierus Janutavičienes giminės, drau
gai ir pažįstami ir taipgi Miliauckai, kvečiame visus Cie( 
ro draugus biznierius ir pažįstamus dalyvaut laidotuvėse
suteikti jai paskutinį patarnavimu ir atsisveikinimą.

Nulindo liekanų
DlIKTf

Grabonai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patar n a v i m a g 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran 
gus, todėl kad neturi 
me išlaidų užlaikymui

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VATTUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivus akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma! 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speęialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 8.

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2380

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal lutartj

Ofiso Tel Victory 7188
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

nPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South Wallace Street

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza inuotojaa
2314 W 23rd PI. 

Chilaga III.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau 
kti, o mano darbu bu 
site užganėdinti.
Roosdvelt 2515 - 2510

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halstcd St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.

Nedalioj nuo 10 iki 1

Lietuviai Daktarai

DR. J. W. BEAUDETTE
VIR0U1 ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:39 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CH1CAGOJ 

Laidotuvėse 
nauju geriau ir pi 
giau negu kiti, to 
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St 
Tel Victory 4088

Tel. Rooscvelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

Ir balsamuotojas

Nuliūdimo valandoje 
suteikiam geriausi pa
tarnavimą. Palaidoj*- 
ina atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport
Avė., Chicago.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115
Baigusi ak u ža
rijos kolegijų; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
ni jos lįg o n b u- 
Čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
priei gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
tr mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagalbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

D R. M. T. STRIK OL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 Smith Ashland Avenne 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea„ 6641 South Albany Avenne 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avenne, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultru/iolėtinė šviesa ii diathermia

A. L. DA VIDONIS. M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel Kenwood 5107
V a I a n d o i

nuo 9 iki 11 vai. ryte, 
nuo 6 iki 8 vai vakare 

•ipart šventadienio ir ketvirtadienio

Rph 6600 South Artesian Av«nu» 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS" IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago. III

i'elcphone Republic 0083

Or. V. B. Milaszewicz
, Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockvvell St.

Valando* nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:10 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M.

CHICAGO

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAŠ 
4645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekei 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D
4442 South \Vestern Avenne 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 ▼. ryto 
nuo 6 iki U vai. vak.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residcnce Tel. Fairfax 6353

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 So. Halsted StH Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai _ 

Ofisas
1729 South Ashland Avenue, 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS: 
iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik) 4 

po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
ro. Nedėl nuo 10 iki 12 v diena

Phone Midway 2880

Nuo 10 
*al į 
akaro.

Telephone Yards 0994

OR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenae

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą.
7 iki 9 vak Nedėl. nuo 10 iki 12 dieni

Res. Telephone Plazs 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgai ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1925 W. 18th St. netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110 

Naktj So. Shore 2288, Boulevard 6488

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
iimokėjimo. Nc- 
reik nieko įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. ( 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad jums reikės 
mokėki: *

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 —- mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn.

Dr. C. W. De Roąue
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phono Boulevard 7580

DR. A. KULVIN 
DENTISTAS

4624 S. Western Avė.
Viršui S. W. Norwell’s aptiekos, 

kampan 46 Place.
Atsineškit šį skelbimų, gausit $2 

pigiau už visų dantų darbą.

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grikius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2800

Namų Telefonas Repąblic 9723

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. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v p p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

Cor. Washington and Clarks Sts 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8899

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom St., Room 1111
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pie’ 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1319

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BOROEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—• 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

A, A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie »t., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo IL—0

jį
3241 South Halsted St

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedllio ir 

Pėtnyčios

ĮCLASSIREh ftUS.
Educationai 

Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Miscellaneous
Įvairus

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
Šmotais.

Boulevard 1036

SOL EIJLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys 
2118-20-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. 
Phone Victory 2454. Lawndale 2454

AT YDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. {dedam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE CO.

222 W. Kinzie St.
Superior 2055-56

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javu auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washjngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny- 
gutės arba smulkesnių informacijų 

ile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul, Minn.

STOGŲ dengimui materialas, rau
donas ir žalias, slate, $2 roleliui, bal
ta maleva, $1.75 galionui. Vinys, ce
mentas ir tt. 2553 W. Madison SL 
Seeley 6065.

KRAUTUVIŲ F1KCERIA1 
Grosernių, Buter- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių, Mu
sų specialumas Ge- 

ras patarnavimas, temos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Struet.

Business Service
Biznio Patarhavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co. 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

KAFKA ROOFING CO.
.(Not inc.) 

Kontraktonaiy visokios rųšies stogų 
dengėjai.

5330 W. 22 St. Cicero, III. 
Tel. Cicero 1320

MALEVOJAM, dekoruojant — At
sigaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 
Lawson Painting & Decorating Co.

Kedzie 5556.

PERKRAUSTOME
i visas miesto dalis, nebrangiai. 

