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Ohio kasyklos anglį 
gelžkeliams parduo

da su nuostoliu
Senato komisijoj pasirodė, kad 

tu pačių savininkų kasyklos 
vienoj valstijoj kenkuruoja 
su kasyklomis kitose valsti
jose

VVASIIINGTONAS, kovo 14.
Liudydami senato komisijoje 

Ohio minkštosios anglies kasy
klų savininkai prisipažino, kad 
Pennsylvania geležinkeliui jie 
parduoda anglis po $1.80 tonui, 
o tai yra pigesne ne kad ga
mybos kaina, dagi operuojant 
kasyklas ne unijinėmis sąlygo
mis.

Vienoj vietoj anglis Canadian 
National geležinkeliui buvo 
parduodama dagi po $1.5(1 to
nui.

“Ar tai yra fair priev, kurią 
geležinkeliai moka?“ paklausė 
unijos advokatas W|amim.

“Aš manau, kad $1.80 yra 
fair, atsižvelgiant į konkurenci
jos sąlygas,” atsakė II. L. 
Findlay, Yougbicgheny and 
Ohio (Koal kompanijos vicepir
mininkas.

“O ar tai yra fair, atsižvel
giant į gamybos išlaidas?“

“Mes nevisados galime reika
lauti tiek, kiek mums pareina 
gamyba. Iš to mes negalime 
turėt jekio pelno,” atsakė Eind
lay.

Iš tolesnių kvotimų pasirodė, 
kad daugelis* stambiųjų Ohio 
kasyklų savininkų \Ta taipjau 
savininkai kasyklų West Vir
ginijoj ir Kentucky. O kasyklos 
\V>st Virginijoj ir Kentucky 
yra ne unijinės, jos yra "open 
shop” ir angliakasiams moka 
daug pigesnes algas, ne kad 
buvo mokama unijinėse Ohio 
kasyklose. Išeina, vadinas, kad 
tų pačių savininkų kasyklos 
Wcst Virginijoj ir Kentucky 
vedė konkurenciją su savo ka
syklomis Ohio valstijoj.
Streiklaužių “inžinierius” gau

na iš kompanijų $17,000 al
gos metams
Montanos senatorius \Vheel- 

er turėjo juoko, kai jis paėmė 
kvosti vieną “Dr.” Josephą A. 
Meagherą iš \Vheeling, \V. Va. 
'lasai Meagher pasisakė esąs 
pramonės arba žmonių inžinie
rius, bet tos jo inžinierybės 
esama ypatingos. Ohio kasyklų 
savininkų asociacijos pirminin
kas Rcbbins prisipažino, kad 
keturios Ohio kasyklų kompa
nijos moka Meagherui $(»(>( 
menesiui algos kaip ekspertui 
gauti kasykloms streiklaužių ir 
detektivų. Be to, West Virgini
jos plieno kompanijos moka 
jam taipjau dideles sumas, taip 
kad jo pajamos praeitais metais 
siekė $17,000.

STUDENTĖS NUSIŽUDYMAS

NEW YOBKAS, kovo 1 1. — 
Kambarėly, kurį ji buvo nusi
nuomojus, rado gazu nusitroš- 
kinusią Miss Lydią Zundel, 20 
metų amžiaus, Hunter kolegi
jos studentę. Nusižudymo prie
žastis nežinoma. Paliktame laiš
kely ji prašo tik, kad laikraš
čiai nieko neminėtų apie jos 
mirtį.

TRYS VIEŠBUČIAI SUDEGS

VVILDVVOOD, N. J., kovo 14.
Praeitą naktį gaisras sunai

kino čia tris viešbučius: Tow- 
ers, Biltinore ir Willows. Nuo
stoliai siekia per $200,000.
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Maskva slepia areš
tuotus vokiečių inži

nierius Rusijoje
Vokietija protestuoja; spaudu 

reikalauja, kad valdžia imtus 
stiprių priemonių savo pilie
čiams sovietijoje apsaugoti

BERLYNAS, kovo 1 I. Vo
kietijos ambasadorius Maskvo
je, grafas Broekdorff-Bantzau, 
pranešė Berlynui, kad sovietų 
valdžia atsisako suteikti žinių, 
kur yra laikomi vokiečių inži
nieriai ir technikai, kurie buvo 
areštuoti Doneco baseine taria
mai dėl to, kad jie sabotažavę 
sovietų įmones.

(Pacific a<i<l Atlantic Photo 1

Leit. kom. John Baylis, ko- 
manduotojas laivo nmnšaine- 
riams gaudyti, kuris suvažinė
jo ir paskandino submariną S-4, 
su kuria žuvo 40 jurininkų. 
Laivyno tyrinėjimo teismas pri
pažino kaip Baylis. taip ir sub- 
marino komanduotoją kaltais 
už įvykusią nelaimę dėl abie
jų komanduotojų neatsargumo.

Vokiečių ūkininkai 
pradeda nerimti

Milžiniškomis demonstracijo
mis protestuoja dėl žemų 
muitu ir aukštų mokesnių

BERLYNAS, kovo 14. — 
[vairiose Vokietijos vietose 
ūkininkai ėmė aštriai protestuo
ti prieš žemus muitus ūkio pro
duktams iš svetimų kraštų ir 
aukštus mokesnius namie.

Brandi nburgo provincijoj 
daugiau kaip 190,000 ūkininkų, 
kurių eiles padidino dar daug 
smulkių prd\iftinkų ir amati
ninkų, miniomis pi 6,000-7,000 
žmonių pasiskaidę, žygiavo į 
dvidešimt ar daugiau vietų ad
ministracijų centrų ir išdaužė 
mokesnių biurų langus. Kai kur 
įvyko susikirtimų su policija.

Lippe provincijoje 7,000 ūki
ninkų nuvyko Į mokesnių biu
rą ir iškabino didelį plakatą su 
oarašu: “Žmonės ima kilti; pra
sideda audra.”

Californijos nelaimė
Surasta jau 302 tvano aukos; 

dar 300 asmenų pasigendama

NEYVHALL, Cal., kovo 14.
Kalifornijos nelaimė, įvykusi dėl 

St. Francis tvankos pratruki
mo, pasirodo daug baisesnė, ne 
kad iš pradžių buvo manoma. 
San Francisquito tvano srity 
k i šios dienos pavakario buvo 
surasta jau 302 žuvusių žmo
nių kūnai, o dar daugiau kaip 
trijų šimtų žmonių pasigenda
ma. Labai gali būt, kad šiame 
staigiame ir netikėtame tvane 
žuvusių skaičius sieks daugiau 
kaip 400 asmenų.

Naterialine žala sieks turbūt 
^.pie 20 milionų dolerių.

Atpigins vėl kainas 
pašto siuntiniams

WASHINGTONAS, kovo 14. 
— Atstovų buto komisija paš- 
Lo reikalams priėmė bilių suma
žinti kainas pašto siuntiniams 
iki tos pat normos, kuri buve 
1921 metais.

Užsienio reikalų ministeris 
Streschiannas, grįžęs iš Gene- 
vso, tuojau sušaukė kabineto 
j>osėdj pasitarti dėl priemonių 
vokiečių piliečiams Rusijoje ap
ginti. 'Trys kabineto nariai 
reikalauja, kad veliamos dabar 
su Rusija prekybos derybos bu
tų ant tų pėdų nutrauktos.

Praneša, kad kai ambasado
rius Brockdorff-Rantzau pada-| 
ręs sovietų užsienio departa
mentui protestą dėl areštavimo 
vokiečių, kuriuos pati sovietų 
valdžia parsikvietė padėti at- 
steigti Rusijos pramonę, užsie
nio reikalų komisaras čičeri- 
nas atsakęs, kad prieš areštuo
tuosius esą aiškių jų kaltės jro- 
lymų. Vokiečių ambasadorius 
reikalavęs parodyti jam tokius 
įrodymus, ir čečerinas pasakęs, 
kad jie galėsią būt parodyti 
ambasadoriaus paskirtam ir 
autorizuotam advokatui, kiek 
tie įrodymai liečia kaltinamus 
vokiečius ir neliečia krašto ap
saugos dalykų.

Ambasadorius telegrafavo 
Berlynui, prašydamas atsiųsti 
iam pilną sąrašą vokiečių in
žinierių ir technikų, dirbančių 
Rusijoje, nes manoma, kad 
areštuotų vokiečių skaičius yra 
laug didesnis, ne kad rusai pri
sipažįsta.

Vokiečių spauda ėmė garsiai 
reikalauti, kad batų pavartota 
’štrių priemonių prieš rusus, 
kurie pasikviestus pagalbon vo
kiečius darą savo vidurinės po
litikos intrygų aukomis. .

Artimuos Rytuos ame
rikiečiai šelpė l1/: mi

lioną žmonių
WASHINGTONAS, kovo 14. 

—Pranešime kongresui, Charles 
Vickrey, Artimųjų Rytų Šalpos 
Komiteto generaliLis sekreto
rius, sako, kad per pastarus 
dvyliką melų savo darbuotės ta 
organizacija sušelpus 13Ą milio- 
no žmonių. Vien per praeitus 
metus organizacija sušelpus 
209,200 asmenų ir 150,000 vai
kų priglaudus savo hašlaitynuo- 
se. šalpos komiteto dalybų sritis 
buvus kraštuose nuo Kaukazo 
kalnų iki Egipto ir nuo Kaspi
jos jūrių iki Aigejo jūrių.

Dvi savaitės arešto po
licininkui už nušovi

mą žmogaus
KAUNAS. — Jau buvome 

rašę, kad Kauno apygardos tei
smas pripažino, kad policinin
kas Gutauskas yra nušovęs ži
nomą futbolininką Sabaliauską.

Dabar paskelbta teismo 
sprendimas, sulig kurio polici
ninkas nubaustas dviem savai
tėmis arešto ir mirusiojo tė
vams 600 litų.

i Atlantic and Pacific Photo 1

Jungt. Valstijų ambasadorius Berline Jacob Gould Schur- 
man atidarydamas telefono susisiekimą tarp Vokietijos ir Ame
rikos, kalbasi iš Berlino telefonu su Nevv Yorku.

Vokietijos slaptų 
krašto apsaugos 

pinigų suvar
tojimas

BERI.YNAS, kovo 11. —Vo- 
kietijos vyriausybė pirmą kar
tą paskelbė pranešimą apie su
vartojimą slaptų fondų, skirtų 
krašto apsaugos reikalams. Pa
sirodo, kad daug tų pinigų bu
vo suvartota įvairiems jachtų 
klubams remti, aeroplanų fab
rikams, filmų kompanijoms ir 
daugeliui kitokių biznių, netu
rinčių nieko bendra su krašto 
apsauga.

Laivyno kapitonas Lobmann, 
kurio žinioje buvo tie pinigai 

daugiau kaip 30 milionų 
markių [apie 7Vii miliono dole
rių] — buvo beveik pilniausias 
jų viešpats ir leido juos savo 
nuožiūra. Tais pinigais jis fi
nansavo įvairias prekybos ir 
biznio įstaigas, kurių kitos gali 
turėt ateity pasisekimo, — sa
ko valdžios pranešimas, — bet 
iš kitų esą sunku laukti, kad 
joms išleisti pinigai begrįžtų.
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Senatas priėmė Mu
sele Shoals biliu 

C*

48 balsais prieš 26 nutarta, kad 
tas įmones operuotų J. V. 
valdžia

WASI1INGT()NAS, kovo 1 L 
— Senatas 48 balsais prieš 26 
priėmė senatoriaus Norriso re
zoliuciją, kuria einant Musele 
Shoals turi pati Jungtinių Vals
tybių valdžia operuoti, - tai
kos metu kaip trąšų fabriką ir 
jėgos gaminimo įmonę, o karo 
metu kaip nitrato įmonę.

Rezoliucija lapo pasiųsta at
stovų 'butui.

ROMA, Italija, kovo 14. — 
Tariamai dėl blogos sveikatos, 
atsistatydino vidaus reikalų vi- 
ceministeris Giacomo Suardo.

Sorhs:
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu, nors kiek debe- 
siuota; nedidele temperatūros 
atmaina; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 34* ir 42Q F.

šiandie saulė teka 6:03,[lei
džiasi 5:55. Mėnuo teka 2:10 
ryto.

Chicagos traukinys 
susikūlė; 3 žuvo

LOS ANGELES, (Kai., kovo 
14. Ištrukęs iš bėgių praeitą 
naktį susikūlė Santa Fe pasa- 
žierinis traukinys No. 10, ir 
trys asmens buvo užmušti, keli 
kiti sužeisti, kai kurie7 pavojin
gai.

Nelaimė atsitiko ties Yam- 
pai, Arizonoj. Traukinys ėjo iš 
Chicagos į Californiją. Užmuš
ti buvo mašinistas Tcm (Kole, 
jo padėjėjas' Bailey ir pašto 
klerkas Daught rty.

Pasigenda lakūnų 
per Atlantą

NE\V YOBKAS, kovo 1 I.
Britų lakūnas kap. Uincheliffe 
ir jo pasažierius Elsie Mac- 
kay, kurie vakar išskrido iš 
(Kranvvell per Atlantą į Jungti
nes Valstybes, turėjo jau pa
siekti Amerikos kontinentą, te
einu iki šiol dar nepasirodė.

Iš St. Johns, Nevvfoundlando, 
praneša, kad šiandie apie 3 vai. 
po pietų kažkas ten matęs 
didelį aeroplaną skrendantį žie
mių vakarų Rryptim, bet ar tai 
buvo llinchcliffo aeroplanas, ai' 
koks kitas, negalėta patirti.

Vengrų delegacija 
New Yorke nekaip 

priimta
NEW YORKAS, kovo 14. — 

[ New Yorką atvyko iš Vengri
jos 572 madžiarai (vengrai) 
kaip delęgacija dalyvauti čia 
Kossutho paminklo atidengimo 
iškilmėse, kurios įvyks kovo 15 
dieną [šiandie]. Kadangi dele
gacija yra Vengrijos valdžios 
atsiųsta, tai prieplaukoj ją pa
sitiko dvi priešingos vengrų 
grupės: diktatoriaus Horthy 
priešų, ir jo pritarėjų.

Horthy valdžios priešai su
ruošė nepalankią delegacijai de- 
monstrariją, ir dėl to tarp abie
jų grupių įvyko riaušių, į ku
rias įsimaišė policija, savo 
buožėmis šventindama riauši
ninkus. Buvo paleista ir keletas 
šūvių.

Du aviatoriai žuvo ae
roplanui nukritus

TAMPA, Fla., kovo 14. —Va
kar vakarą netoli nuo čia nu
krito iš 2,000 pėdų aukštumos 
aeroplanas, kuriuo skrido avia
cijos . instruktorius M. Ham- 
mer ir aviacijos mokinys Al- 
bert Butz. Abudu užsimušė.

^į^437

Nikaragua atmetė 
kilią dėl J. V. rinki

mų priežiūros
Konservatoriai atstovu bute 

balsavo prieš rinkimu kont- 
rolės jstatymo projektų, ku
riam liberalai pritarė

MANAGUA, Nikaragva, kovo 
14. — Nikaragucs atstovų bu
tas vakar 22 balsais prieš 17 
atmetė įstatymo projektų, ku- 
riuo einant Jungtinės Valstybės 
turėjo prižiūrėti ateinantį spa
lių mėnesį įvyksiančius Nikara
gvoj rinkimus, kaip kad buvę 
sutarta tarp prezidento (Kool- 
idge’o įgaliotinio Stimsono ir 
Nikaraguos konservatorių val
džios ir jos priešininkų libera- 
hj. (

Tas sutarimas buvo toks, kad 
sukilusieji prieš konservatorių 
valdžių liberalai padės ginklą; 
kad ginčų tarp jų ir konserva
torių dėl valdžios turės išspręs
ti ateinantieji rinkimai; o kad 
tie rinkimai butų teisingi, kad 
per juos nebūtų neteisėtumų ir 
smurto, juos prižiūrės Jungti
nės Valstybės.

Senatas buvo tą jstatymo 
projektą priėmęs, bet atstovi 
butas dabar jį a metė. Liberali 
atstovai balsavo už jį, priešing 
buvo konservatoriai.

Mussolini steigiasi 
galingą laivyną

Išleis 1,400 milionų lyrų nau 
jiems kreiseriams, submari- 
nams ir kitokios rūšies kare 
laivams

ROMA, Italija, kovo 14. — 
Admirolas Sirianni atstovų bu 
te pranešė, kad, einant 1924 
metų programų, Italija daira) 
statosi 1,400 milionų lyrų 
($73,920,000) vertės ginkluoti 
laivų, jų tarpe du po 10,000 to
nų kreiserius ir dvyliką sub- 
rnarinų. Visi jie busią įstatyt' 
per ateinančius dvejus metus 
šiemet busiu pastatyti du krei
seriai, ketini torpedininkai ir 
keturi submarinai.