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1857 W. Lake St. Monroe 0056 
Vakarais Monroe 6629

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu- 
rimus užtaisome už $3. Darbas ga
rantuotas.

C. MOSER
625 West 48th Place 

Yards 1034

UPHOLSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik go
riausi darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

IŠKABU malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se- 
ZODO.

Oakland 6777.

MES išvalysim jūsų kaurus ir pa
taisysim juos. Ekspertų patarnavi
mas, nebrangios kainos. Pabandykit 
pas mus.

ASHJIAN BROS.
2101 E. 71st St. Dorchcster 000’J

PRIEŠ pavasarį namų taisymų 
plasterinimų arba lopymų, .perstai- 
some ir malevojamc. Atsišaukit ar
ba telefonuokit.

WHITTING & SON, 
Norman 1792, 6948 S. Princeton av.

Atsineškit su savim šj skel
bimą, nuleisim© pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN- 
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IS 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGIIT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4582 
Cottage Grove Avė.

GROTAI dėl visu garu 
gildomų boilerių, įuriias 

taisymas jų.

MALEVOJU, dekoruoju. Nebran
gios kainos, gaukit mano apskaitlia- 
vimą. T. E. DANIELS, 1412 Irving 
Park Blvd., YVellington 3377.

PLUMBERIS — guro ir kursto 
vasdcns apšildymas įvedamus.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

ir vandeniu 
ir gasinių 

American 
•' WorkX 3110 Wcnt-

\voith Avė. Phono Victory 0634.

pečių ir tais; 
Stovo Repai r

A T YDAI LIETUVIU 
Atlilut buvo DiHlevojiiną Ir <lckuravitii;| per 
ekbportUH. Dykai iipt-kalllim imat*. Nuo Įni
ko urbii kontraktainiH darbai. Važiuojam 
bllo kur ChlcuROj arb prieinfubdiuuiie.

J. J. 8HAKENMAER 
UI!) Mihvaiikcc Avė. 

Bruu»wjek 7307 
————-......... i 1 ■ T ■ ' '

SENAS Bridgcporto barzdaskutys 
persikėlė j naują, vietą, 3813 South 
Kedzie A ve. Užkviečių visus apielin- 
kės lietuvius atsilankyti. Duosiu vi
siems gerą patarnavimą. Taipgi ga
lima gauti pas manę Naujienas, 
Domininkus Gvaloda.
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Automobiles

Resortas ir Farma

Personai 
Asmenų Ieško

Financial
Finansai-Paskolos

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimai

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

wrights. Rašyk šiandie. ___
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingai 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney,1 

23t0 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

i su 
ir

Musical Instruments 
Mttzilrog InitrumenUi

PR1VAT1ŠKAS žmogus parduoda 
gerai žinomą grojiklį pianą, kaip 
naujas, už $101), pusė cash, kitus j 
60 dienų.

6621 S. Richinond St., 2 flatas

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taipui 100 dauniAU Keros vcrič* Chrynlc- 
rių. Nu«h $896. Dodae*. Hiidaorių. Onkliind 
$1150 ir tt. Vl*l karui garantuoti. I’unokčjl- 
rnni*. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui

AiHiAaiikiic Ainndic.
Sav įninka* 

571'1 S. VVhipplc SI.
Kci*ilbli<‘ 8,08

TI KIC imrduoli grirJi). 11 u >< l< tii i *k ų <>
knrnl>.*irl i| 
kla.

murini biingalou, $3<i00 <i-;i*h rei.

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tek Lafayette 6738-G716

PASKOLOS $100 ir daugiau, jūsų 
notomis, legalėmis kainomis. Savai
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be 
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
ir 3 morgičius labai žemu komisu. 

LINCOLN LOAN ASSOCIATION
1931 Milwaukee Avė., 

netoli Westem 
taipgi

3166 Lincoln Avė.
Room 301

netoli Ashland

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St.

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
AugŠčiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory O5C2 
Duro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

KUOMET JUMS
NIGŲ, ATSIŠAUKIT PAS:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St
L F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOWSKI, Sekr lid.
Pirmi, antri ir treti morgičiai 

Tel Canal 1875 
į visus departmentno 

Pigiausios kainos. Greitai 
patarnavimai.

IĖŠKAU sunaus Mikolo Mitrino. 
Jis gyveno Los Angeles, Calif. Da
bar 
noli 
not, 
šti.

nežinau kur randasi. Mielas su- 
atsiliepk, arba kas apie jį Ži- 
meldžiu'man apie jj prane-

R. 1,
M. EVA MITRIN, 

Box 93, Frees Oil, Mich.

PAlfišKAU savo švogerio 
Zavicko, peina iš Suvalkų 
nijis, Gražiškių parapijos ir 
Malonėkite atsišaukti, turiu 
svarbų reikalą. Kas pirmas 
skiriu 5 dolerius atlyginimo.

Atsišaukite
JOE CUPRINSKAS 

2907 So. Union Avė., Chicago, III.

Juozo 
guber- 
kaimo. 

labai 
praneš

IEŠKAU apsivediiimi merginos ar
ba našlės nuo 25 iki 30 metų am
žiaus. Aš esu vaikinas 33 metų am
žiaus, negirtuoklis, gerai gyvenu ir 
turiu gerą darbą. Gyvanašlės nera
šykit laiškų. Norėčiau susipažinti 
per laiškus arba ypatiškai susitikti. 
Rašykit laišką adresu M. S. Box 62, 
Evanston, III.

PAMEČIAU pilietybės popieras, 
dviejų draugysčių knygutes, drau- 
fijos šv. Kazimiero paliudviną ir 

. M. W. unijos paliudymą. Kas ra
dot malonėkit sugrąžinti man, už 
ką busiu dėkingas. Pranciškus Bar- 
dauskis, 2956 S. Union avė.

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes tunme labai gera progą dėl 
(tuvių salesmanų pardavinėti va- 

Mo- 
turi 

Serai kalbėti lietuviškai, kad tin- 
amai išaiškinus dalyką savo tautie

čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 3832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 S^ Cicero, III.

lietuvių salesmanų pa;______
dovaujančius produkus General

i tors Corporation. Salesmanai 
' —irai kalbėti lietuviškai, kad

į Mums reikia lietuvių 
Į automobilių salesmanų 

MES turim* gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo- 

BEIKIA PI- bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim šį skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, iiuamo i'-rbii **»*«■*. 
ti. Pinigus gausite į 12 valandų.------------------ ■
Industrial Loan Service i

1726 W. Chicago Avė., davėjas,, guli bul ir be ^tynmo. 
Kampas Hermitage Avė.

v—» -r_____ REIKALINGAS barberis vakarais,
imame legalį nuoiim- 3531 So. Halsted St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8336 So. Halstod St

REJKAIJNGAS automobilių par-

Gera pelninga vieta atsakančiam 
žmogui. Zurawski Auto Sales & 
Service, Chrysler Atstovas, 3967-60 
Archer Avė.

REIKALINGAS barberis vakarais 
ir subatomis. 5004 W. 16th St., 
Cicero, III.

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% teomišo. 
Taipgi pirmi morgičfai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Daarborn 4020.

REIKALINGAS barberis tuojau 
penktadienio vakare ir šeštadieniais 
visą dieną. 1405 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

Už GERIAUSI cash pasiūlymą 
nupirksite mano grojiklį pianą, ne
turiu vieto.s naujame name, turiu 
parduoti tuoiau, parduosiu už $100 
— l/į cash, kitus į 60 dienų. Reikia 
pinigų persikraustymo išlaidoms. (SKORCiR SCHIRE2R.

6512 S. Halsted St.

20 Coach,

ftadio

BUICK 1926 
tikras bargenas, turiu parduoti 
tuojau, $6(M).

KAORT ntlICK co.
4400 Archer Avė.

Tel. Virginia 1200

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo

Real Estate For Sale
1 Namai-Žeroi Pardavimui_____

$1000 INMOKĖTI
5 kambarių bungalow Beverly 

i Rilis, arch valgomo Kambario lubos, 
I stikliniai porčiai, tile grindimis va- 

___________ ____________ _ j na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
’’ A \L , i________ • • ' P(';dų lotas. Conover indų plovimui.

BARGENAS, .» kambarių mūrinis Į Pamatyk it demonstruojamus. Atdara 
bungalow, 1006 W. 57 St., naujas ir į vokarais. Carlson Construction Co.. 
moderniškas, pirmas morgičius $3500 į 10838 S. Talinan. Hoverley 9407. 
pasibaigs į 5 metus, tiktai $750 jmo-i ibaigs j 5 metus, tiktai $750 jmo- 

i, kitus po $35 j mėnesį, savinin-'
HOUGH. 4213 «. Hnl«to«l St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division SL 

Tel. Armitage 1199

vai.

Help Wanted—Female
Darbininkių

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti du nemažus vaikus, val
gis ir guolis. Gera užmokestis. 506 
W. 30th St.

For Rent
PASKOLOS ANTRIEMS 

MORGIČIAMS
Turime užtektinai pinigų. Pigios 
kainos, lengvi išmokėjimai. Taipgi 
$100 iki $300 už 2% nuošimčių, be 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St. 
Phone Brunswick 8968

RENDON 2 kambariai (Binge
liam) su valgiu ar be valgio. 3534 
So. Parnell avė. Aston Waskevicz, 
2 aukštas iš fronto.

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND 
MORTGAGE CO.

184 N. La Šalie St, 
Room 2006

Dearbom 4636 — State 5864.

&

Musical Instruments
Muzikos Instramentai

TOM BR0WN
BENAS IR ORKESTROS 

MOKYKLA
Privatiškos instrukcijos visokių in
strumentų patyrusių profesionalų 
mokytojų. Dykai benas ir orkestrą 
mokiniams, įskaitant šokius, biskj 
primokėti kitiems. Mes išmokinsim 
jus groti bile kokį instrumentą.