Admirolo Sirianni pranešimu 
be laivyno vienetų, kurie buve 
pastatyti prieš Mussolinio per
vartą, iki 1931 metų fašistų 
valdžia turėsianti dar šių naujų 
laivyno vienetų: keturis po 10,- 
000 tonų greituosius kreiserius; 
keturis po 5,000 tonų kreise
rius; dvyliką skautų laivų ik 
2,000 tonų; dvidešimt torpedi- 
ninkų po 1,500 tonų ir dvide
šimt penkis 800 tonų torpedi- 
ninkus.

Ku-Klux-Klanas susi
suka lizdą Washingtone

WASH<INGTONAS, kovo 14.
— Ku-Klux-Klanas savo centrą 
perkelia iš Atlantos, Ga„ į pa
tį \Vasbingtona. Atlantoj liks 
tik jo regalijų fabrikėlis ir 
spaustuve.

Pasak vyriausio klaniečių 
galvos, Dr. Hiram Wesley 
Evanso, Washingtonas esąs 
tinkamesnė vieta Ku-Klux-Kla- 
no doktrinoms skleisti. 

t •

J. V. ryžiai Japonams
VVASH.INGTONAS, kovo 14.

— Prekybos departamento 
prariešimu, praeitais metais 
Jungtinės Valstybės pardavė 
Japonijai 1 milioną centnerių 
ryŽiy, nors ryžiai čia augina
mi tik Louisianos, Texas, Ar- 
kansas ir Californijos valstijo
se.

No. 63

Lietuvos žinios.
Nedarbas Panevėžy

PANEVĖŽYS. — Vietinėje 
laibų biržoje yra užregistruota 
zirš 150 bedarbių, neužregis- 
ruotųjų yra kelis kart dau
giau. Darbininkai, matydami, 
kad jokios naudos iš tos regis
tracijos nėra, dauguma nesi re
gistruoja. Viešųjų darbų nėra. 
Darbo birža buvo pasiūliusi ei- 
ti dirbti į miškus Gitenų ir 
icbkalnių girininkijon, bet dir

bantieji nežino nei iš ko, nei 
dek gaus. Padirbę dvi savaites 
Bobtkalnių girininkijoj, praval
gė net savo darbo įrankius.

Aplinkraštis miško par
davimo reikalu

KALNAS. — Miškų departa
mentas yra pastebėjęs, kad u- 
•ėdai nevisai tiksliai aiškina 
/alstybinio miško pardavimo 
taisykles ir laike visešo parda- 
zimo tolimesnių arba gretimų- 
ų valsčių piliečius visai nepri- 
eidžia pirkti miško; arba, jei 
r leidžia, tai tik ant galo, kuo- 
net apsiperka vietinio vals
čiaus žmonės.

Miškų departamentas tuo rei
kalu išleido aplinkrašti, kuriuo 
įsakoma, kad negali būti daro
moj išimtys bent kuriam vals
čiui, kadangi visi piliečiai yra 
’ygųs ir turi vienodas teises 
>irkd miško iš viešo pardavi- 
no ir jokių pirmenybių vieti
niam valsčiui nenumatyta.

IŠ KLAIPĖDOS
ŽVEJŲ NELAIME

KLAIPĖDA, vas. 24. Pra
ėjusią savaitę išplaukė keletas 
Vytės žvejų jūron ištraukti už
neštus tinklus. Bet kadangi 
au jiems išplaukus pute gana 
smarkus vėjas, vos spėjus jiems 
’aimingai sudoroti tinklus, pa
kilo tikra audra. Žvejo Becker- 
o 6 jėgų motorinis laivelis, ku- 
•iame be jo buvo dar trys žve- 
ai, nebesuskubo pasiekti uos- 

‘,o, audros atblokštas iki šven- 
osios ir užneštas ant sėlkumos. 

Ketvirtadienio rytą tenykščiai 
žvejai pasistengė esančius jame 
žvejus išgabenti į kraštą. Ka
dangi apdaužytas laivas savo
ms jėgomis nebeįstengė pasiju- 
iinti nuo seklumos, buvo iš
sauktas telefonu iš Klaipėdos 
ocų garlaivis “šlieckmann”, 
kurs jau žvejų draugijos pra
šant, ketvirtadienio rytą buvo 
išplaukęs ieškoti pražuvusių 
su motoriniu laiveliu. Atvykęs 
locų laivas paėmė ant buksiro 
luketnėjusį žvejų laivą ir pen
ktadienio rytą atgalieno jį 
Klaipėdos uostau.
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“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 įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.L--------  ---- IĮ
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, kovo 15, ’28

KORESPONDENCIJOS
'Medžiojimo leidimai 

ateiviams

VVestville, III.
Lietuvių Viešo Knygyno 

“Spindulis'’ valdyba šiems mo 
tams yra: pirm. Juozapas Nor
kus, pirm, pageli). Pranas Pau
lius, nut. rašt. Antanas She-. 
nuilis, fin. rašt. Jonas Gerulis, 
ižd. Jurgis Miglinas, kasos glo
bėjai Antanas Survilas, Augus
tas Zofelis ir Ona Krevickieiiė, 
knygius Jurgis Miglinas.

Knygynas randasi Jurgio Mi
glino saldainių sankrovoje. 
Knygos yra išduodamos kasdie 
dienomis ir vakarais. Taipjau j 
knygyną pareina visokių laik
raščių pasiskaitymui.

Knygynas rengia gražų va
karą nedėlioj, kovo 18 d., 8:30 
vai. vak., airių parapijos svetai
nėje. Bus suvaidinta keturių 
veiksmų komedija "Nekaltasis 
Avinėlis“, kurią suvaidins ga
ižiausi vietos aktoriai. Taipjau 
bus dainų, muzikos ir dekla
macijų, o po programui — šo
kiai. Įžanga 50c, vaikams 15c. 
Vietos ir apielinkės lietuviai ir 
lietuvaitės kviečiami atsilanky
ti j šj gražų vakarą. Netik kad 
linksmai praleisite vakarą, bet 
tuo pačiu sykiu parengsite ir 
viešąjį lietuvių knygyną.

— Komitetas.

Rockford, III.
Margumynai

Kovo 4 d. SLA. 77 ku<;|M>s Į- 
vykusis mėnesinis susirinkimas 
buvo ramus ir neperilgas. ta- 
čiaus reikšmingas, šiame susi
rinkime vienas bolševikų vien 
nas tamošius susilaukė baudos 
ant $2.50. Tas nelemtas savo 
rųšies gaivalas tiktai intrigas 
varinėdamas įsispraudė į virš- 
minėtos kuopos valdybą, ir kab
lio toks netik kad jis savo per*- 
eigų tinkamai neatliko, bęt dar 
apleisdamas valdybos vietą 
bandė net kuopą nuskriausti. 
Tik ačiū SLA. 77 kuopos dabar- 
tinei apsukriai valdybai, tas 
bolševikų patronas buvo pagau
tas ir prispirtas prie sienos tu
rėjo prisipažinti prie savo kal
tės. Tokiems SLA. 77 kuopa 
turėtų netik piniginę bausmę 
paskirti, bet kartu jiems reikė
tų ir duris parodyti ant visa
dos, nes tokie neva nariai tik 
organizacijos gerą yardą gadi
na.

OOO
Rockfordo žmonės dabar lyg 

kad kokį ypatingą laiką pergy
vena. Kur tik neisi, ar tai biz
nio įstaigose, ar viešose suei
gose, visur girdėsi tuos pačius 
įspūdžius besi kartoj ant. Vieti
niai anglų laikraščiai diena iš 
dienos ant pirmų puslapių di
džiausiai antgalviais talpina to 
istoriško incidento žinias, kar
tu pabriešdami, kad tai pirmas 
toks atsitikimas šios apielinkės 
istorijoje. Dalykas ištiki u jų 
nepaprastas ir vertas gilaus su
sidomėjimo. ♦

Pereitų metų rugeėjo mėnesį 
vienoje gąsdino stoty liko nu
šautas tos stoties darbininkas. 
Po to policija padaro stropią 
medžioklę po miestą banditų su
radimui. Pagalios įtaria tūlą 
H. Olson, kaipo tikrąjį kalti
ninką. Pabaigoje pereito spa
lio mėnesio įvyksta ir II. Olson 
teismas. Tačiaus teisdariams 
nesusitaikius, teisėjas buvo pri
verstas teisdarius (jury) pa- 
buosuoti, ir tardimą iš naujo 
pakartoti.

Vasario’ mėnesy prasideda iš 
naujo II. Olson bylos nagrinė
jimas. Valstijos prokuroras 
pasikviečia į pagelbą gabų ad
vokatą ir teisme prasideda at
kakli kova tarp valstijos pro
kuroro ir H. Olson apgynėjo 
advokatų. Diena iš dienos pri
sirenka publikos netik pilna 
teismavi; tė, bet ir pilni korido
riai. Vadinas, visi atydžiai 
klausosi kaip bus nuteistas 
žmogžudis! Paskutines advo
katų užbaigiamos kalbos, tie

siog pavirsta į dramatišką sce
ną. Na, ir vasario 23 d. teis- 
dariai randa II. Olson kaltu ir 
paskiria bausmei visam am
žiui kalėjimą. Teismavietėj pa
sireiškia tikra panika. II. Ol
son artimi giminės alpsta iš 
nusiminimo. II. Olson advoka
tas tuojaus pareiškia, kad jis 
reikalauja šią bylą iš naujo nag
rinėti. Teisėjas paskyrė laiką 
už dviejų dienų šį klausimą pa
svarstyti.

Bet kadangi H. Olson po kau
cija buvo paliusuotas iš kalėji
mo, tai jis turėjo progą dar dvi 
dienas laisvai pagyventi, iki 
įvyks apkalbėjimas prieš teisė
ją jo bylos atnaujinimo klausi
mu. Taigi Olson ta proga pasi
naudodamas, tą pačią dieną iš
dūmė iš Rockfordo. Vadinas, 
pasislėpė ir kuomet prisiartino 
laikas teisman pribūti, jau ne
bepasirodė. Teisėjas išduoda 
varantą H. Olsoną suimti, še
rifas išsiuntinėjo telegramas 
po visas Jungtines Valstijas 
H. Olsoną gaudyti. Publikoje 
sentimentas rustus, atmosfera 
sunki, skleidžias kall>os, kad 
reikia steigti tam tikras pinigų 
fondas, iš kurio bus mokama 
tam, kas pagaus H. Olsoną. 
Bet štai vos praslinkus ketu
rioms dienoms policijai pavyks
ta surasti tikrieji kaltininkai 
kalbamos žmogžudystės. Pasi
rodė, kad tai buvo du vaikėzai, 
vienas Maurice Mahan, 17 me
tų ir George Bliss, 18 metų. 
Staiga nuslinko nuo Rockfordo 
padangės sunkioji atmosfera, 
publikos opinija persikeitė, ir 
ve šerifas vėl skleidžia žinias 
per radio stotis, kad H. Olson 
laimingai gali gryšti į Rockfor- 
dą, nes jis jau yra paliuosuotas 
nuo įtariamos žmogžudystės.

Dabar II. Olson- pagryžęs į 
Rockfordą laikraščių reporte
riams pasakoja savo įspūdžius, 
o tikrieji žmogžudžiai laukia 
teismo.

e » «

Kaip jau visam lietuviškam 
pasauliui yra gerai žinoma, da
bartiniu laiku bolševikų pe
rekšlės karščio apimti, uoliai or
ganizuoja visuose kampuose 
neva priešfašistinius komitetus. 
Na, žinoma, mūsiškiai taipgi 
nenori atsilikti. Vienas iš vie
tinių bolševikų i liderių šiomis 
dienomis atsilankęs į vieną vie
tą ir klausia, ar nebūtų galima 
gauti svetainės susirinkimui at
laikyti. Svetainės savininkas 
užklausia kokį susirinkimą ma
no laikyt. Bo’ševikų lideris 
pasakoja: esą jie norį susirink
ti ir aptarti, kad surengus di
deles prakalbas, kuriose butų 
išaiškinta fašizmas; dabar, gir
di, tai nė jis pats tikrai neži
nąs, kas tie fašistai yra. Va
dinas net žymiausi musų bolše
vikai nepajėgia patys pilnai su
prasti kokie fašistų yra tikslai 
ir prie ko fašistai žengia; todėl 
bolševikams visados reikalinga, 
jiems koks nors komisaras at
važiavęs pripompuotų, lyg ko
kius tuščius barabomis, kitaip 
jie nesugebia savu protu su
prasti.

O betgi šitie ligoniai užsima
nė sveikuosius gydyti. Jie nori 
mus savo jau sugverusio proto 
bacilais apkrėsti. Tačiau dabar 
jau nebe tie laikai, sunku bol-i 
ševikams už save kvailesnių su-: 
rasti. Todėl jiems jau artinas! 
tunojimo gadynė,
—“Naujienų“ Korespondentas.

_________________ t___

lietuvis Kontrakforiiis
Suvertam šviesa* Ii 
elektros jiegą | nau 
lūs ir senus namus [ 
mainom naujas liant 
oas j senas; duodam 
unt lengvo iimokiji 
m o.

Metropolitan Electric 
Shop

U1* W. 22nd Street 
P kone Caaai 2491

Dabartiniu laiku medžiojimas 
užinteresuoja daugelį žmonių. 
Ir kadangi įvairios valstijos tu
ri ypatingus medžiojimo įsta
tymus, jiems yra svarbu su sa
vo valstijos įstatymais susipa
žinti. Suv. Valstijų žemdirbys
tes Departamentas kasmet išlei
džia sutrauką federalių ir Vals
tijų 'medžiojimo įstatymų, ku
riuos pasiunčiama prašytojams.

Įstatymai liečantys ginklus 
ir išdavimą medžiojimo leidimų 
yra skirtingi įvairiose valstijo
se. Taipgi medžiojimas turi sa
vo “atdarus“ sezonus. Reikia 
žinoti kada galima medžioti ir 
kokius paukščius ir žvėris gali
ma gaudyti.

Sekančiose valstijose negali
ma gaudyti elnius—Connecti-1 
cut, Illinois, Io\va, Kansas, 
Kentucky, Missouri, Nebraska, 
Nėw York, Oklahoma, Ohfo iri 
Rhode Island. Keliose kitose 
valstijose galima gaudyti tik 
per paskirtas dvi arba tris sa
vaites. ir tik tokius galima, ku
rių ragai aiškiai išsikišę iš gal
vos. Kai k orios valstijos ap
saugoja nuo medžiojimo kur
kęs, gulbes, laukines antis, fa
zanus ir kurapkas. Įvairios 
valstijos paskiria kiek galima 
gaudyti. Maine valstijoj gali
ma pagauti arba užmušti tik 
vieną elnį per sezoną, 5 faza- 

i nūs, 10 ančių, 8 žąsis į dieną 
I ir 25 kitus paukščius atdarame 
sezone.

Illinois valstijoj 10 voverių, 
15 triušių, 12 putpelų, 2 lauki
nes vištas, 2 fazanus, 15 kar
velių, 15 slankų ir 25 kitus pau
kščius.

Negalima gabenti medžioja
mus paukščius iš vienos valsti
jos į kitą. Ir kaikuriose valsti
jose pardavinėįimas paukščių 
draudžiamas.

Beveik visose valstijose, kur 
duodami medžiojimo leidimai, 
ateiviams leidimų mokestis yra 
augštesnė negu piliečiams, kar
tais ateivis turi mokėti net 
$50 (Mjnnesotos valstijoj). Na
riai šeimynos, kuri nuolatai ap-

Batery setą
MES IŠMAINOME I ELEKTRI

NI SETĄ- SETAS TIK

$15
Atveškite nuims savo seną batte- 
ry setą, mes išmainysime jį į 
elektrinj setą ir jis gaus jėgą tie
siai iš elektrinės liampos, tiktai 
už $15. Mes vartojame

ARCTURUS A. C. TUBUS
Arcturus Radio

Service Co.,
701 S. VVells St.

Harrison 8233 *

SERGANTI ŽMONĖS!
Pasitarkite . su 
Dr. Ross apie bi- 
le kokią LIGĄ 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
RYKAI

atgyvenu* valstijoj, gali me- • ANEKDOTAI
džioti be leidimo atdarame 86- Vidutinių gabumų artistas 
zone ant savo žemės. Negalima prašė Bernardo šau’o, kad šis 
medžioti kur savininkas turi,parekomenduotų jį vienam pla- 
užkabinęs ženklą “Nevaliu me- čiai žinomam teatro direkto- 
džioti“,—pirmiaus reikia išgau- riui. šau’as, norėdamas juo ui
ti nuo savininko leidimą. Kaiku
riose valstijose medžiotojai tu
ri pranešti valdininkams pasek
tos jų medžiojimo ir turi ne

šioti leidimo ženklelį užsektą 
išlauko kuomet medžioja.