34 W. Lake St.
. Ph. State 0796

Jūsų Naujas Radio
Girkit sau naują radio nuo atsa

kančio radio pardavinėtojo, jus rasi
te dauę setų pasirinkimui, visi ga
rantuoti, taipgi ekspertai radio tai
sytojai.

G. & W. Radio Co.
6200 So. Halsted St. , Normai 1464

(’HHYSiiEH Tmlor Rednn — A l 
Movyjc. $676. Diana 192(1 slruitght 8. A-l 
Mtov'vje. $700. i4mok4jinuii«.

(1718 So. We*tcrn Avė. ARGO

tai- 19’1(1 Chevrolet KoiuUtcr $1(16
11127 Chevrolet Coach .............................. $376
1924 Buick Tour.............................................. $21(5

U937 So. Hnl*(cd Wcntworth ’’222

ĮJARANTCOTI nauji nulio *etni bu* iA- 
parduoti greitai speeialėmi* luinomis. Apri
botu* skaitliu* Atwatci* Kent vartotų učių. 
$30. Taipgi parduodam liauju* AtWate<' Kent 
radios $88. Manor Kailio Shoppe. 0322 S. 
tVentrrn Avė.. Phone Republic 0350.

ESSEX 1927 — $495 — 1920
Coftch $260. Hiulnon 1927 *ednn denionMrtv 
toriu* $896. HUDHON—ESHEX Donler. 
3512 Archer Avė.

Furniture & Fixtures
_________ Rakandai-Įtaisai

VALGOMO kambario setas, $5, pa
siniai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, icc bak- 
siai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utaminke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schvvartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

Mes perkame visus senus ir var
totus rakandus ir mokame geriau
sia kainą. Taipgi parduodame gerus 
rakandus pigiai. Harvey and Co. 
1357 W Lake. Monroe 0056 arba va
karais Monroe 6629.

MES MOKAME brangiai už jūsų 
r."3 rakandus, pečius, kaurus irsenus 

t. t.
rakandus, pečius, kaurus

BROWN FURN. CO. 
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

PARDAVIMUI barbernės veidro
džiai, ki'ėslai ir su visais įrengimais. 
3531 So. Halsted St.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamą mašiną. Turime pilną pasirin
kimą Singer siuvamų mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 4251 Cottage Grove Avė.

SIUVAMOS mašinos, visokių išdir- 
bysčių, consoles, dropheads, $9, elekt
rines, portable, $22.50 ir daugiau, iš
mokėjimais. Patterson Bros. 1952 
Irving Vark Blvd.

Automobiles

9660 
$1075 
$1260 
91450 

__________________ $1650
4 dur., Landau Hedan $760 
7 paaažrerių. nedan.

$2750 
$1750 
$975 
$060 
$060 
9876 
$400 

___ _____ 
binte (mokėti, kitu* j 
ų. Atuara vakarais h-

TIKRI BARGENAI
Aukotos rųAiea, včliau*ių iniHlelių, 

vartotų karų. 
CHBYRLER. 1927. 02 Coach, kaip 

nauja* ....................... -..... .. ..... ......
BUICK 1928 Milan. kaip nauja* ... 
CHKY8LER 1928. 72 sodan, kaip 

nauja*.... ................................. -..... .
PACHARD 1926, Btraiąht, 8-5 pa. 

•ažiorių. sodan ...... ............ ...........
CHRYSLER 1927, 80 eedan, kaip 

naujit* ...
PO.NT1AC 19'48, 
LINCOLN 1927, 

kaip nauja*
CADILLAC 1927, 5 panažiorių sodan, 

kaip nauja* ... ..........-...... -..........
JOKDAN 1927 atraight 8 sport road- 

ster ....  —.. ...... ........ .. ......
ES8EX 1928. 4 durimis sodan, kaip 

nauja* -- ------------ ---------------------
STUDEBAKER. 7 pasažierių sodan.

kaip nauja* ....... ....... ...... ..... ................
AUBURN 1927, sport sodan, kaip 

nauja* . .................................. ..... .....
60 kitų vėliausių modelių lonvių 

karų nuo _ ______ __  $100 iki
Visi karai garantuoti ir teikiama*

patarnavimas. Tik I.............................
12 arba 18 mėnesių. ___ _ ____
nedaliomis iki 10.
NORTH AVENUE MOTOR SALES 
3739-41 W. North Ave„ Phone Copitol 3360

Dodge ’27. Sedan .....
Chrysler 27, Sedan 
Hupmobile *25, Sedan 
Nash *27, Sedan ..... .
Hudson ’27, Sedan ... 
Buick ’27, Sedan .....
Studebaker Sedan .....
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais.

2560 So. Halsted St.
Atdara visada

$350
$700
$550
$650
$550

M & K Motor Sales
vnicaroa senaiusl ir aUaktinčlauBl vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilnai (renrU, gerame mechanlAkame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mes turime karą kuris tinka 
kiems reikalams. Cash, Išmokėjimais, 
nais.

6811-13 An. Halsted 8t.

▼i»o- 
mat-

50%
PIGIAU

DODGE SEDAN 1024 --------------------
ESSEX COACH 1920
FLINT Tourinr 1020 --------------------
AUHURN Tourinr 1025 iiomtl Už

daroma* —
kini .7. 7.7 - 7 __ ____

MOON 1924 Sport Tonrinr  —-
MOON 1023 4 paeakierių coupe ------

Tie karai yra nupirinll I. _‘
Jei jus norite pirkti gero karo, 
to Alų serų bar genų. 

South Skies didiiauai automobilių ver
telgos.
GARFIELD MOTOR SALES CO.

47 to UI E. 56th St., cor. WabMh Avė. 
7715 8o. Halsted 8t.

9105 
9325 
9195

aaromB* .............   9225
OAKLAKD Sedan 1925. 4 ratų bre- \ 

9250 
9175______ JI 9100 

lygiai per pnae. 
caro, nepraieielu-

Special Bargenai
HUDSON coach. 1029 -------- -----------
Chevrolet Landcau Hedan 1927 ____
BUICK 26 sedan M*tr U ......................
I’ACKAIID Sglc (I sedan .... .. .............
HUPMOBILE 1025 uodan, kaip naujas 
PA1OE 1026 sport sodan ......................
(•OLE H HHdan 192(1 ............. .......  ....
WILDYS-Knirht 024 Tour. Cal. Top. 
Jewstt 1025 Tour. CaJ. Top 

Dar 150 iAsirinkimui — 
limokėjlmais 

7U01 8. Halsleil

$306
$326 
$425 
$386 
$275
$426
$350
$186

_________ $05 
cash arba

Vincennca 0447

Coupe Bargenai
Ford 1927, Chevrolet 1927. Dodire 1920. 
Bargeniii. Atdara vakarui*. Atla* Motor*, 
Ino., (1939 Cuttare Clrove.

> panoJ-icnų. pilnai 
tulikų* ballon (ajerai, labai 

(liein) Karantuotaa, $395, 

FINANCE CO.
Stony iHlamt.. Fairfav 

atdaru vakarais arba ncdėlioj

NASH COACH 192(1. 5 
įrengtu*, 
ru*. HO 
$495.

7001

Ava- 
Jewett

8030.

REO 192(1. 4 dutiij siHlan, orlginaliAko 
užbaigimo, dabar gerame stovyje, $435 — 
$190 jmokėti. 

7U2O So. Halsted st.

WILLYS-KNIGHT straight 6 so
dan, vėliausio modelio, $950.

7687 S. Halsted St. SHAW

$20 JMOKĖTI
Už bilę vieną vartotą karą musų 
stake, — $100 iki $1000. Dodges — 
Buicks — Willys Knights — Whip- 
pets. Chevrolets, Fords. Atsineškit 
šį skelbimą su savim, nuliesime $10 
pigiau.

HARRY J. MAPP — Ine.
6739 So. Weštern Avė.

Business Chances
Pardavimai Bizniai

EIK SU MINIA
Plieninis valgomo kambario karas

Uždėtas ant truck chassis 
“Self-Propelling’’

Ši važiuojama virtuvė yra ką _... 
užbaigta, turi vėliausios mados pa
gerintus įrengimus, elektros šviesą 
ir kerosino pečiukus.

Kaina $3,500
$1,500 cash, kitus į 12 mėnesių iš
mokėjimu. I.unch karai daromi pa
gal jūsų nurodymus.

Austin Welding Works
553 W. Quincy St.

tik

— EXTRA —
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 

krautuvė. Mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus arba namo, arba priimsiu 
partnerį. Priežastį patirsyt 
vietos.

Atsišaukit į
Aušros Knygynas, , 

3210 So. Halsted St.
Box 263

ant

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
Parduosiu pigiai, priežastį patirsit 
ant vietos. 3811 So. Halsted St.

PARDAVIMUI groseme su pa
gyvenimo kambariais, geras cash 
biznis, parduosiu už labai mažą kai
ną. Neturiu kam dirbti. 4306 So. 
Wood St.

PARDAVIMUI restauranta$ geroj 
apielinkėj. Biznis geras. Atsišaukit 
į Aušros Knygyną, 3210 S. Halsted 
St. Rox 266.

PARDAVIMUI bučernė su ledau- 
nyčia ir troku. Daromas geras biz
nis, bargenas greitam pardavimui. 
1750 W. 63 St.

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
Parduisiu pigiai, priežastį patirsit 
ant vietos. 3311 So. Halsted St.