Medžiojimo leidimai atei
viams. Keturiolika valstijų aiš
kiai draudžia ateiviams medžio
ti; tos valstijos yra: Colorado, 
Connnecticut, Illinois, Pennsyl- 
vania, West Virginia, New 
Hampshire, Ohio, South Dako- 
ta, Maryland, New Mexico, Ne- 
vada, North Dakota, Utah ir 
Wisconsin.

New Yorko valstijos ateiviai 
turi išgauti specialius leidimus 
iš Conservation Commission.

New Jersey valstijoj turtas 
turi siekti $2,000 vertės pirm 
negu ateiviui bus išduotas ne
apsigyvenusio ir ateivio leidi
mas.

Ateiviai lengvai gali gauti 
leidinius Alabama, Idabo, lo- 
wa, Kentucky, įJouisiana, Ore- 
gon ir Texas valst. Kelios vals
tijos reikalauja specialius lei
dimus nešioti ginklus. Papras
tai, kad nors įstatymai leidžia 
ateiviams nešioti ginklus, bet 
draudžia slaptai juos nešioti.

Patartina ateiviams, kurie 
nori medžioti, gauti Farmers 
Bulletin No. 1552-F apie “Fur 
Laws for the Season 1927- 
1928“. — (FLIS).

sikratyti, parašė: “Aš Tamstai 
rekomenduoju poną Herbertą 
M. Jis lošia Hamletą, šeiloką, 
Makbetą ir biljardą. Biljardą 
jis lošia geriausia“.

» »
Kai Polis Bonkuras grįžo iš 

Lok&rho konferencijos, tūlas 
deputatas norėjo sužinoti vie-

nos slaptos sutarties smulkme
nas.

"Ar moki laikyti paslaptį, 
mielas drauge?“ klausė Bonku
ras.

“Žinoma!“
“Na, matai, — aš irgi!“

L0W RENT

JOS. F. BUDRIU
Muzikos Krautuve

Dabar stebėtinai žemos kainas 
ant aukštos rųšies

PIANŲ, RADIO, 
PHONOGRAFŲ

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly Buikling. — Imk elevatorj iki' 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausį gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio. odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialia 
gydymas vyrų kurio kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyeioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlvj, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pnėumonią
Pastovus kosulys ir šaltis tankia; 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta -medicinos autoritčtai. 
kaipo vieną is geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų anginų.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar “flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Tabako
Derliaus
Smetona

mus 
price).

Musų 
gios 
dos ir 
vertei k o s 

pelno* jums 
pasi daro 
dubeltavas 
taupinimas 

iš musų

pi- 
ren- 

be-

už dirbtuvės kainas (factory

Kada jūsų rakandai darosi se
ni, susidėvę, nublukę arba spato- 
ti, vienas) iš geriausių išėjimas 
jums reikia perdirbti. Mes jums 
perdirbsim, kaip naujus, už ma
žą sumą pinigų. Del pasitarimo, 
mus pašaukite šiandien.

Ant namų setų mes priimam ir 
senus. Atvežam ir išsivežam, ne
paisant kokioje dalyje miesto esa- 

be atlyginimo. Savininkaste,
D. K1SSEL

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP
Parrot sets made to oruer

3327 Archer Avė.
Shpw Rocm 3306 Archer Avė. 

Phone Lafayette 8936

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

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

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

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

Northway ir Chiles, 
Populiarūs Šoki
kai Biltmore Vieš
buty], Apsaugoja 
Sau Kvėpavimą 
Lucky Cigaretais 
“Mudu abudu rūkome Lucky 
Strikes. Apkepintas tabakas 
turi kvapsnį, nuo kurio sunku 
susitarėt. Yra dar kita priežas* 
tis, turime prisipažint. Šokimas 
yra gana sunki profesija, ir 
mudu turime žiūrėt savo fizi- 
nio sveikatos stovio taip rūpes
tingai, kaip ir ilgo tolio bėgi
kas. Idant užsitikrint, kad 
mudviejų kvėpavimas visuo
met būtų puikiame stovyje, 
mudu tenaudojame tiktai 
Luckies, kaipo cigaretus, kurie 
niekad neužkerta kvėpvaimo.”

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

l%b. Th* American Tobacco Co., Ine.

Atwater Kent model 37-A
C. Electric, setas už .... , $88

Freshman AC. 6 tūbų už .. $98
Radiola 17 už ..................  $125
Spartan ............................ $110
Diamond T eleetrie už ...... $95

• Sonora-Brunsvvick Phonografai 
su Radio krūvoje 1928 mo

deliai. Kainos žemiausios.
Lengvi Išmokėjimai.

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

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 4705 •

Feen&mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 

i Suknia Tik 
Mėtos .

I — HĮ,. !■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ I

'jįonik
For Cuts and Wounds

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptika 
Zonite užmuša bakterijas.
Ir išgydo.

Dykai krutami paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuviu Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom!

G— G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas
900 W. 52nd Street 

CHICAGO

GYVENIMAS kovo 
mėnesio DIDESNIS 
ir papuoštas 8 gra
žiais PAVEIKSLAIS. 
Isigykit GYVENIMĄ 
— jis jums patiks.

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................... $L
Kopija .........................- 20c
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

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

Kontesto Numeratorius:
Antanas RipkeviČius.
Kontesto Vigilijas:

Mare Kemcšienė.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

Sėkmingai progresuoja

žytinės bus pasibaigusios.
Jeigu šitas kontestas suda

rys nemažiau pusės miliono do
lerių apyvartos, aš pats dova
nosiu vakarienei pusbačiu tik
ros rusiškos bolševikiškos deg
tinės ir bačką mišauno , vyno, 
kokį tik vyskupai ir popiežiai 
geria.

Stojo i darbų

Dykai krutanti paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. _
Prašom!

Garsinkitės Naujienose

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš jplaukų, pakeliam 

namus, Įdeda m purčius, statom mūrinius ir medinius garažus, 

AJAX CONSTRUCTION C0.
2200 Milwaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475

Lukoševičius

Sėkmingai dar
buojasi

apie
, y-

Thom*is Lutas

Antanas Vilis

Cicero lietuviu tarpe 
kontestantą P. Lukoševičių 
ra gana skirtingų nuomonių. 
Vieni jų sako, kad Lukoševi
čiaus žvaigždė yra užgesusi, 
šiame “Naujienų” konteste. Tū
li sako, kad p. Lukoševičius ne
įstengs pasiekti aukštesnio 
laipsnio, kiti vėl tvirtina, kad 
Pranas dar parodysiąs ką Ci
ceronas gali. Tiesa, kad veik 
visai nėra abejonių, kad Luko
ševičius pirmo arba antro laip
snio šiame konteste neįstengs 
atsiekti, tečiaus, kad jis gali 
dasikasti, jeigu jau ne i trečią, 
tai j ketvirtą laipsnį Š1UB! O 
ką jus mano — tai tik vienas John

Povilai Daubaras

Jehove žino. Kontestantas 
Lukoševičius yra gan sumanus 
vyras, moka dirbti, Cicero lie
tuvių tarpe turi gerą vardą 
tas jau yra 
aukštesnį o 
tąjį laipsnį, 
pamatysime 
kamenduos 
šiame

\Vestwille kontestantas Tho- 
mas Lutas darbuojasi viduti- |,ranaa Klikna

o 
galimybė pasiekti 
gal ir patį aukš

ti įeitoje ateityje 
kaip save atsire

mti s u Lukoševičius 
“Naujienų” konteste.
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Naujai stojo į tretįjį “Nau
jienų” kon testą, senas “Nau
jienų” darbuotojas, Antanas 
Vilis. Kontestantas Vilis buvo 
kontestantų pirmame, antrame 
ir dabar stojo dirbti trečiame 
“Naujienų” konteste. Kontes
tantas Vilis yra sumanus dar
buotojas, pertat neabejotina, 
kad jis pasirodys savo darbu 
neblogesnių veikėju negu pra
eituose kontestuose. Linkėti
na, kad kontestantas Antanas 
Vilis tinkamai išplėtotų savo 
darbuotę, ypač West Pullmane 
ir Kensingtone.

niškai. Kiek teko girdėti west- 
viliečiuose eina karštų disku
sijų — vieni tikrina, kad kon
testantas Lucas neįstengs pa
siekti tokio aukšto laipsnio, 
kaip kad pasiekė jo pirmtaku- 
nas Joe Norkus, praeitame 
“Naujienų” konteste, kiti vėl 
yra nuomonės, kad Lucas pa- 
rodis savo kozyras prie pabai
gos kontesto. čia yra irgi 
gan keblu spręsti, bet asmeniš
kai esu linkęs manyti, kad La
ras, jeigu jau nepralenks pra
eitų metų kontestanto Nor
kaus, bet norėdamas atlaikyti 
savo gerą vardą kaip vietos 
stambaus veikėjo, nenorės pa
sirodyti silpnesniu už buvusį 
kontestantą Norkų. Praeita
me “Naujienų” konteste kon
testantas Joe Norkus surinko 
7200 balsų kiek surinks mu
sų dabartinis kontestantas p. 
Lucas, bus žingeidi! matyti ne 
vien vvestvilliečiams, bet ir ki
tų kolonijų “Naujienų” skaity
tojams.

Kontestantas Jurgis Sjugz- 
dinis iš West Frankfort šiame 
konteste parode netikietą veik
lumą, jis praeitų metų kontes
tantą Stanį su pirma kontesto 
savaite jau buvo sumušęs. Ne
abejotina, kad kontestantas 
Siugzdinis lengviai pasieks šeš
tą laipsnį, o gal ir aukščiau.

Kenosha kontestantas John 
Martin, šiame “Naujienų” kon
teste darbuojasi daug sėkmin
giau negu praeitame “Naujie
nų” konteste, nepaisant, kad 
jis šiame konteste turi gana 
budrią konkurentę ponią Kas- 
per, varosi į prekį sėkmingai. 
Ar kontestantė A. Kasper tu
rės dar spėkų, kad Martin pa
sivijus, tai ateitis parodys. Bet 
kaip nebūtų, kontestanto Mar
tin darbavimasis šiame “Nau
jienų” konteste yra pažymėti
nai geras.

Kontestantas Povilas Dau
baras, hydpark ietis, nors po- 
valiai, bet daro nuolatinį pro
gresą. Jam įkandin eina" P. 
Klikna ir V. Prusis. Galima 
sakyti, veik visi šitie kontes- 
tantai stovi vienoj aukštumoj 
— kyla klausimas, kuris iš jų 
trijų pasieks aukštesnį laipsnį 
pirmas. Pagyvensime, pama
tysime — laukti neilgai reikės.

Priešų ir draugų 
vakarienė

Rašo Dr. A. Montvidas
Kontesto vedėjas Julius Mic

kevičius surengė puikią vaka
rienę Naujienų kontestantams 
Naujienų koncertui pasibaigus. 
Musų stalas buvo puošnus, ant 
jo nestokavo valgio, gėrimų ir 
gėlių. Kada kiti svečiai valgė 
prie paprastų stalų, mes jautė
mės aristokratija. Patys žy
mieji ebieagiečiai negavo to, 
ką mes kontestantai gavome. 
Tai musų sekretas ir musų biz
nis, nes mes biznį varyti mo
kame. Mes esame pasiryžę pa
dvigubinti skaitytojų skaitlių, 
uždirbti Naujienoms apgarsi
nimais kokią pusę miliono do
lerių ir paskleisti lietuviuose 
daug literatūros, kad jie švies
tųsi ir kulturintųsi.

Viršutiniai pažvelgus, šiame 
konteste varžytinių kaip ir nė
ra. Gauk prenumeratorių, ir 
kitas kontestantas jo jau ne
begaus; paimk apgarsinimą iš 
kokios firmos, ir kitas jo ne
gaus. Man jau pasitaikė kreip
tis j kelias firmas,, į kurias ir 
kiti kontestantai kreipėsi. Rei
škia, mes bandome vienas su 
kitu varžytis. Todėl aš nu
sprendžiau su kitais kontestan- 
tais nesidraugauti kontesto lai
ke.

lėlike vakarienės vienas kon- 
testantų net sumanymą buvo 
davęs sumažinti kontestantų 
skaitlių. Liuosai ne vienas 
nenori atsisakyti, da bando ki
tiems už akių užlyste, todėl jis 
ketina kreiptis į karo departa
mentą.

Vadinasi, visi esame drau
gai remiame laike, bet dabar 
eina kova tarp musų. Visi esa
me Naujienų šalininkai, visi 
stengiamės, kad Naujienų nuo
monę paskleiste į da platesnes 
lietuvių minias, kad jas da la
biau sudrutinti materialiai; vi
si esame pasiryžę išbandyti sa
vo gabumus biznyj ir da gau
ti .šiokįį-tokį atlyginimą. No, 
ir lai eina lenktynės tarp mu
sų! Kaip pasibaigs kontestas, 
jei daug pinigų uždirbsime, nė
ra abejonės, Julius Mickevičius 
vėl iškels vakarienę, kokią bu
vo iškėlęs pernai. Tuomet vėl 
busime visi draugai, nes var

Mano bet —
Rašo kontestantas
Juozas Uktveris

Kai kam atrodo, kad žodis 
“bet” yra mažos vertės, tečiaus 
aš į tą žodį žiūriu visai kitaip 
— jis man turi didelę reikšmę. 
Turėdamas reikalu su savo 
kostumeriais niekuomet neįsi
leidžia į religijos, politikos bei 
kitokius klausimus, tie klau
simai gali būti perdaug opus 
mano prospektui — galiu su
gadinti sau biznį. Norėdamas 
su juo padaryti biznį, reikia 
išklausyti kostumerio “oratori
jos” nors jis tau kalbėtų ir a-

pie savo naują išradimą — 
“Perfectuall Motion” mašinos. 
Bet jam baigus kalbėti, aš jam j 
pakišu savo numylėtą žodį 
“bet”, “bet”, ponuli ar Tams
ta neužsirašytum “Naujienas”, 
“bet” “Naujienos” yra vienas 
iš geriausių lietuviškų dienraš
čių Amerikoje, “bet” “Naujie
nose” pasigarsinimas neša di-į 
dėlę naudą garsintojai ir taip 
toliau “bet.”. Ir taip aš su 
savo žodžiu, “bet” padarau sau 
reikalingą biznį. Mano “bet” 
gelbsti man daryti biznį, nes aš 
su žodžiu “bet” surandu tinka
mą temą savo kalbai kuri įti
kina mano prospektą, .kad ma
no “bet“ yra nesumušamas ar
gumentas.

Pranešimas
Tempus Tcrtium išsibaigia 

šiandie, kovo 15 d., 8 vai. va
karo. Visi kontestantai, kurie 
esate įdirbę nemažiau 4000 bal
sų paskutiniame Tempe, malo
nėkite įdirbtus balsus priduoti 
į “Naujienų” Kontesto Dept. 
ne vėliau virš nužymėto laiko, 
kad laimėjus atatinkamą . bal
sų skaičių dykai.

Julius Mickevičius,
“Naujienų” Kontesto 

Vedėjas.

Nebūk
Tampomas Ligos 
būdamas visuomet •nuvar
gęs'' kuomet tik Šeimyna ar
ba draugai nori ką nors at
likti. Nervingumas ir abelno* 
nusilpnėjimas laitai tankiai 
gali būt praAalintaa su fievfc 
rus Esorka. naudingus dėl 
virAkinimo ir pravalninimo to
nikas. Mrs. Francis Toniška, 
Wallcy, Wash., ražo: ‘‘AA nu
rodau. kad Hevera’s Esorka yra 
pulkus tonikas dėl žmonių ku
rio yra nusilpę arba ka tik 
1A po ilgos.” Tūkstančiai pa
tyri, kud jos pagelbsti gerai 
miegoti, geriau valgyti ir Įau
sti. Spręskite patys. Kelka- 
laukit nuo savo vaistininko 
butelio Mandie.

W. F. SEVERĄ CO.
Ccdur Kapids, lovvu

rSEVERASl 
l ESORKA j

e

man,
• ustinmą

raunicnysc •

SARPALIUS ir
painexpelleris

,usll .iniment.s Pain-ExpeUens 
ištUiu yra puiku, varaus. J« 
’=-rr^:r^ 

„(.įtikimais, yp“';n«a'j;9o 

 

kuomet jauctu « 
arba juos skauda.

KAROLIS 
SARPALIUS 

Sunkaus 
svorio lietuvių 

ristikų 
čampionas

'S«.*>■”” ■■■■ 
apšlubunų ir skausmų

PĘR šešiasdešimts metų Pain-Expel1eris palengvino dieglius 
ir skausmus milionams žmonių!

Paprasti darbininkai, ūkininkai, dirbtuvių darbininkai, 
angliakasiai—seni ir jauni vyrai ir moterys ir priaugami vaikai 

visi surado malonų palcngviųitną naudojant Pain-E.\pellerj. 
Perskaitykit ką šis puikus linimentas Sarpaliui reiškia! 