PARDAVIMUI groaemė ir bučer
nė, geroj vietoj, puikus biznis, turiu 
parduoti iš priežasties ligos, 8043 
So. Racine Avė. Stevvart 1422.

PARDAVIMUI Hop ir Malt, ciga
rų ir saldainių Storas, arba mainy
siu ant kito biznio, 2183 So. Halsted 
St. Tel. Canal 4338.

PARDAVIMUI delikatese n, mo
kyklos daiktų, cigarų, tabako ir ki
tokių dalykų. Gera viata netoli mo
kyklos. Renda pigi. Lysas dviem 
metam. 3320 So. Morgan St.

PARDAVIMUI pigiai saliunas ge
roj vietoj prie dirbtuvių tarp sve
timtaučių. Nepraleiskit šį bargesą. 
461 W. 43 St.

PARDAVIMUI bučernė, groscrnė 
ir lunoh ruimis. Gali šį bizni įsi
gyti kad ir nepatyręs. Phone Boule- 
vard 2548

PARDAVIMUI 2 krislų barbernO 
su mažu {mokėjimu. 4213 S. Camp
bell Avė.

.........—■' ....^i„ .....................  .

PARDAVIMUI grosernė su 4 pa
gyvenimui kambariais. Geras cash 
biznis. Didelis bargenas. 5702 So. 
Racine Avė.

lauku; tik trejetą valandų ke-1^1? 
lionės nuo Chicagos: resortas 
išgarsintas tarp augštos klases 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 į 
metus. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68.000.

Taipgi 106 akeriai farma SU Į nes moteris serga ir turi mainyti j 
i . . . * * , klimatą. šis roadhouse yra priebudinkais, inventorium ir sod- pJačiai važinėjamo kelio, apsimokės 
numi, kuris susideda iš 30 ake- jums pasimatyti su savininku, . o, . I 3023 West 111 St.nu vaisingų greipsų ir 24 ake-1 phonc neveriy 0212
rių kitokių vaisinių medžių, jau-] 
no alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su 
resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

Galima pirkti farmą atskirai 
arba farmą ir resortą sykiu.’ 
Bendra vertybė $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičių.

Geriausis pirkinys! 
sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turės 
mai darbo ir įplaukų, 
tęs greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

Patarimas Publikai!
| Visi sako ir žino, kad su pirki- 
Į mu ir pardavimu turto, motgičių rei- 
! kalais, notariališku raštu padarytum, 

cik; pinigų ir laivakorčių siuntimu —
Turiu parduoti savo modernišką VISADOS yra patartina kriep- 

! senai įrengtą roadhouse, gerai ap-lties pas
i simokantis biznis. Turiu parduoti, S. L. FABIAN & CO. 

klimatą. šis roadhouse yra prie 809 W. 35th St., Chicago
Boulvard 0611-0774

JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

TIKRAS 
BARGENAS 

Turiu parduoti savo i

PARDAVIMUI 2610 \V. 63 St. na- BARGENAS ir lengvos išly- 
mas. Yi a didelė krautuvė, viršuj (gos. Beveik nauja 6 kambarių 
6 kambarių tintas, garažas, John- hunga]ow jr dviejų karų gara- 
son Oil burner, viskas nauja. Roo- „ °
ining namų distrikte, tirštai lietu- 2,as, galima nupirkti lengvais 
vių apgyventa, parduodu iš prie- išmokėjimais arba 
zasties turėjimo kito biznio, $14,0001-- - - -
1 morgičius. Bargenas. _

Gali su- 
iš keleto* 
pakanka^
Kreipki-

MAINYSIU 180 akrų farmą, 50 
mylių į šiaurę nuo Chicagos, neto
li McIIenry, III., už $17.000, mainy
siu į apartmenlisį ar kitokį- 
atsišaukit:

201 Harrison St. 
Oak Park

arba Phone Austin 3071

namą,

PARDAVIMUI arba mainymui 80 
akrų, 70 mylių nuo Chicagos, 5 
kainbarių stuba, didelė barnė, sailo, 
vištoms auginti, pienininkystėj arba 
javų auginimui, išmokėjimais, 130 
ir 180 akių pilnai įrengta, javai ir 
pieninkystė; kitus 40 akrų ir dau
giau Indiana, 
valstijose.

4055

Illinois ir Michigan

KAŠTE 
Archer Avė.

Lafayette 2853

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą į farmą, lotą, biznj 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 
0909.

SAVININKAS turi mainyti groser- 
nę, buČernę, saldainių krautuvę į 
farmą, biznj, lotus ar kitokią real 
este. Veikit greit. 2031 W. 35th St. 
Lafayette 0909.

REIKALINGAS namas mainyti 
ant 7 lotų; lotai randasi, labai geroj 
vietoj ant 80 ir netoli (<rawfor<l 
Avenue.
C. P. SUROMSKIS CO.

3352 So. Halsted St.
Tel. Yards 6751

Real Estate For Sale
_____ Namai-žerolPardavimai_____

Atkreipkite Atydą!
Kas turite ką nors mainyti, lo

tą, namą, farmą arba morgičį. At
sišaukite, nes aš turiu garadžių, ku
ris turi būt išmainytas arba par
duotas greitai už žemą kainą.

WM. GRITENAS
3241 So. Halsted St.

Tel. Victory 5065

TURIU parduiti 2 fintų murini 
namą, garu šildomą, 5—6 kambarių, 
2 karų garažas. Atsišaukit prie sa
vininko po 7 vai. vakare. 3218 W. 
65 PI., netoli Kedzie. Republic 4878

PARDAVIMUI per savininką 5 
kambarių mūrinis bungalovv, gali
ma padaryti į 9 kambarius, dideli 
viškai, garažas ir iš šono cemen
tinis įvažiavimas, lotas 37*% X125, 
du blokai nuo Portage Parko, 134 
bloko nuo gatvekarių, išmokėjimais, 
4112 N. Maj'or Avė.

PRIE Michigan Avė. biznio lotas, 
west frontas, tarpe 95 ir 96 St. yra 
visi įrengimai, atiduosiu už geriausj 
pasiūlymą.

Savininkas,
Vincenncfi 1856

PARDAVIMUI
2 pagyvenimų mūrinis namas po 6 

kambarius, hot water heat, 2 karų 
garadžiUH, cash $6500.

Kitas namas mūrinis 2 pagyveni
mų po 6 kambarius, hot water heat, 
cash $5700.

Rezidencijos lotas, kampas 82x125. 
šios savastys randasi pas Vienuo
lyną. Norintieji kreipkitės pas

C. DRUKTENIS, 
6952 So. Rockvvell St./

PARDAVIMUI geroj vietoj lotas 
prie vienuolyno, 69 St. ir Rockwell 
St., viduryje bloko. Kaina $2,200.

A. PŪKAS, 
837 W. 33 PI., iš frosto.

Atsišaukit 12 valandą.

Geresni, 
Pigesni, 

Gražesni, 
Bargeną 

Sunku Rasti 
Skaitykit: 
3 namai, tinkami dėl 
Boarding House 
8 lotai, tinkami dėl 
chicken farmos 
15 gražių, didelių medžių, 
tinkamų dėl sodno 
Visoj Čikagoj 
Stritkaris 1 blokas 
Parsiduoda iš bėdos 
Kaina tik $5500.00. 
Reikia įnešti tik $3500.00. 
Taipgi priimsiu morgičių 
kaipo dalį jnešimo-mokesčio 
Agentai neatsišaukit 
šaukit savininkų 

Canal 4960

už cash. 
Bungalow randasi Marąuette 

I Manor prie boulevarų ir gat
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas ir tuščias lotas, bargenas. Sis 
namas bus parduotas už tiek, kad 
apmokėjus morgičių, jus galit pirkti 
tiktai namą pigiai, cash $1500.

4616 So. Whipple St. 
arba šaukit 

Telephone Humboldt 3960 
Savininkas, 1931 Mihvaukee Avė.

$4000 PIGIAU
8 flatų, l’/z metų senumo, moder

niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
' išmokėjimais, $39,000, cash $7.000, 
' šaukit savininką

Pensacola 8164

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

kambarių naują murinj bungalow už 
pigiau negu kainavo, kad sudarius 
$3,000 cash. Geriausis pirkinys 
South Side už $6500. 12407 South

I Racine Avė.

JŪSŲ SĄLYGOMIS
j Pigiai parduosiu savo du po 5 
' kambarius, octagon frontu, bunga-

2 NAUJI, 3 APT. | low, prie Belmont ir Central, karštu
po 6 kambarius kiekvienas, clektri-1 vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
nč ledaunė, 3 kari] mūrinis garažas ja. Yra paimti į mainus, parduosiu 
5524-5536 N. Artesian Avė. Kaina jūsų kaina, išmokejįmais. 
pigi, išmokėjimais.

Statytojas.
Ravenswood 3932

ANDERSON, 
4058 Lavvrence Avė. 

Pens. 8493

4 apt., mūrinis, moderniškas, 4 ka- __ i—f-   X. 1/
j Št. 1Z2 bloko nuo Kedzie Avė. Kaina 
$33,000, lotas 50x125, mainysime į 
lotus arba bungalow arba 2 flatų 
mūrinį, eųuity $12,400, pirmas mor
gičius, $17,000.
HARRIS & UNGER 

3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

■ ■ - —-—— —— — ■ — —— ■ ...i. i -■ — j »» m

PARDAVIMUI bizniavas murinta 
namas, kampas 3159 So. Halsted St. 
5 flatai ir Storas, vertė $30,000. 
Parduosiu už $25,000, didelis barge
nas kas nori pirkti.