J alaiko jo raumenis tinkamais atletų kovai ir prašalina 
^sustingimą ir skaudėjimą. Nėra nieko geresnio šitam reikalui.

Jei jaučiatės pailsusiais ir nusidėvėjusiais; jei skauda jums 
pečius, sąnarius ir raumenis, tai pamėginkite išsitrinti su 
Pain- Expelleriu S J VAKARĄ! Jus miegosite kaip negyvi 
ir rytmetyje atsikelsite su atnaujinta jėga ir smagumu.

Būtinai reikalaukite Pain-Expellcrio su Inkaro vaisbaženkliu, 
kuomet perkate šj linimentą. Inkaras’'yra jūsų apsauga prieš 
netikrąjį produktą ir pamėgzdž.iojimus.

F.A4RICHTER&O)
BerrylSo.5thSts., Brooklyn.N.Y

Tikros Rųšies Apyniu Syrupas

Tas Puikus Skonis Atsiranda 
Iš Nuolatinio Kontroliavimo

Iš pat pradžių, mes mokame ekstra brangių Hinų, kad gavus 
pirmos rųšies ir geriausius ąpynius. Juos mes susortuojame, iš
valome ir sumaišome vieno miliono dolerių vertes tankoje, spe
cialiai tam tikslui padarytoje. Mes atliekame visų salyklo gami
nimų savo įstaigose, supilstome juos į kenus ir užklijuojame di
džiausiose Anheuser-Busch dirbtuvėse St. Louis. Ir paskui par
duodame visų musų išdirbinį, kuris turi vienų vardų ir viėnų už
rašų! Paprastas ir apyniais paskanintas. Tikrai unijos išdirbimo

ANHEUSER-BUSCH, St. Louis
WESTERN SALES CORPORATION

DISTRIBŪTORS
1525 Newberry Avė., Chicago, III.

BM-88

MOKYKLOS NURS’R, 
SAKO, KAI) VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukžtssnės mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nuraė pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių Jei merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalis mank- 
Žtinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui 'yra 
naudinga vartoti nujoi, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujoi turėtų būti varto
jamas. Paimk SaukStą kiek
vieną vakarą. Joe nepadarys 
nesmagumo.“

Nujoi galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
ite Parpi
mą. Skaa- 
dšjimą ir 
Kotišjimą.

ČMade by
Lambert Phsrmacal Co., Saint Louis, U. S. A.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visose aptiekose—3Sc ir <Sc puodukas ir 
dūdelė. Children’s Musterole (lengves

ni forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.
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Užsisakymo kalnai 
Chicagoje — paštui

Metams ................ ........... ___- $8.0(
Pusei metu _____ ——--------- 4.0(
Trims mėnesiams --------- 2.50
Dviem mėnesiam --------------- 1.6C
Vienam minėsiu!    ... .75

Chicagoje per iineilotojusi
Viena kopija------------- ......— 8c
Savaitei--------------------- --------- 18c
Minėsiu! ------  76c
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Apžvalga
MISTIFIKACIJA DEL I’LĘČ- 
KAIČIO DAR TEBESITĘSIA.

Subacrlption Rateli 
|8.00 per year in Canada. 
$7.$0 per year outaide of Chica<o, 
$8.00 per year In Chicago.
Še. per copy._____________________
Entered as Second Claaa Matter 

March 7th, 1914. at the Port Office 
of Chicago. III., under the art of

Naujienom eina kasdien, iftakiriant 
aekmaaienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So Halsted St., Chicago. 
UI - Telefonas* Rooaevolt 8600

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams-----------------------—— $7.00
Pusei metų------8.50
Trims mlnesiams , . ę 1.75
Dviem mėnesiams  1.25 
Vienam minėsiu!------------------ .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintąjį

Metams....... ....................... — $8.00
Puse! metg 4.00
Trims mlnesiams .... .......... - X60

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvos klerikalai keičia 
savo gaires

Nesenai “Naujienose” buvo 
perspausdinta iš Lietuvos laik
raščių ilgoka polemika dėl Pleč
kaičio tariamo tarnavimo žval
gyboje. Paskutinį žodį toje po
lemikoje, kaip skaitytojai at
simena, turėjo valdžios laik
raštis “Lietuvos Balsas”, ku
ris pareiškė, kad jisai sukly
dęs, tvirtindamas, jogei K. Bie
linis esąs gavęs neabejotinų 
įrodymų apie Plečkaičio kaltę; 
tų įrodymų gavęs ne Bielinis, 
bet kitas Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos centro komiteto 
narys, Steponas Kairys.

Kairys “Lietuvos žiniose” 
pareiškė, kad jokių įrodymų

riaus Novako. Piliečių Apsaugos 
Departamentas tai — policija.

“L. žinių” straipsnyje skai
tome :

Plečkaitis buvęs Piliečių Ap
saugos Departamento žinioj.

“Idiše štimme” 49 Nr. taip 
rašo: “Sąryšy su Plečkaičio 
byla musų bendradarbis pa- 
siinformavo pas asmenį šia
me reikale kompetentingą, 
šis asmuo, kuris nepriklauso 
valdančiai partijai ir nenori, 
kad jo pavardė figūruotų 
šioj byloj, pareiškė:

Pirma žinia dėl Plečkaičio 
tarnavimo policijoje praėjo 
be V. R. M-jos žinios. Pasi
rodė, kad vienas iš V. R. 
M-jos valdininkų senuose Pi
liečių aps. d-to archyvuose 
rado įrodymų prieš Plečkaitį 
ir perdavė “Lietuviui”.

Pasiremiant dokumenta
liais įrodymais, kuriuos aš

esu matęs ir asmeniškais pa
sikalbėjimais, aš galiu tvir
tinti, kad Plečkaitis žvalgy
boje netarnavo, kaip pranešė 
“Lietuvis”, bet jis buvo tie
sioginėj tarnyboj prie Pilie
čių apsaugos direktoriaus No
vako, kuris turėjo specialų 
slaptą fondą jo žinioje esan
tiems agentams apmokėti. 
Plečkaičio parašai užsiliko dėl 
to, kad Valstybės kontrolė 
dėl didumo sumos užvilkino 
reikalavimo patvirtinimą ir 
dokumentai užsiliko nepanai
kinti, kaip paprastai buvo 
daroma, ir dabar yra d-te.

P. Kairys, nepasitenkinda
mas p. Staškevičiaus pareiš
kimu, raštu kreipėsi j p. No- 
vaką klausdamas, ar tikrai 
Plečkaitis jo žinioj tarnavo.

Novakas atsakė laišku, ku
ris įdėtas “L. Aide” (ir kurį 
“L. Ž.” šiandie perspausdi
na).

noj būrys šokėjų, kurių rūbai 
buvo karieliais papuošti. Te
atre užviešpatavo tamsa. Sce
na tapo nušviesta ultrafioleti- 
nc šviesa, šokėjų drabužiai ė- 
mė žibėti. Nieko kito nesima
tė, kaip tik žibantys drabu
žiai. Reginys buvo labai įspū
dingas.

Ultrafioletiniai spinduliai y- 
ra naudojami sveikų dantų 
pažinimui. Kai tamsiame kam
baryj nematoma ultrafioletinė 
šviesa atsimuša į dantis, tai

sveiki dantys tarsi pradeda 
liepsnoti — išduoda žalsvą švie
są. Tokiu budu dantistas pa
žįsta, kurie dantys yra sveiki, 
o kurie ne.

Daugiau to. Pastaruoju lai
ku ultrafioletiniai spinduliai 
pradėta naudoti netikrų pinigų 
pažinimui. Tų spindulių pagal
ba pinigai yra fotografuojami 
ir jų fotografijos tuoj parodo, 
kurie pinigai yra tikri, o ku
rie ne. —K. A.

Edgar Poe. Vertė B. Buiša.

Trys sekmadieniai vienoje savaitėje

Kauno “Socialdemokratas” ra- 
,šo:

Nekaip seniai musų krikščio
nių viršūnėse įvyko simptoma- 
tingas persigrupavimas. Kun. 
Krupavičius išėjo iš partijos 
pirmininkų ir jo pareigas pasi
ėmė laikinai eiti p. Karvelis. 
Spaudos žiniomis, kun. Krupa
vičius dėl to perdavęs vairą p. 
Karveliui, kad dabartinėse mu
sų politinio gyvenimo sąlygose 
jis negalįs naudingai eiti par
tinio vado pareigų. Tarp žmo
nių vaikščioja dar ir kita versi
ja. Sakoma, kad p. Krupavičiui 
liepta “atsistatydinti”, liepta 
jo dvasinių jerarchų, kurie skai
tą, kad kunigui nepritinka būti 
politiniu vairininku.

Jeigu ta pastaroji versija yra 
teisinga, tai mums kyla klausi
mas: dėl ko kun. Krupavičiui 
pritiko būti krikščionių demok
ratų partijos priešaky iki šiol 
ir dėl ko nepritinka dabar? Mes 
turime pagrindo tuo klausimu 
susidomėti, nes krikščionys vai
dino iki šiol Lietuvos politiniam 
gyvenime nepaskutinę rolę, ir 
įvykęs pasikeitimas yra ne be 
reikšmės tolimesnei klerikalų 
politikai. Mes, socialdemokratai, 
turime net savotiškos pareigos 
pažymėti krikščioniškojo štabo 
viršininko pasikeitimą, nes ir 
ligšiol domėjomės klerikalų vei-i 
kimu gana rūpestingai, savotiš-.. Vėl pasikeitė, 
kai jį įvertindami.

Kaip musų visuomenė atsi
mena, įvykusi baigiant pasauli
nį karą revoliucija iš pamatų 
pakeitė musų krikščionių ne tik 
taktiką, bet ir visą jų socialiai 
politinę kryptį. Lig caro reži
mas Rusijoj buvo bent išoriniai 
tvirtas, musų klerikalai mažai 
domėjosi politiniais klausimais, 
pasirinkę sau “geresniąją dalį” 
— tai kultūrinio darbo sritį, 
kuri tuomet teikė jiems pasto
vių ir tikresnių galimybių tvir
tinti masėse savąją įtaką ir 
jaustis neblogai '“šiaurės vėjo” 
pučiamiems. Ant jų politinės 
vėliavos pirmoj vietoj stovėjo 
tuomet išrašytas obalsis: kiek
viena valdžia iš Dievo. Ir musų 
kunigai su lygiu atsidavimu 
meldėsi 
kaip šiandien 
Prezidentą.

Bet papūtė 
ti ir neramus 
kruto ir subyrėjo stabai, į ku
riuos ar bent už kuriuos buvo 
melstasi. Senųjų stabų vieton 
gyvenimas pastatė kitas verte- 
nybes, iškėlė kitus obalsius. Ru
sijos politinio gyvenimo prieša
ky vietoj biurokratinės oligar
chijos atsistojo žmonės, revo
liucinio sąjundžio iškelti, atsi
stojo demokratijos siekimų reiš
kėjai. Demokratijos ir jos obal- 
sių įsigalėjimas virto Europoj 
visuotinu. Liaudis darosi gyve
ninio šeimininku ir nedvejoda
ma ruošėsi perdaryti jį iš pa
matų.

Taip buvo ir pas mus. Tiek 
pačioj Lietuvoje, tiek ir trem
tinių tarpe Rusuose Lietuvos 
darbo žmonės prabilo aiškiu bal
su, be niekur nieko reikalauda
mi sau tinkamos vietos busimoj 
savo ateities kūryboje.

Musų klerikalai, kaipo prity
rę ir realus politikai, iš karto 
susivokė, kuria kryptim susi-

apie Plečkaičio kaltę, jisai ne
sąs gavęs. Tuomet “Lietuvos 
Aidas” vėl parašė, kad Stepo
nas Kairys tikrai esąs gavęs 

iš vieno buvusio Apsau- 
Departamento direkto- 

paskelbė to laiško ko-

šų lygiu 
tuomet už carą taip, 

meldžiasi už V.

revoliucijos karš-

verčia didieji įvykiai ir iš karto 
pasukę nugarą senajam, Dievo 
pastatytam režimui, priklaii|>ę 
prieš naują, priklaupė prieš de
mokratiją. Ir klūpčiojo pas mus 
iki pastarųjų laikų. Krikščionių 
demokratų partija savo veiki
me nepriklausomoj Lietuvoje 
ne tik pasiskubino atsiremti ji 
platesnę, katalikiškąją musų ant st Kai,.i() at;akym 
visuomenę, bet savo programon 
ji įvedė visą eilę pagrindinių, 
socialių klausimų, kaip žemės 
reformą, kaip darbininkų klau
simas, statydama juos taip, 
kaip laiko dvasia reikalavo. De-| 
mokratijos obalsiai, pasižadėji
mas dirbti musų liaudies gero
vei virto krikščionims arkliuku, 
kurį jie mitriai šokdino tiek sa
vo organizacijose, tiek viešuo
siuose mitinguose ir kuriuo jie 
pagalios įjojo Lietuvos Seiman. 
Sugretindami krikščionis, kokie 
jie buvo caro laikais su tais, 
kuo jie virto demokratijos lai
mėjimų gadynėj, mes ne be pa
grindo turėjome jiems prikišti, 
kad musų klerikalai yra dema
gogai, kad politiniam savo vei
kime jie verčiasi ta preke, kuri 
kiekvienu momentu geriausia 
eina, bet tik pelnytų. Ir juo ku
ris krikščionis dėjosi uolesnis 
demokratas, tuo griežčiau mes 
jį įtarėme demagogu esant.

Nuo metų padėtis pas mus 
lemokratinėj res

publikoj atsirado partijų, ku
rios ne tik paėmė kitą politinę 
kryptį, bet ir iš demokratijos 
siekimų pasidarė taikinį.

Ir kaip tik tuo metu, kai Lie-i 
tuvos bažnyčiose įvesta nauja 
malda už p. V. Prezidentą, kun. 
Krupavičius, ryškiausia krikš-l 
čioniškojo demokratizmo skel
bėjas, pasijunta negalįs būti 
naudingas savo partijos vadas. 
Mums labai įdomu, iš kur eina; 
p. Krupavičiaus politinė impo-| 
tencija. Ar krikščionys demok
ratai mano, kad pasikeitusi pas ; 
mus padėtis yra tos rųšies, kad 
jiems jau atėjo laikas pakeisti 
savojo politinio sandelio “tavo- 
ras”, vėl išrašius baltai ant juo
do, kad kiekviena valdžia iš 
Dievo? Mes su ypatingu susi
domėjimu seksim musų krikš
čionių tolimesnius žygius. 
Mums ypatingai bus įdomu pa
tirti, kaip nustato savo ^liti
nius principus ir savo visuome
ninės darbuotės pagrindus ne 
seni, gyvenimo papešioti klebo
nai, bet jaunoji krikščionių de
mokratų kartą, krikštyta de
mokratijos krikštu ir auklėta 
demokratijos gerbimo laikais.

aiška 
gos 
riaus, 
piją.

Dabar 
mėn. 27

ir

“Liet, žinių” vasario 
d. numeryje randame

Aidui”, kuris skamba taip:
P. St. Kairio laiškas* 

Redakcijai.
“Lietuvos žinių” p. Redak
toriui

Maloniai prašau Tamstos 
neatsisakyti paskelbti Tam
stos laikrašty sekantį parei
škimą.

“Lietuvos Aidas”, reaguo
damas į mano “Lietuvos ži
niose” paskelbtąjį laišką, 
235-am savo numery vėl įdė
jo pranešimą, kuriame tvir
tina, kad aš esu gavęs laiš
ką vieno buvusiųjų piliečių 
apsaugos d-to direktorių, ku
riame tas direktorius patvir
tinęs Plečkaitį buvus Pilie

čių Apsaugos D-to apmoka
mu informatorium 1922-23 
metų laikotarpy.

šiuo pareiškiu, kad iki pa
čiai dabar rašomo pareiški
mo valandai aš nesu gavęs 
jokio laiško iš jokių buvu
siųjų P. A. D-to direktorių. 
Kai dėl “Lietuvos Aide” pa
skelbtojo laiško, tai dėl jo 
man lieka vieną dviejų pri
leisti: arba laiškas yra su
fabrikuotas ir mistifikacijos 
tikslais įdėtas “L. Aidan”, 
arba, jei man koks laiškas 
tikrai buvo siunčiamas, tai 

’ jis pateko musų politinėn 
žvalgy.bon, o iš ten “Lietuvos 
Aido” redakcijom bet ligšiol 
man dar nėra pristatytas.