Atsišaukit pas savininka
W. A. MALKUS, 

3935 So. California Avė.
Lafayette 4903

BARGENAS
EXTRA SPECIALIS BARGENAS 

lotas 50x125, prie Califomia Avė., 
netoli 69 St., reikia tik $2000 cash.

Lotas 30x125, prie Mason Avė., 
* . Tie

lotai yra gatavi dėl namų statymo.
J. A. LYNCH, 

40 N. Dearbom St., Tel. Central 3654

N. W. kampas 59 St. ir Peoria, 
— 9 flatai ir krautuvė su bizniu, 
6-5. 2-6 — 1-4, lotas 62x125, garu; 
šildomas, kieto medžio trimas. Tile - . ..
vanos, metinių įplaukų, $9200, pir- netoli 63 St., reikia tik $o00. 
mas morgičius $31,500, priimsiu į “ "a nv’ ' ° - '■mas morgičius $31,500, priimsiu 
mainus mažą namą arba lotus.

E. L. PAVVERS, 
savininkas 

6210 S. Campbell Avė.
Prospect 8851

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West 
Marųuette Rd., $17,500, tiktai $2,000 
cash, kitus lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Taipgi krautuvė ir 2 

NAŠLĖ turi parduoti modernišką flatai prie 63 St. netoli Kedzie.
5 kambarių mūrinį bungalovv, iš WALTER J. PAUL,
fronto įėjimas, šaukit Republic 7744. 6601 S. Westem Avė. Republic 4170

BARGENAI
_________  j BARGENAS. Greitam pardavimui . 12 flatų medinis namas, pečium šil-

3629 LOWE Avė. — 4 flatai, mu- į Jomas, stikliniai porčiai, lengvais iš- 
rinis, metinė nuoma $960.00. kaina mokėjimais, netoli 107 ir Michigan 
$8500.00. Avė. šaukit Hyde Park 8512.

<841 West 33rd Street — 5 flatai_________________________________
ir Storas, nutrinis ir garažas. Meti- r»AT>n * o __nė nuoma $2400.00. Kaina $22,000. ! Inf! ^R^V^MUI 2 f. medinis narnas 
,nuriiiis'\uHijns"1 Knina Si ^tana” Avė.’ Fra^B&": K

rai. Metinė nuoma $4080.00. Kaina 
$35,000.00.

6910—6912 S. Parnell Avė. — 4 * -
0u!ų A^!ClAriv»?Um,n|ttnv4nS°i tai dtUeiskit jums parodyti, kad
kaina $2b,.>00.00. Arbai mainysiu j NIEK0 NEĮMOKANT jus galit įsi- 
bungidoy/ arba kitokių nuosavybių gyti puikiau*j ir moderniSkiausį bun- 
Lhicagoie arba ant farinų. galow. ši kompanija jau yra biznyje

KrCipkitcS. dniifr mntn i»* ornli iumo no et o t vii

840 West 33rd Street j
Klausk

S. F. Martinkus

LIETUVIU ATYDON
s turite lotą? Jei turite.

mainymui
. .7 paimti 

farmą 
32 "

PARDAVIMUI arba 
bizniavęs mūrinis kampinis namas 
saliuno biznis, galima biznį 
tuojau. Savininkas mainys į 
arba lotus, randasi 501 W.

Savininkas
3852 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

st.

' daug metų ir gali jums pastatyti 
moderniškiausį bungalow, mūrinį, to- 

[ kį kurio kiekvienas vyras ir mote- 
l ris pageidauja. Jus galit turėti na
mą už tuos pačius pinigus kuriuos 
mokate už rendą. Atsilankykit šian
die ir apžiurėkit, jums nebus reika
lo pirkti, jei nenorėsite.

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

1358 W. 79th St. Triangle 6090 
7034 N. Clark St. Rogers Park 4656

PIGIAI pardavimui lotas ant 
Honore st. tarpe 44th ir 45th St. 
Kreipkitės: 2232 S. 60th Ct. Tel. 
Cicero 1278 W.

PARDAVIMUI pigiai 2 aukštų 
medinis namas, 4-4 kambarių, mo
demiškas, furnas Šildomas pirmas 
aukštas, kaina $4500, 522 W. 46
PI. Tel. Englewood 7842.

SAVININKAS turi parduoti lAf> 
aukšto mūrinį namą, 5—6 kamba
rių, kayštu vandeniu šildomas, stik
liniai porčiai, 2 karų garažas, ne
toli gatvekarių ir “L”, kaina $10,500 
— $1200 cash, kitus lengvais išmo
kėjimais. Atsišaukit: 3531 *W. North 
avė.

REIKIA cash dėl užbaigimo rei
kalų, parduosiu visą arba dalimis 
400x250 pėdų Rand Road frontage, 
nėra assesmentų, % pigiau negu 
subdivizijų kainos. Gera vieta dėl 
gasolino stoties arba užkandžių 
standos. 32 minutės važiavimo iki 
vidurmiesčio. Rašykit, 842 Trans
portation Bldg., Box 974-L.