Tiek man, tiek mano parti
jos draugams gyvai rupi iš
aiškinti keliamus prieš Pleč
kaitį kaltinimus. Visokia įti
kinanti medžiaga tam klausi
mui aiškinti mums itin svar
bi. Kadangi “Lietuvos Aido” 
redakcija gavo galimybės pa
skelbti jos tvirtinimu auten
tišką buv. P. A. D-to direk
toriaus laišką pirma, kaip jis 
yra adresatui įteiktas, 
viešai prašau “L. Aido 
dakciją, ir jos “koresponden
tą”, ar pačią politinę žvalgy
bą pristatyti pagalios tą laiš
ką man. Pristatyti prašyčiau 
man asmeniškai ir prie liudi
ninkų. Už pavėluotą įteikimą 
nebusiu pretenzijoj. Mano 
antrašas: Kaunas, Duonelai
čio g-ve 39, butas 4.

Steponas Kairys.

Priimk, p. Redaktoriau ma
no padėkos žodį už suteiktą 
Tamstos laikrašty vietą ir 
tam mano pareiškimui.

Su pagarba S. Kairys.
Kaunas, 1928 m. vas. 26 d. 

Po šito St. Kairio laiško ta
me pačiame “L. žinių” numery
je eina straipsnis po antgalviu 
“Plečkaitis buvęs Piliečiu Ap
saugos Departamento žinioj”, 

yra daug* prisidėjęs prie gerų kur, pasiremiant žydų laikraš- 
santykių tarp lietuvių ir šuo- čio “I----
mių tautų išsivystymo. Jis tarp bio žodžiais, 
kita ko yra išvertęs į lietuvių Plečkaitis žvalgyboje netarnavo, 
kalbą suomių tautos epopėją bet buvo tiesioginėj tarnyboj 
“Kalevalą.” prie Piliečių Apsaugos dinkto^

Suomiai apdovanojo i 
“Kalevalos” vertėją
KAI NAS. — Vasario 18 d. 

suomių konsulato Hunuos,* p. 
konsului Vainč Aarnio dalyvau
jant, suomių ministeris Lietu
vai p. Idmanas įteikė kunigui 
Adolfui Sabaliauskui suomių 
“Baltosios Rožės” 1 klasės rite-

Kun. Sabaliauskas savo darbu

tai

idiše štimme” bendradar- 
tvirtinama, kad

: Apie Įvairius DalykUS | 
'....««»»»»»«•>»•>»<•>••>***»•**•***<*<*************
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Nematoma šviesa na, žalia, žydri, mėlyna ir pa
galiau tamsiai mėlyna arba fi- 
oletinė spalva. Toks saulės 
šviesos suskaidymas vadinasi

— Nuo vagių

Kaip mes jaučiame kito žmo
gaus artimumą. — Juoda 
šviesa. — Signalai. — Spek
tro spalvos. — Dvi nemato
mos šviesos
apsisaugojimo prietaisai. — 
Prof. Woodo eksperimentai.
— Ultrafioletiniai spinduliai 
medicinoj. —'Blogų dantų ir 
blogų pinigų pažinimas.

Sėdi žmogus kambaryj 
nui vienas. Nieko daugiau

vie- 
nė- 

ra. Bet štai jis staiga krūp
telėjo: jis kokiu tai misteriš
ku budu pajuto, kad kažkas

ir iš tiesų kambaryj randasi jo 
pažįstamas, kuris įėjo taip ty
liai, jog jo žingsnių nebuvo ga
lima girdėti. Nežiūrint į tai, 
žmogus tarsi pajuto, j 
bary j jis jau nebe 

Tokį patyrimą 
daugelis žmonių, 
klausimas, kuriuo 
jaučiame kito žmogaus 
niurną? Labai galima, sako Dr. 
E. E. Freep jog žmogaus kū
nas išleidžia “juodą šviesą,” ku
rią mes ir jaučiame. Tie juo
dos šviesos spinduliai nėra ma
tomi. Štai kodėl jie ir yra va
dinami “juodais.” Bet jeigu 
jų negalime matyti, tai kaip 
mes galime žinoti, jog jie y- 
ra ?

Mes daugelio dalykų nema
tome, o vienok tikrai žinome, 
kad jie yra. Tas pat ir su juo
da šviesa. Mokslininkai tam 
tikrais prietaisais be jokio sun
kumo gali parodyti mums, jog 
juoda šviesa iš 
ja. Kiekvienas 
džia tą šviesą, 
bes įrodyti, jog 
tiek jautri, 
dą šviesą.

jog kam- 
vienas tėra, 
yra turėję 
Dabar kyla 
budu mes 

arti-

Bet ar visas šviesas mes ma
tome? Ar kartais nėra ir to
kios šviesos, kurios musų akys 
nepajėgia matyti? Tikrai taip, 
šiandien yra žinoma, jog be 
septynių matomų spektro švie
sų yra dar ir dvi nematomos 

: šviesos, būtent, — ultrafioleti- 
Į nė ir infra-raudona. Tatai pa
rodo specialis instrumentas, ku
ris suseka šviesas. Instrumen
tas užrekorduoja ne tik visas 
spektro matomas šviesas, bet 
ir tas, kurių mes nematome.

Infra raudonos šviesos 
spindulius išleidžia visi šilti 
daiktai, o taip pat ir žmogaus 
kūnas. Karo metu pradėta į 
tą šviesą labiau dėmesio kreip
ti Mokslininkams atėjo į gal- 

lainiinga mintis panaudoti 
šviesą signalams. Dr. D. 
Coblentz išdirbo signalų si-

Pa- 
visi žjno, jog yra 
prietaisai apsisaugo- 
vagių. Kuomet va- 
įsigauti į vidų, tai 
elektros operuoja- 

Tačiau su-

tiesų egzistuo- 
žmogus išlei- 
Nėra gal i m y- 

musų oda yra 
kad pa justų juo-

Vienok tas faktas, 
jog mes kartais lyg ir pajunta
me svetimo žmogaus artimu
mą, nieko nežinodami apie jo 
buvimą, dalinai patvirtina tą 
samprotavimą, kad musų oda 
jaučia juodos šviesos spindu
lius.

Kaip ten nebūtų, tečiau fizi
kos mokslas juo tolyn, tuo la
biau domisi juodos šviesos 
spinduliais. Karo metu tie spin
duliai bąvo vartojami signa
lams ir kitokiems tikslams. Ki
tos rųšies nehiatomi spindu
liai yra vartojami sveikatos su
stiprinimui, dantų egzaminavi
mui ir 1.1.

Saulė yra vyriausias šviesos 
šaltinis. Be matomų spindu
lių. saulė taipgi išleidžia ir ne
matomus. Jeigu mes pereisi
me saulės spindulių pluoštelį 
per trikampę stiklo prizmą, 
apverstą aštriąja briauna že
myn, tai gausimo spalvotą ruo

gali užmušti 
žuvis!
daugiau yra

galais. Ruoželyj bus visos spal
vos, kokias tik mes matome 
laumės juostoj (vaivorykštėj), 
būtent apačioj juostelė bus. nu
dažyta raudona spalva, toliau į

W 
stemą.

Juodą šviesą galima panau
doti ir kitiems tikslams, 
vyzdžiui, 
tam tikri 
jimui nuo 
gis bando 
prietaisas,
mas, išduoda garsą, 
manus ir gudrus vagys gali į- 
sigauti į vidų nepaliesdami prie
taiso. Visai kitoks esti reika
las su prietaisu, kuris yra pa
galba juodos šviesos operuoja
mas. Juodos šviesos (infra
raudonų spindulių) vagis ne
mato, todėl jis ir negali jos iš
vengti. 0 kaip tik jis pakliū
va į juodos šviesos spindulių 
taką, tuoj prietaisas išduoda 
garsą.

Pastaruoju laiku daug ne
įmanomai įdomių eksperimen
tų su juoda šviesa yra pada
ręs prof. Wood. Prieš kiek lai
ko laikraščiuose buvo paskolin
ta, kad juodus šviesos spindu
liais prof. Wood 
vandenyj esančias

Tačiau žmonės
girdėję apie kitos rųšies nema
tomą šviesą, būtent, ultrafiole- 
tini’us spindulius. Tie spindu
liai ypač, pasidarė populiarus 
nuo to laiko, kai jie pradėta 
naudoti gydymo tikslams. Pa
vyzdžiui, kauĮų suminkšt&ji- 
mas dabar gan sėkmingai yta 
gydomas ultrafioletinių spindu
lių pagalba.

Saulė yra vyriausias ultra
fioletinių spindulių šaltinis, 
štai.kodėl vasaros metu yra la
bai sveika kaitintis saulėj. Tą 
faktą žmonės iš patyrimo žino
jo per šimtmečius, nors apie 
ultrafioletinius spindulius jie 
jokio supratimo neturėjo.

Kuomet tamsiame kambaryj 
ultrafioletiniai spinduliai puola 
ant tam tikrų daiktų, tai tie 
daiktai išduoda ypatingą žals
vą šviesą. Nesenai New Yor- 
ke ultrafioletino

.h ... ’ iiJ viršų paeiliui uis gelsva, gelto- pavartota scenoj.
šviesa buvo
Pasirodė scc-

(Tęsinys)
Kapitonas Pratas. Vistą? Jus 

tur būt užmiršote, jog ryt sek
madienis. šiaip, šiokia diena aš 
sutinku..

Ket. Kaip tai tamsta? Ro
bertas jau ne toks bedievis. Juk 
sekmadienis šiandie!

Dėdė. Na, žinoma!
Kapitonas Smisertonas. Ką 

čia ginčitis, gerbiamieji. Juk 
vakar-gi buvo sekmadienis!

Dėdė. Sekmadienis šiandie. 
Nesuprantu kaip galima nežino
ti šito!

Kapitonas Pratas. Nieko pa
našaus. Sekmadienis ryt!

Kapitonas Smisertonas. Bet 
jus, gerbiamieji, iš galvos iš
sikraustėt, tikrai! Sekmadienis 
buvo vakar, — aš tame taip 
esu tikras, kaip ir tas, jog prieš 
jus čia sėdžiu!

Ket. (garsiai). Na, dūdyte, 
dabar jus sugautas! Kapitonas 
Smisertonas sako, kad sekma
dienis buvo vakar — ir jis tei
sus. Bobbi, tamsta ir aš tvir
tiname, kad sekmadienis šian
die — ir mes teisus. Kapitonas 
Pratas pareiškė, jog sekmadie
nis ryt ir jis irgi teisus. Mes 
visi teisus, ir štai tamstai trys 
sekmadieniai vienoje savaitė
je!

Kapitonas Smisertonas (po 
trumpos tylos). Ket pasakė tei
singai. Kokie mes su tavim 
kvailiai Pratai. Dalykas, mato
te štai, sekančiame, — m-r 
Remgcdžcrai. Žeme turi aplink 
savo apvalume, kaip jus, žino
te, 21 tūkstančius mylių ir su
kasi Aplink ašies, iš vakarų į 
rytus, darydama pilną apsisu
kimą į 24 valandas. Tokiu bu
du, vienai valandai tenka, tūk
stantis mylių. Taip juk?

Dėdė. Žinoma juk taip.
Kapitonas Smisertonas. Da

bar įsivaizdinkil, kad aš nu
plaukiau tūkstantį mylių į ry
tus nuo šičia. Pigu suprasti, 
kad aš pamatysiu saulę tekant 
lygiai valanda ankščiau, negu 
jus čia Londone. Jeigu aš tą 
pačią kryptimi nukeliausiu dar 
tūkstantį mylių, tai pamaty
siu saulę per dvi valandį ankš
čiau jūsų; dar tūkstantį mylių 

ant trijų valandų ir t.t., pa
kol neapkeliausiu aplink viso 
žemės rutulio ir vėl nesugrįšiu 
čionai; ir čia, pravažiavęs 24 
tūkstančius mylių, aš pamaty
siu saulės užtekėjimą vie
ną para ankščiau už jus: ki
taip sakant — aš skaitliuosiu 
viena para mažiau, kaip jus. 
Kitas dalykas kapitonas Pra
tas nuplaukęs tūkstantį mylių 
į vakuyus, jis matys saulės už
tekėjimą valanda vėliau už jus; 
gi — pravažiavęs visus 24 tūk
stančius mylių, atsiliks laiko 
skaičiavime nuo Londono viena 
para. Ir štai kodėl man sek
madienis buvo vakar, dėl jus 
šiandie, o dėl kapitono Prato 
— bus ryt. Matomai, mes vi
si teisus, ir nėra pagrindo ma
nyti, kad kuris nors iš musų 
yra labiau teisus, negu kiti.

Dėdė. Ir tiesa.! Na, Ket ir 
Bobbi džiaugkitės, aš įkliuvau. 
Bet aš niekuomet nemainau sa
vo žodžio. Ir jeigu trys sek
madieniai pasitaikė vienoje sa
vaitėje tai žinok, vaike, jog 
gali gauti kraitį ir visą kitą, 
kuomet panorėsi. Dalykas už
baigtas, |k> šimts pypkių!..'

PRIERAŠAS. Tikrumoj, bet
gi, jūreiviai prigavo atkanlų se

nį. Paaiškinimas kapitono Smi- 
serlono visiškai teisingas, bet 
nepilnas: jūreivis nutylėjo apie 
vieną dalyką, kurį mes ir no
rime papildyti. Be abejo tei
singai, kad keliaujant aplink 
pasaulį į rytus, keliauninkas iš
lošia parą, keliaudamas į va
karus — praranda. Bet išven
gimui galimų nesusipratimų jū
reivis, keliavimo praktika nu
statė sekančią taisyklę: prie 
peržengimo tam tikros linijos 
(taip vadinamos demarkacinės 
linijos) jūreivis plaukiantis iš 
vakarų į rytus, du syk skait- 
liuoja viena ir tą pačią dieną 
ir tą pačią savaitės dieną ir 
mėnesio datą, o plaukiantis į 
vakarus — praleidžia vieną die
ną ir datą. Pavyzdžiui: jeigu 
demarkacinė linija peržengia
ma, sakysim, trečiadienį 20 da
ta, tai laivų kapitonai, plau
kiančių į rytus, vadina sekan
čią dieną irgi trečiadieniu 20 
datos, o kapitonai laivų, plau
kiančių į vakarus vadina se
kančią dieną penktadienių 22 
datos, lokiu budu nustatoma 
kalendoriaus vienodumas plau
kiantiems laivams.

Nebuvimas tokios demarkaci
nes linijos, atvestų prie išti
sos eilės nesusipratimų. Už
tenka prisiminti, kokiomis pa
juokomis buvo sutiktas 1522 
met. prie ispanų karaliaus, Ma
gelano šalikelei vis Kontarini, 
kuris jokiu budu negalėjo pa
aiškinti, kodėl visa laivo įgula 
suklydo laiko skaičiavime visa 
para.

* Padėtis šių dienų demarka
cinės linijos, atrubežiuojančios, 
taip sakyti, vieną dieną nuo 
kitos, padaryta pridedamajame 
braižynėlyje. Ji tęsėsi per Be
ringo sąsiaurį, prisilaikydama 
netolimais 180to meridijano 
nuo Grinvicio • išpradžių link 
Japonijos pakraščių,"aplenkia iš 
vienos pusės Marianų ir Karo
tinų salas ir palieka iš kitos 
pusės nuo savęs Filypinų, Nau
ją Gvinėją, Australiją, Naują 
Kaledoniją ir Naują Zelandiją.

Iš čia, tarp kitko, seka, kad 
kuomet Filipinų salose pirma
dienis, tuomet Karotinų salo
se, esančios išviso pi r šimtą 
kilometrų nuo jų, antra diena 
- sekmadienis. Paėjo tas iš ši
to, kad Filypinai buvo atra
sti Olandijos jūreiviais, atke
liavusiais į jas iš rytų; gi Ka- 
rolinų salas atrastos Ispanijos 
jūreiviais keliavusių iš Euro
pos vakarų linkmę, aplenkda
mi Durno ragą. Todėl pirmie
ji ir antrieji jūreiviai atvežė 
su savim į salas savo kalen
dorius.

Žiūrėdami žemėlapyje, me« 
matome taipogi, kad panašus 
skirtumas dienų skaičiavime 
savaitėje yra tarp Kamčatkos 
ir Aliaskos: kai Kamčatkoje 
pirmadienis, — Aliaskoj sek
madienis.

• , (Pabaiga)

Dykai krutami paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom!
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Dabokitės autų vagių! toks 
perspėjimas, kurį duoda poli
cijos viršininkas, M i c h a e 1 
Hughes, šios savaitės biulete- 
ne.

Neapsaugoti autai yra nuo
latinis pakvietimas kriminalis
tams pavogti juos. Autų vo
gimas galima butų žymiai su
mažinti, jei automobilistai pri
silaikytų sekamų patarimų:

Užrakink autą kiekvieną kar
tą, kai palieki jį vieną. Užda
ryk viską — visas dalis, ku
rios reikalingos karo važiavi
mo pradžiai. Persitikrink, kad 
auto langai ir durys uždarytos 
butų.

Prirakink atsargos gumas 
tvirtu užraktu. Nors retežius 
vagilis gali palyginamai leng
vai nupieluoti, jis tečiau ne 
taip greitai ir ne taip lengvai 
jas nuims, jei jos bus prirakin
tos tvirtu užraktu.

Nepalik drabužių ir kitokių 
brangesnių dalykų aute, kai 
palieki jį vieną.

Padėk mums apsaugoti jūsų 
savastį prisilaikydamas aukš
čiau duotų patarimų.

Mrs Bosalie ItKlunds. ,,i, 

kvojusi Alonųuin viešbutyje, 
4605 Sheridan road, išbudusi 
pamatė nepažįstamą vyrą kam
baryje. Neprašytas svečias, ne
davęs moteriškei nei atsipeikė
ti, revolverio rankena kirto gal
von, apsvaigino ją, numovė 
$2400 deimantinį žiedą nuo pir
što ir dingo. 

♦ ♦ »
Policininkai pašovė Johną 

Steffanelli, 17 metu vaikėzą, 
kuris su dviems savo draugais 
pavogė troką prikrautą gro- 
sernėse parduodamų reikmenų. 
Nuvažiavę į savo “lizdą” mėgi
no iškrauti. Bet policininkai
juos čia užtiko. 

* * «
Mirė nuo plaučių uždegimo 

Cook pavieto rekorderis, vie
nas ('.hicagos republikonų vadų, 
Joseph F. Haas.

0 » O
Antradii nyje užsiregistravo 

ateinantiems balsavimams 303,- 
514 ypatų. Su užsiregistravu
siais pereituose rinkimuose 
Chicago turės 1,119,942 balsuo
tojus. 

* * *
Nužiūrima, kad šiemet paja

mų taksų bus surinkta ma
žiau, negu pereitais, 1927 me
tais.

('.hicagos muzikantai, pri
klausantys Amerikos Daibo Fe
deracijai, užgirė sumanymą su
kelti $10,000,000 fondą. Tikslas 
to fondo busiąs teikti muzikan
tų lokalams iiaramos jų kovose 
su samdytojais. 

♦ ♦ ♦
Chicagoje atsidarė klubas, 

pasivadinęs Medical and Deniai 
Arts Club of Chicago. 

» M »
Mirė pro f. James Parker 

Hali, ėjęs per 21 metus dekano 
pareigas Chicagos universitete, 
teisių mokykloje. 

♦ ♦ ♦
James E. Harrison, vertelga 

deimantais, turįs ofisą adresu 
7 W. Madison st., pranešė |m>- 
licijai, kad nuvykęs į St. Louis 
jis pametęs ar kas iš jo 
pavogęs deimantų vertės $30,- 
000. Deimantai nebuvę apdraus
ti. 1922 metų pabaigoje bandi
tai įsilaužę Harrison ofisai) 
Chicagoje išnešė deimantų ir 
platinos,1 vertės $100,000.

Dykai krutami paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom!

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Art. Vaičkus Keistučio rolėje. Vaičkaus teatras sekmadieny
je (nedėlioj), 18 d. kovo, šv. Antano parapijos svetainėje, 
Ciceroje, stato “Keistutį”. Pradžia 7:30 vai. vakaro.

C.ricagos teatre — pradedant 
19 d. kovo, dalyvaus scenos nu
meriuose per visą savaitę Geor
ge Jessel; bus rodomas kruta- 
masis paveikslas, pavadintas 
“The lieart of a Follies Giri”.

McVickers teatre — šiuo lai
ku eina paveikslas, pavadintas 
“Patent Leather Kid.”

Roosevelt teatre — prade- 
cltiiit atei na nčia savaite bus i-<»- 
domu vienas vėliausia padarytų 
paveikslų, būtent “The C.ro\vd”.

Oiiental teatre savaitėje, 
kuris prasidės.18 d. kovo, Paul 
Ash duos scenos produkciją, 
užvaldytą “Bubbling Over’k 
Bus kitokių numerių.

Tivoli teatre - - 19 d. kovo ir 
vėliau eis paveikslas “Gentle- 
merf Prefer Blondes”; be to 
bus scenos numerių, kuriuose 
pasirodys Kuth Etting, viena 
labiausia mylimų publikos dai
nininkių. t , . i ’ >

Harding teatre — pradėjus 
kovo I2, paveikslas “Sporting 
Goods”, duodama scenos nu
merių.

Norshore teatre — Al Cava- 
le duoda scenos vaizdą, pava
dintą “iSpring Fever”; rodoma 
paveikslas vardu “The Divine 
\Voman.”

Upto\vn teatre — bus rodo
mas paveikslas “West Point” 
pradedant kovo 19-ta.

Senate teatre — šiuo laiku 
?ina paveikslas “West Point”; 
taipgi scenos vaizdas, pavadin
tas “Arabian Nights.”

John Stdk, buvęs municipa- 
’io teisino teisėjas, • po to kai 
yla prieš ji buvo 21 kartą atl

ieta, stojo teisman. Jis yra 
kaltinamas klastingų popierių 
nadirbimu transakcijose, kurios 
’ietė $7)00,000 real estate turto.

>;t :Jc

Chicagon atvažiuoja senato
riai Nye ir Bratlon. Jie yra lia
nai senato komisijos, tyrinė
jančios iš kokių šaltinių suplau
kė fondai republikonų partijos 
rinkimų vajui, kuomet tapo 
prezidentu išrinktas Harding. 

♦ ♦ ♦
Teismas išdavė indžionkšeną 

iries Chicagos džianitorius, ku
rie priklauso unijai ir kurie 
paskelbė streiką Evanston vieš
bučiui. Džianitoriams uždraus
ta piketuoti viešbutį. 

<< ❖

Pasak l amo O. \Vallace, Cir
cuit teismo klerko, Chicagoje 
kas metai duodama divorsų 39 
kartus daugiau, negu Kanadoje. 
\Vallace nurodo, kad Chicago
je 1921 m. duota vienas divor- 
sas iš 110 šeimų, Kanadoje 
vienas iš 16,852 šeimynų, o An
glijoje — vienas iš 16.457 šei
mynų. Gi 1926 m. Chicagoje 
duota I divorsas iš 116 šeimy
nų, Kanadoje — vienas iš 15,- 
114 šeimynų. 

* * *

Dykai krutami paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. —• 
i‘rasom!

Antradienio pavakarį vidur- 
miestyje, trol icsyje 112-114 So. 
Wells st. kilo gaisras. Nuostolių 
padaryta daugiau kaip $150,000.

« << ♦
Cįvic Federation šaukia Chi

cagos gyventojus kovai su au
gančiomis kas metai taksomis. 
Federacijos sumetimais 1927 
m. taksos buvusios pustrečio 
karto didesnės, negu 1928 me
tuose. () 1928 metų taksos bu- 
sianėios dar sunkesnes, neigu 

1927 m.
w ♦ *

P-nia Ethel Kussell gavo di- 
vorsą lodei, kad vyras ją ko- 
liojęs. O sunku divorsas buvo 
gauti. Dalykas toks, kad ir p-ia 
Kussell ir jos vyras yra abu De
biliu ir kurčiu. Kaipgi vyras 
galėjo kalinti savo žmoną būda
mas nebilys)? Kaip ji galėjo gir
dėti būdama kurčia? AVelI, vy
ras koliojo p. Rusąell pirštais, 
ženklais.

* ♦ ’ *

Vagiliai pavogė nesehai iš C. 
B. Thornton agentijos automo
bilį. Savininkai pradėjo vytis. 
Pavijo vagilius kai tie buvo 
nuvažiavę jau 1,500 mylių. 
Thorntono agentija randasi 
Halstcd gatvėje n r. 7633.

>3 Xc 8'

Marųuette parko apielinkėje 
vvardo komiteman vietai kan
didatūrą stato tūlas Chopp. 
Andai jis teisėjo Immenhausen 
kambariuose pareiškė “griež- 
taus” protesto. Teisėjas pasky
rė jau 30 dienų džėlos už panie
kinimą teismo. Chopp apeliavo 
į aukštesnį teismą. Tečiaus 
čia jam tapo įsakyta atsipra
šyti teisėjo Immenhausen.

*

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimų 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 BĮ v., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1010. Imkit elevatorių 

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... >2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... >1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $8.00
« Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu

vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek jn*a 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir aržiausias 
|Gl4l HS

KAUNO ALBUMAS .......   5ūc
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVftS RAŠTAI. Septyniuose tomuose .........   $7J)D
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................... 55c
Namų darbai, naminė sąskaityba ir biudžetas. Kaip

I pigiai šeimyną užlaikyti. f

VIENYBE
II 193 Grand Street Brooklyn, N. Y. į
V ..................... . .................. I ,1 Į,| II ,, I I I, I I —j/

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland
Golden Star.

Basketbolo sezonas baigiasi. 
Iki šiam laikui Golden Star jau
ktai labai gerai sekėsi. Iš 37 
susirėmimų Golden stariečiai 
išėjo laimėtojais 34 kartus. 
Kovo 5-tą turėjome antrą iš 
eilės susirėmimą su Young 
Workers jauktu. Golden Star 
laimėjo gaudamas 39 prieš 38. 
Lošia buvo kaip sakoma 
“Rough and Tumble.” Publi
kos prisirinko daug pažiūrėti ir 
visi buvo užganėdinti lošimu, 
žinoma, Young Workerių rėmė
jai dėjo visas pastangas, kad 
apgalėjus Golden Star, ir nors 
Referee (teisėjas) Fotch atė
jo pagalbon išmesdamas iš lo- 
šio Vincą Domikaitį ir Bene
diktą už “fouls,” kuriuos kiti 
padarė, bet tiems dviem pri
siėjo atsakyti. Išskyrus Vincą 
Domikaitį ir Benediktą (o Bu
čius, turėdamas 3 dėmes) Gol
den Star — teturėjo tik 6 lo
šikus, tad reikėjo gauti kitus 
jų vietoj. Broliai Peacock už
baigė lošimą. Elgęsis Referee 
Fotch padarė blogo įspūdžio į 
žiūrėtojus. Nes tai buvo pir
mas kartas kad Vincas Domi- 
kaitis tapo išskirtas iš lošio už 
“fouls”. Golden Star yra lo
žę ir su profesionalais basket- 

bolo jauktais.
“Vilnyje” žiopsotojas rašo, 

kad Golden Star neturi kuo 
didžiuotis, kad jie tik puse maz
go apgalėjo Young Worker’s. O 
aš sakau, kad Golden Star rė
mėjai turi kuo didžiuotis — ne 
tik kad apgalėjo Young Wor- 
ker jauktą (vardu), bet kad 
apgalėjo Lindsey jaukto loši
kus, kurie lošė “Young Wor- 
kers” vardu, nes sąrašas lošė
jų tame vakare aiškiai parodo, 
jog Young Worker jaukte tė
ra tik dvi lietuviškos pavardės. 
O kiti tai dauguma italai, čia 
paduodu sąrašą, idant skaity
tojai patys galėtų spręsti.

Young Worker’s 
Benedetto R. F.
Strom L. F.

Jorn Nelson, 22 metų, prisi
pažino, kad jis buvo pratęs vo
gti centus nuo laikraščių sta
liukų, kuriuos valdo akli laik
raščių pardavinėtojai. Nelson 
gyveno Y. M. C. A. kamba
riuose. i

Dykai krutami paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom!

Coradini R. G.
Petrauskas L. G.
Sember L. F.
Norbot R. F.
Bugg’s R. F.
Marco C.

Golden Star’s
Domikaitis R. F.
Bučius L. F.
Benedikt R. G.
Yuknis L. G.
Zinkus L. G.
Steponavičius C.
Peacock C. R. F. 
Peacock G. R. G. 
Daugumas manė, kad lietu

viai prieš lietuvius los. Bet ne 
taip buvo, Young Worker’s, 
sprendžiant pagal sąrašą, susi
deda didžiumoje iš svetimtau
čių, o garsinasi lietuviais.

Kovo 7-tą Golden Stars nu
galėjo Brighton Park K. of L. 
(vyčių) jauktą. Golden Stars 
gavo 48 mazgus, o Brighton 
Parko K. of L. 32 mazgu. Vy
čiams kai ko truko bet jie bent 
prisipažino, kad Golden Star 
buvo geresni lošėjai. Tai butų 
pusė bėdos, ale vis jie turi pa
siteisinimo (alibi), būtent to
kį, kad tą vakarą ne visus ge
ruosius lošėjus turėję. Aš pa
tarčiau vyčiams, kad kai jie 
rengiasi važiuoti Roselandan, 
tai tegul išrenka tam vakarui 
vien geruosius lošikus.

Golden Star Kliubas — spor
to nariai ir rėmėjai neapsivilė 
remdami savo jaunimą, nes jau
nimas duoda mums ką geriau
sio jie turi savyje. Sunku y- 
ra bile kam sumušti rekordą 
Golčlen Star Kliuljo aiVlct-tį.

Basketbolo sezonas baigias. 
Rengiamės prie besbolo ir iš 
anksto galima sakyti, kad Gol
den Stars 1928 metais turės 
vieną iš geriausių lietuvių bes
bolo jauktų. Todėl, lietuvių 
jaunime čia yra jums gera pro
ga užsiimti savo mylimu spor
tu imt aktyvaus dalyvavi
mo po Golden Star vardu. Ne
praleiskite progos. Stokite į 
eiles Golden Star Kliubo narių. 
Nepamirškit, kad Golden Star

Kliubo susirinkimai atsibuna 
kas pirmas penktadėnis kiek
vieno mėnesio, Strumilo sve
tainėj, 158 East 107th‘ St., kaip 
7:30 vai. vakare, Nepamirškit!

Lietuvių jaunimo kas metai 
daugiau pereina į profesionalų 
eiles sporto srityje. Dabarti
niu laiku Antanas Stankus, 
Golden Star Kliubo narys, bes
bolo lošėjas, padarė kontraktą 
su \Vaterloo, Iowa, basbolo 
jauktu lošti besbolą ateinantį 
sezoną . Už kelių savaičių An
tanas apleis Roselandą. Nors 

' Antano Stankaus išvažiavimas 
| padaro spragą Golden Star 
besbolo jaukte, bet mes Golden 
Star Kliubo nariai, sporto my
lėtojai linkime jam kubgeriau- 
sio pasisekimo,

—Jonas Raiko.

$1,000 DOVANŲ
Parodykit mums geresnį investmentą 

už 35c. negu slovikėlis

Just — It Ointment
Ir S 1,000 bu* Jukų. <lu«t — It Olntmrnt 

yr» patikrinta l’AGEI.BA nuo Galvo*. Kruti* 
nls HLOGŲ. Džiovina Ir gydo rrridkirtliniiH, 
Nudegimu*, Skauvniu* ir turi 1OO kitokiu 
vartojimų.

Geriau*)*? Sauglutnd*? I*lgiuti*ih? Nvelklau* 
*i* egziMtuoJantl* apMldraudlma*. N t Sli’IRKlT 
HLOIIKEM ŠIANDIE — T(OJAV.

JŪSŲ GCRIAUSIS DRAUGAS
GYDUOLIŲ SKRYNUTĖJ

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pi-es. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

Ar Jus Plonas, 
Silpnas, Nervuotas, 

Visai Suiręs?
Kad turėjus visuomet sveikus, sti

prius raumenis, “pep” ir ambicijos, 
ir galimybę atlikti atsakančiai dienos 
darbą ir jaustis “kaip dviejų metų 
senumo”, laike nakties jus turite 
valgyti tris gerus valgius į parą ir 
kad tas maistas butų gerai suvirš
kintas, Jei jus negalit valgyti, nega
lit miegoti, negalit dirbti, tiktai pa
imkit arbatinį šaukštuką Tanlac 
prieš valgį.

M ra. Josie May Powers. iš May- 
wood, Indiana, rašo: “Aš buvau ant 
kranto desperacijos nuo galvos skau
dėjimo, nervingumo ir svaigulio. Net 
ir po menko valgio turėdavau daug 
kentėti. Pasidėkavojant Tanlac ma
no virškinimas dabar yra tinkamas 
ir sunkus dienos namų ruošos dar
bas nebenuvargins manęs’’.

Tanlac yra geros nuo nevirškini
mo ir užkietėjimo gasų, skausmų, 
koktumo, svaigulio ir galvos skau
dėjimo. Jos grąžina prarastą apeti
tą, pagelbsti suvirškinti maistą, at
gabena daugiau svarumo ir stipru
mo. Jame nėra mineralių vaistų; 
jos padarytos iš šaknų, žievių ir žie
dų, gamtinių gyduolių sergantiems. 
Kainuoja mažiau negu 2 centai sy
kiui. Nusipirkit butelį nuo savo vai
stininko ir nabandykit jas gerai. 
Jūsų pinigai bus grąžinami, jei ne
pagelbės.

lanl.K
• M1D1ON BOTILES USED

Garsinkitės Naujienose



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, kovo 15, ’£8

Tarp Chicagos
Lietuvių į

Ką matė, ir nugirdo 
Reporteris

Vagystės gatvekariuose
Važiuoju andai 69-ta gatve. 

Prišakinėje karo platformoje 
prisigrūdo apsčiai jaunų vyru
kų. Išlipo jie prie kampo Ru
čine Aventie. Motormanas, už
darė duris, ir sako pasilikti* 
siems:

—Ot, šitokių vyrų reikia la
bai dabot i s gatvekariuose 
ypač dabartiniu laiku.

Kodėl ypatingai dabartiniu 
laiku? — paklausė senyvas vy
ras.

—Todėl, kad dabartiniu lai
ku gatvekarius tiesiog užplūdo 
kišenvagiai.

—Kuo galima butų išaiškin
ti tai?

\Vell, siiko motormanas. 
šiandien vaikštinėja be darbo 
ir pagyvenę, pastovus darbe 
žmonės. O ką kalbėti apie vai
kėzus? Kol darbų yra ne ma
žai, vaikėzai eina kartas nuo 
karto dirbti. Ilgai jie nedirba. 
Bet visgi praleidžia kurį laiką 
tai vienoje, tai kitoje dirbtu
vėje. |Boles stumdydami už
sidirba dar centą kitą — taip 
ir verčiasi. Bet štai užeina 
tokie nedarbo laikai, kaip da
bar. Vaikėzams sunku gauti 
darbo. Rolėms stumdyti irgi 
nebemėtoma pinigai. O pinigų 
visgi reikia. Na, ir taikos jie 
prie svetimo kišeniaus — ypač 
gatvekariuose.

Kitame kultūra
— Klausyk, Reporteri, ar tu' 

manai, kad kumštynės yra kul-l 
turiškas sportas?

—Šiur, sakau. — Nes kas 
yra “kultūra”? Ogi išlavini
mas, ištobulinimas. Kalbant a- 
pie kumštininkus, žodis “kul-l 
Įura” reiškia išlavinimą, jų | 
kumščių.

—Bet negražu, žiauru — kur,' 
jau čia bus kultūriška?

— Ir kiaulę skersti, o paskui 
ją valgyti yra žiauru. Vienok I 
ir kulturingiausi žmonės mė-l 
gia kumpį. Jei pasiklausysi' 
žmonių kalbų apie kultūrą, tai 
suprasi, kad šiandien “kultu-1 
ra” skaitoma tai, kam mes pri-. 
pratome.

O kad mes kumštinėms pri-l 
pratome, tai galiu faktais pa
rodyti. Štai pereitą sekmadie-' 
nj Brighton parke buvo šuva-, 
žiavę gero tautiečio šermenis-' 
na giminės ir draugai. Tarpe I 
kitų atvažiavo ten ir viena' 
mergina su vaikinu, tiksliau, 
pasakius senberniu.

Kita moteriškė — jau leidėi 
sužinojusi su kuo mergina! 

atvažiavo, tik žnakt! merginai 
panosin. Na, pasakyk, meldžia
mas, jeigu kumštinės nebūtų į 
“kultūriškas” sportas, argi mu
sų gerbiamos ponios stengtųsi1 
išsunkti “rouge” viena iš ki
tos nosies savo dailiomis ran-1 
kūtėmis ant kurių pirštai tik 
daimontams vieta?

Nepavykusi “revoliucija“
Pereito šeštadienio vakare, 

taip apie 8 vai., einu lietuviška 
“Laisvės alėja” Chicagoje — 
Halstričiu. Nuo 35-tos gatvės

si rado policininkas ir nugabe
no <musu “revoliucionierių“ i 
Chicagos “črezvyčaiką”.

Revoliuciją pradėta kelti blo
ke tarp 34 ir 33 gatvių, kairė
je pusėse, kai žiuri į pietus. 
Kun. Albavičiui surengė parę, 
o kada Reporteriui surengs?

Sakau, kad ir esama laimin
gų pasaulyje žmonių. Kiek čia 
senai buvo gerbiamam 18-tos 
gatvės apielinkės klebonui Al
ba viriui surengta purė, kai jis 
sugrįžo iš vakacijų? Bet štai 
pereitą sekmadienį dėkingi pa- 

I rapijonai ir vėl parodė savo 
puikias širdis, surengdami 10 
metų paminėjimą.

Kaip teko nugirsti, kun. Al- 
; bavičius rengiasi vykti Lietu- 
■ von. Tat sdmetė, sakoma, dar 
i 1,000 dolerių. Tikrai negaliu 
pasakyti, ar tie pinigai eis pa- 

Į rupijai ar kunigo kelionės Lie
tuvon lėšoms padengti. Kaktas 

I betgi yra tas, kad turtingam 
I ir Dievas, matyti, padeda.

O tuo tarpu Reporteris —
I kiek jis triusėsi garsindamas
I siurpraiz par.es! Bet ar įver- 
i tino jo darbą kas nors? Jis
. dagi ne kartą yra davęs su-
j prasti, tiesa, labai mandagiai, 
neznaimiai, kad siurpriz parių 
rengėjos turėtų ir jo neužmir
šti. Ar išgirdo kas jo balsą? 
Niegas!

Kaip Chicagos gyvenimas ro
do, jam nieko nebeliks dau
giau daryti, tik stoti nors ant 
senatvės, seminarijom Geriau 
vėliau, negu niekad.

—Reporteris.

Muzikalis pro
gramas

Gads Ilill Center — 191!) W. 
Cullerton Street (arti Robey 
gatvės) turės ketvirtą iš ei
lės muzikalį programą ateinan
tį sekmadienį, kovo 18 d., pra
džia 3 vai. po pietų. Progra
mą išpildys: p-lės Martha \Vil- 
liams (kontroalto), Irma Welch 
(smuikininkė) ir pp. P .llalli- 
day (baritonas), Eddie Graum 
(smuikininkas). Įžanga visiems 
dykai.

Brighton Park
Apiplėšė lietuvius

Pirm savaitės laiko, būtent j 
ketvirtadienyje, kovo 8 dieną,; 
j p. Trusk Soft Drinks Parlor’j, 
kuris randasi Maplewood gat
vėje prie I l-tos, Įėjo 4 jauni 
vyrai.

Krautuvėje buvo 2 vyru lie
tuviu ir mergina. Įėjusieji ke
tini nepažįstami vyrai surišo 
buvusius krautuvėje du vyru 
— savininką ir jo draugų — 
ir merginą, o patys pradėjo 
šeimininkauti.

Išėmė pinigus iš registerio, 
paėmė cigarų, saldainių ir ki
tokių reikmenių. Viso nuosto
lių padarė apie 300 dolerių.

Keturi banditai šeimininkavo 
krautuvėje, o trys dabojo krau
tuvę iš Liuko pusės. Apsidirbę, 
banditai susėdo automobilin ir 
nuvažiavo savais keliais.

— Reporteris.

Dykai krutami paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom!

Jaunoji Birutė
Pranešimas

Jaunosios Birutės orkestro 
pamokos įvyksta ši vakarų 
Mark \Vhite Sųuare svet. 30 
gatvė ir llalsted 7:30 vai. vak.

Nauji nariai taipjau galės į- 
stoti. — Komitetas.

North Side
šioje kolonijoje gyvuoja Lie

tuvių Jaunuolių Orkestras, kurs 
susideda iš gabiausių muzikoje 
musų jaunuolių, šis orkestras 
nuolat groja svarbiuose musų 
kolonijos lietuvių parengimuose. 
Jis grojo praeitam “Naujienų” 
koncerte Wicker Park svetainėj, 
ir daugelis žmonių juo gėrėjosi.

Jaunuolių Orkestrui vadovau
ja šie jaunuoliai: J. Spietila, P. 
Brazis, V. Capaitis, 1). Blazis ir 
A. Mikutis.

Kovo 17 d. LSS 81 kuopa ren
gia gražų vakarą Liuosybės sa
lėj, 1822 Wabansia avė. Bus 
statoma komedija “Teodolinda” 
ir duoti kiti pamarginimai, o 
vėliau bus šokiai. Grieš North 
Sidės Jaunuolių Orkestras.

Linkiu orkestrui kuogeriau- 
siai augti ir plėtotis.

'žinantis.
Del važiavimo 

Lietuvon

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos

J^2^metams
DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA

VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 
1928 m: pirm. .1. Mohiz, 2130 W. 
46 PI., pagelb. V. PovilailC, -1558 
So. Albiiny avė., sekr. .1. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., iždo rašt. A. ‘ 
Anibulas, 16001) So. Lincoln avė., 
llarvey, III. kasicrius A. Ciesna, 
'1501 Šo. Paulina St., tol. Boule- 
vard 1552; maršalka—P. Tiškevi- 
čia, 700!) So. \Vashtcnaw Avė., 
kasos globėjai S. Skridulienė, 
1517 So. 19 et., Cicero, III., ir O. 
Guzauskienė, 5005 S. Trepp Avė.,1 
ligonių komitetai—O. Deivlenė, 
5618 So. Bishop St., ir A. Ciesna, 
4501 So. Paulina St.
Joe. Dabulaki, sekretorius, 2100 

W. 22 St., bCieago, III.

SIMANO Daukanto Draugijos val
dyba 1028 melams: Pirm. Thom 
Janulis, 3130 S. Morgan st., pa- 
folbin. Aug. Jankauskas, 3232 anerald avė., nut. rast. P. Kilis, 
911 \V. 3-lth St., turto rašt. A. 
Kaulakis, 3812 S. Union avė., ižd. 
J. Kacevičia, 3326 S. Union avė. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadieni kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. llalsted st., Chicago, 
Illinois.

SUSIVIENIJIMO Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto valdyba 
1928 melams: S. Mažeikis — pir
mininkas, 3119 S. llalsted st., J. 
Mireikis — vice-pirm., 3219 So. 
Wallace st., D. Gulbinas — nuta
rimų rast., 3144 S. \Vallace si., 
A. Bugailiškis — turtų rast., 3339 
S. VVailace st., A. Radauskas — 
kontrolės rast., 3328 Auburn avė., 
P. Balsis — Iždininkas, 5653 So. 
Throop st., .1. E. Zacharevicz — 
advokatas, 903 W. 33rd St. Susi
rinkimai atsibuna kas pirmų tre
čiadienį kiekvieno mėnesio.

Kada pradėti rengtis 
kelionei i Lietuvą

šiuo kartu kalbėsiu tik apie 
tuos, kurie neturi antrų Su
vienytų Valstijų pilietybės po
pu rų.

L Pirmiausia imkime tuos, 
kurie nebemano grįžti atgal į 
Suvienytas Valstijas, bet turi 
kokius nors dokumentus, Įro
dančius jų pilietybę Lietuvoje 
(pavyzdžiui, metrikus, seną ru- 

j sų pasų, kariuomenėje tarnavi
mo l/iletų). Tokie asmenys tu- 

1 ri pradėti tx ūglis kelionei pirm 
I pusantro mėnesio prieš išva
žiavimą.

2. Paskui yra tokių, kurie 
. nebemano grįžti atgal j šių ša- 
' lį, bet neturi jokių dokumen- 
i tų, įrodančių jų Lietuvos pi
lietybę. Tokie asmenys turi 
pradėti rūpintis prisirengimu 
kelionei kokiais trimis mėne
siais iš anksto.

3. Tie Lietuvos piliečiai, ku
rie mano grįžti atgal į Jung
tines Valstijas. Jie privalo pra
dėti rengtis kokiais trimis mė
nesiais iš anksto.

šiemet turėsime tris (3) ek
skursijas: viena — gegužės 
mėnesio 2 dieną, kitų — ge
gužės 29 dieną, o trecią — lie
pos 25 dienų.

Pasirinkite bile kuria šių ek
skursijų ir imkite rūpintis ke
lionei iŠ anksto.

— “Naujienų“ laivakorčių 
skyrius.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAftELPOS 
KLU BO valdyba 1928 m.: St. Ma
žeika pirm., 3149 So. llalsted St., 
L. Jucius, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rast.,3842 S. Union Avė., P. 
Norkus, fin. rašt., 1014 W. 60th 
St.„ B. Butkus, iždininkas, 840 
W. 33 rd St., K. Kareckas, ir P. 
Gricius iždo globėjai, J. Barchas, 
maršalka. Susirinkimai atsibuna 
kas pirmų penktadieni kiekvieno 
mėn., Chicagos Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted St., 7:30 v. 
vakare.

DR-STĖS DR. VINCO KUDIRKOS 
valdyba 1928 m.: St. Strazdas, 
pirm., 311G S. Halsted St., J. Ma
kauskas, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt., 3842 S. Union Avė., F. 
Skeltis, fin. rašt., 1445 So. 50th 
Avė., Cicero, III., A. Hermanas, 
iždininkas, 538 N. Troy St., J. 
Hermanas ir J. Mikėnas, iždo 
globėjai, K. Bartkus, maršalka. 
Susirinkimai attsibuna kas antras 
šeštdienis, kiekvieno men., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 28rd PI., 7:30 
v. vakare.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUDO valdyba 1928 
m.: J. Rūta, pirm., 3422 S. Lowe 
Avė., B. Yenkauskas, pirm, pag., 
3220 So. Union Avė., St. Kune- 
viez, nut. rašt., 3220 S. Union Av., 
J. Grinius, fin. rast., 723 W. 34th 
St., F. Kasparas, kontr. rašt., 
3534 S. Lowe Avė., D. Gulbinas, 
iždininkas, 3144 S. Wallace St., 
J. Mačiulis, iždo glob., 3140 So. 
Emerald Avė., J. Pazkevicz, iždo 
globė., 4544 So. Richmond St. S. 
Dilius, teisėjas, 8470 Vincennes 
Avė., J. Šulcą, Auditorijos atsto
vas, 3347 S. Emerald Ave.? J. 
Grinius, J. Drazda ir P. Kubilius, 
atstovai j Susivienijimų Draugijų. 
J. Katėnas ir E. Bliumas, Tautiš
kų kapinių atstovai, K. Kunca, K. 
La venas ir A. Yunevicz, trusti- 
sai.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Are.

ŠALČIAI
Gripas ir Flu ų

Bile šaltis gali baigtis grifu ar flu. Grie
bkitės tuoj imti HILL’S, nes HILL’S sus
tabdo šaltį į 24 valandas, kadangi atlie
ka keturius reikalingus dalykus sykiu: 
Stabdo šaltį, sulaiko karštį, peliuosuoja 
vidurius, suvikrina sistemą. Šalčiai retai 
toliau eina jei HILL’S randasi po ranka 
sustabdyti juos pradžioje. Jie greit sustoja 
ir imant HILL’S vėliau. ApsisaugokiteI 
Pirkite HILL’S raudonoje dėžėj. 30c,

I I
Cascara • Bromide - Quinta«

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudinoru žini

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU- 
VIII TAUTOS MOTERŲ IR VY
RI,'. Pirm. A. Waicis, 3623 S. Pnr- 
nch Avė., pageli). J. Paltanavi- 
če. 3751 S. Emerald Avė., sekr. 
B. Duhin.skhmė, 3613 S. Parncll 
Avi*., fin. rašt. M. Cuplinskas, 
3533 S. \Vallace St., rašt. A. Ba
nionis, 930 W. 35 Place., kasos 
globėjai: A. Jackūnas, 561 De- 
kowcn St., B. Waicienė, 3623 S. 
Pameti Avė., kasicrius S. Balsis, 
4643 \V. Bishop Avė. Durų sargui: 
S. AVarnnavicc ir J. Bartašius. 
Susirinkimai laikomi kas pirmų 
sekmadienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Tautos parapijos sve
tainėj, 3501 S. Union Avė., 1 vai. 
po pietų.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

GARITELD LIETUVIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAšELPINIO KL1UBO 
valdyba 1928 metų: Pirm" N. Vi-I o 

limaitis, 921 S. Ashland Avė.; 114J.)2—S.
pirm, pageli). Gco. Medalinskas, 14348__ A.
5564 W. Jackson Blvd.; rašt. M. A
Medalinskas, 5564 W. Jackson A.
Blvd.; fin. rašt. Kris. Klibas, 225, 
S. Central Avė.; Kasicrius M. Ka- 
ziunas, 3959 W. I6th St.; kasos 
globėjai—Petras Medalinskas, 
ke Davidonis ir K. Jakubonis, 
sirinkimai atsibuna kas antrų 
(lėldieių Lawler Hali, 3929 
Madison St.

23201 T, K. Pranaitienei

šiaurės link keliauja povai 
žmogutis nuplautomis kojomis, 
kriukiais pasiremdamas. Pri-l 
siartino jis prie žydelio krau-| 
tuvės, pakėlė kriukį ir bakštL 
langan.

Suskambėjo, pabiro langai. 
O žmogus keliauja toliau. Pri-i 
siartino prie lietuvių krautu- ( 
vės “Gents Furnishing”. Iri 
vęl - žvambt! Neatlaikė prieš i 
kriukį nei šios krautuvės lan- ' 
gai.

Pasaulinę revoliuciją pra
dėjo kurti — pamislijau. Bet 
revoliųbi jrfi įsiliepsnoti nepa
vyko, kadangi iš kažin kur at-;

, Dykai krutami paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom!

Rubežaitei 
Balčiuniutei 
Mitinavičienei 
Bitvinskui 
Briedienei 
Ptčinkienei 
Grinienei
Drungienei

Mačiulytei 
Jankauskui
Jasulaitienei 
Vepstas

L Poškienei 
Gilienei 
Marcinkevičiui 
Normulienei 
Sakalauskui 
Samovič 
Sinkevičiui • 
Šleinienei 
Kaktienei
Petruliui

13222 
13225 O. 
14328—A. 
23980—0. 
56359—A. 
13216—B. 
13207 - A.

. P. |14375—M. 
mm: 14378 M. 

14384—p. 
14389—A. Klimavičiui 
14390—M. 
14413 J. 
24810—A. 
14415 A. 
13232—N. 
14407—J. 
14410—K. 
14409—M. 
14398 P. 
14411—A. Rudienei 
14395 O. Vapštienei 
14432—P. Paulauskui 
144475—VI. Bridžiulaičiui 
24814—S. Fergisienei 
24815 J. Metlošaičiui 
14448 K. Gikarui 
14256—A. Šimkui 
23164—J. Domienei 
13218—A. Stankevičienei 
248.05—A. Stalnioniui 
14277 
14327 D. tėvui Amašiui 
14359—J. Pečiukienei

Mi- 
Su- 
nc- 
w.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS 1928 metams. Pirm. I 
Bacevičių, 5739 S. Peoria St.;
J. Butą, 3422 S. LovveAve.; 
rast. K. .1. Deniereckis, 3331 
\Vallace SI., fin. rašt. F. Micklin, 
4917 S. Kominsky Avė; contr. 
rast. A. Stankevičių, 3028 S. Lowe 
Avė.; kasos globėjai i S. Mažeika 
ir L. Beliauskas; kasicrius F. 
Medclinskis, 3159 S. Emerald Av.; 
maršalka V. Balseviče ir P. Mar- 
geviėe. Susirinkimai atsibuna kas 
antrų scredų kiekvienų mėnesį 
Chicagos Lietuvių svetainėj, 3133 
S. llalsted St. Nariai yra priima
mi sveiki vyrai nuo 18 iki 40 me
tų.

DBAUGYSTĖS SUNŲ LIETUVOS 
No. 1 susirinkimai atsibuna kas 
subatos vakarų po 1 dienos kož- 
no mėnesio, Petro Lukoševič sve
tainėj, 4531 S. Paulina St. Val
dyba 1928 metams: J. Klimas, 
pirm., 6239 So. Honore St.; pa
geli). A. Mažutis, 5721 
fornia Avė.; nut.rast. 
4219 So. Campbell Avė. 
J. Paliokas 
kasos globėjai: 
So. Mozart St, 
So \Vashtenow Avė; maršalka M. 
Stonis, 4531 So. Paulina St. Sli
džia L. Geležinis; slidžios rast. A. 
A. Jonaitis, 4638 So. Wood St.

S. Cali- 
. Slota, 
fin. rašt.

5944 So. Moanrt St.; 
. Szimkus, 4340 
I. Norkus, 4649

RŪTOS DRAUGYSTĖS valdyba 
1928 m.: pirm. A. Sabaitis, 1947 
String St.; pag. J. Selenis, 810 AV.
19 St.; kas. rašt. J. Razminas,Į 
4002 Maj)lfwoo(l Avė.; kasierius į 
J. Vilis, 2507 AV. 69 St.; kan. rašt. 
Stela Gimbutaitė, 4241 So. Fair- 
field Avė.; kas. glob. M. Martin
kėne, 3409 So. Ashland Avė.; kas. 
pag. Stela Yonušailė, 4241 So. 
Fuirfiekl Avė.; maršalka AV. Bui- 
ša, 4138 So. AA’estern Avė.; nut. 
rašt. J. Boluntėlė, 4345 So. Ar- 
tesian Avė.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBES 
KLIUBO AMERIKOJE valdyba 
1928 metams: pirm. K. Laucius; 
nut. rašt. A.. Zalagenas; turto 
rašt. S. Slunkstis; nauji kandida
tai Į valdybų, pirm, pageli). J. 
(irinis; iždininkas J. Žūnančius; 
kontr. rašt. V. Yonikas, kasos 
globėjas Y. \Vaitkus; ligonių apie- 
kunas A. Bekštis.

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Ameliorate This on Your Alto.

IF-

R

Pinigus gavo
14341
14361—J. Jonušui
23199—M.
23200—S.
14370 K. 
13221—V.
14371 O. 
14359—J. 
14363—V. 
14374—Z.
13220—M. M ise vičienei 
14369 L Sidaravičiui 
13230—M. Merickui 
14406 M.
14276—M.
14404—M. Cemnalonskienei 
14396—M.
23112 P.
14303—M. 
13209 K. 
13223—M. 
14354—M.

Braziulienei
Krasauskienei

Marcijonienei 
Paulauskienei 
J. Narbutui 
A. Beinonui 
Runkelienei 
Kazlauskui 
Jarumbauskienei 
Kriščiokienei 
Domeikienei

Rimditienei

Tamkienei
Pociui 
Ka.snauskaitei 
Kiverienei 
Kudirkaitei-Kerienei 
Lazauskaitei

Pečiukui 
Juškienei 
Kaminskienei

Mikšaitei
M. Spurgienei

14362—V. 
14399 A. 
14400-4. 
14397
14414—O. Rakauskiutei 
24483—M 
11402—K 
14416 J. 
14403—P. 
14382 J. 
14387—0. 
14417—P. 
14394—J. 
14385

Slušnis 
Januškai

Lankauskui 
Stumbriui 
Žilienei 
Samoškienei 
Radvilienei

A. Vaisiui

“SANDARA” UŽ $1 VISIEMS METAMS 
Užsisakymas pratęstas ligi vasario 

16-tai dienai
Nupigintos “Sandaros” kontestas pratęstas ligi Lietuvos Nepri

klausomybes šventės vasario 16 <1. imtinai. Vasario 16 d. išeina 
“Sandaros” didelis dvigubas numeris, pašvęstas, Nepriklausomybės 
10 metų sukaktuvėms paminėti. Visi užsirašę “Sandarų” ligi tai 
dienai gaus jų už $1.00 per ištisus metus. Užrašiusieji kitiems 
daugiau 5 prenumeratų gaus iš “Sandaros” knygyno dovanų $1.00 
vertes knygų.

Iškirpęs žemiau dedamų čeki, užrašyk savo adresų ir pridėjęs 
tik $1.00 atsiųsk “Sandaros” Administracijai, 327 E Street, So. 
Boston, Mass., o jei nenori sukarpyti laikraštį, tai atsiųsk tik $1.00 
su savo adresu, pažymėdamas, iš kurio laikraščio sužinojai. Naudo
kitės proga!

HA Užsirašiusiam laikraštį “Sandarą’’ ant C* 1 A A 
I «UU metų šis čekis skaitomas vieno dolerio I «UU 

vertės. Užsirašymo laikas nuo 1927 m. gruodžio 20 d. iki 1928 
Vasario 16 d. “Sandaros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” 
Administracijai tų čekį pridėjęs TIK VIENĄ DOLERĮ ir gausi 
laikraštj visiems metams. šis čekis galioja vienų • mėnesį nuo 
gruodžio 20 ligi vasario 16 dienai.

Užsirašančio vardas, pavardė

Pavardė

Numeris

Miestas,

ir gatvė

valstija ......................................... ..............................
SANDARA”, 327 E STREET, SO. BOSTON, MASS.

Ji

Murinę Co., Dpi. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos ’ • 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

ii' a J? įJlt' 'k.N *h ‘
■ - ■ ’ *' ■■ ■ J' . '• .A M.
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Ketvirtadienis, kovo 15, '28 NAUJIENOS, Chicago, DJ,

Tarp Chicagos 
Lietuvių

kančius veikalus galėtų pcrva- 
iuoti kolonijas. 'Ino Hudu šie 
irtistai butu neoficialus amba
sadoriai iš senosios tėvynės j 
šią šalį ir palaikytu dvasinius 
ryšius tarp dviejų tautos šakų.

Chi, Chi, Chi!... Ha, 
ha,ha!... Vanagas cy
pia kva, kva, kva!...

PRANEŠIMAI Lietuviai Daktarai [vairus Gydytojai

Iš Art. S. Pilkos pa 
skaitos apie teatrą

Cicero
Lietuvoje 18-111 kovo parlekia 

pempės, o Chicagoje — vana
di..

Lietuviu teatro pradžia siekian
ti Did. Liet. Kun. Vytauto 
laikų

Pereito penktadienio vakare, 
Mildos svet. musų artistas St. 
Pilka laikė paskaitą iš teatro 
srities. Kaipo žmogus, kurs ne 
tik studijavo, liet ir jiergyveno 
tą apie ką skaitė, jis sugebė
jo patiekti publikai daug įdo
maus ir naujo. St. Pilka geras 
prelegentas kaip ir artistas.

Pirmiausia jis patiekė istori
nę musų teatro apžvalgą. Teat
ro pradžia siekia Vytauto lai
kų. Tas garsus Lietuvos valdo
vas norėdamas pasirodyti prieš 
Europos didžiūnus, laikydavęs 
savo dvare, tokių asmenų, ku
riuos mes šiandie pavadintume 
lošėjais. Jie džiugino arba griau 
dino dvariškius savo kalba ar
ba dainomis.

Bethoveno konservato r i j a 
turėjo muzikali vakarą. Susi
rinko gražus būrys mokinių, 
tėvų ir artimų jų draugų.

Visų programų dalyvių čia 
nei neminėsiu. Tik pažymėsiu, 
kad mažiausia, jauniausia pro
gramų dalyvė buvo Cicero mu
zikanto Balako duktė Zinaida. 
Ji, kaip dėl jos metų, puikiai 
skambino pianą, 
tis, kad ateityje 
gabios pianistės. 
Juozas smuikavo
P|i. Palakų šeimyna iš keturių 
visi bus muzikantai.

Dar viena cicerietė, Viktori
ja Zymontaitė, gerai valdo smui
ką. Gerai pasižymėjo ir kiti 
programų dalyviai. —Tėvas.

Vanagas, vanagas!

Plunksnos,

užklausė:

snapas, 
manęs

nagai, 
vienas

—Pasakyk tu 
gas deda kiaušinius?

man, ar vana-

Galima tike- 
susilauksime 
Jo broliukas 
gana gerai.

Aš neturėjau ko atsakyti, ži
nau, kad gegužės-gegutės deda 
kiaušinius, bet tik į svetimą 
lizdų. Po šv. Petro, tos gegu
tės pradeda paukščius gaudyti ir 
jas vadina vanagais. Užklaus
tajam patariau ateiti 18 kovo j 
Meldažio svetainė ir ten radus 
vanagą, užklausti jo paties ar 
jis tas pats, kuris iš gegužės 
virsta vanagu.

Jeigu Vanagaitis nežinos to 
vanago, tada nušausime ir kep
sime. — Rep.

Huinholdt Park Lietuvių P. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketvir-, 
tadieny, kovo 15 <1., 1928, Jlumboldt 
Maccabee svet., 1621 N. Califomia Valandos 
Avė., Chicago, 111., 2 ros luvos, 7:30 Į 
vai. vakare. Sekret. A. Valskis.

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South Western Avenae 

TeL Lafayette 4146

nuo 9 iki 11 v. 
nuo n iki 9 vai

ryto 
vak.

Ekstra susirinkimas Teatrališko 
Kliubo “Lietuva”, laikys extra susi-, 
rinkimą, kovo 15 d., 8 vai. vak., į 
Davis Sųuare Park svet. Nariai ma
lonėsite visi atsilankyti.

— Valdyba.

Dykai krutami paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom!

DR. 1. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

DR. M ARDERIS
8421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30Nuo 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą

Šeši mėnesiai dėl ___
išmokėjimo. Nc- 
reik nieko įmo
kėti, nereik mo- 
keti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jumą 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 Roųue

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė.

Kalbu lietuviškai
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Phone Boulevard 7589

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12,1 iki 8 diena ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Advokatai
JOSEPH J. GRISU 

(Juozas J. Grikius) 
ADVOKATAS

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

Namą Telefonas Republic 9723

CLASSIFIEE ADS.
t

Miscellaneous
įvairus

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Went- 
worth Avė. Phone Victory 9634.

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų 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 
Bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul, Minn.

Išėjus Anglijoj knyga apie 
viduramžių teatrų sako, jog 
Lietuvos kun. Radvilo rūmuose 
buvę rengiami geriausi tu lai
kų Europoj vaidinimai. Toliau. 
Vilniaus jėzuitai pasiėmę nau
doti teatrų savo propagandai 
ir nuo to laiko apie lietuvišką 
teatrą nebegirdiine iki pabai
gos pert ito .šimtmečio.

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. Idedaęn ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE CO.

222 W. Kinzie St.
Superior 2055-56Dr. J. J. Kowarskas 

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

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal nutartį

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.

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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kurią 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidhs. Speciali atvda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
ki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
1712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel Victory 7188
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

Naujausiu budu ir vaistais duodame 
'galvai geriausius trytmentus. Išgy
domo pleiskanas. Sulaikome kritimą 
plaukų ir atgaiviname plaukus. Ge
riausios pasekmės. Ateikite šiandie.

INDI A LABORATORY, 
1407 Mihvaukee Avė., Chicago, 111.

GraboriaiP ADĖKAVONĖ
A. A. Aleksandra Stepona

vičius, kuris mirė kovo 10 d., 
192s, ir palaidotas tapo kovo 
14 d., o dabar ilsis Lietuvių 
Tautiškose kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsido- 
kavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jj j neišvengiamą amžiny
bes vietą.

Mes atmindami ir apgailėda-. 
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pade
kit dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams dėkavojame gra- 
boriui A. Masalskiui, dėkavo
jame grabnešiams ir moterims 
ir merginoms katros gėles nešė 
ir dėkavojame visiems kurie 
važiavo j kapines padarydami 
didelį skaitlių automobilių ir 
pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas 
Aleksandra sakome: ilsėkis šal
toj žemėje.

Nubudę liekame, 
Tėvas, motina, broliai ir sesuo.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Musą patarnavimu 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidą uilaikymui 
•įkyrią.

patieki*

teati

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

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

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietą, 

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

127 1111

Jki netapo nacionaliu arba su
valstybintu ir apie to 
ligą, art Pilka taipgi 
daug svarbių dalykų. Į 
kos lietuvių savystovų 
jis žiuri optimistiškai.
tuvos gidėtų atkeliauti vieniems 
metams ar ilgiau žymesni artis-

STEPONĄ S STEP( >N A V Ičl A
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

kovo 13 dieną, 11:15 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Telšių ap
skričio, Skuodo parapijos ir 
miestelio, Amerikoj išgyveno 
15 metų. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Oną po tėvais 
Žionaitę, 4 dukteris: Jadvygą, 
Oną, Stefaniją ir Magdalena ir 
gimines. O Lietuvoj brolį Liud
viką. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3559 S. Union Avė.

Laidotuves įvyks pėtnyčioj, 
kovo 16 dieną, 8 vai. ryto 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. S. Steponavičiaus 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys ir Gimines
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

PETRAS ŠILIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 14 dieną, 2:15 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 62 me
tų amžiaus, gimęs «Telšių ap-, 
Žarėnų parapijoj, Kegų kai
me. Buvo narys šv. Petro ir 
Povilo draugystės, šv. Vin
cento ir Povilo draugystės, 
Lietuvių Politiško ir Benevo- 
lent Kliubo ir Labdarystės kp. 
Paliko dideliame nuliudime 
moterį Domicėlę po tėvais Au- 
štaitė, sūnų Petrą, dukterį Sta
nislavą, 2 pusbrolius Kazimie
rą ir Stanislovą, o Lietuvoj 
brolį Ignacą ir gimines. Laido
tuvėmis rūpinas p. Juozapas 
Dūda ir Jurgis Kindris. Kūnas 
pašarvotas, randasi 148 East 
kensinton Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj ko
vo 17 dieną, 8 vai. r^fte iš na
mų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio • 
sielą, o iš len bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Šilio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da

lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
.Moteris, Vaikai, Pus
broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

VT

S. D. LACHAVIGZ
Lietuvis Graborim h 

Ralzamuotojas
2314 W 23rd PI 

l'kilago. III.
Patarnauja laidotuvė 
se kuopigiausiai. Rei 
kale meldžiu atsišau 
kti, o mano darbu bu 
šito užganėdinti.
Rooaeveit 2515 - 2516

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

Eudeikis Komp-
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

Auburn Avė., Tel. Blvd.<201 3201

Lietuvės Akušerės

LIUDVIKAS VENCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo II dieną, 10:15 valandą 
naktį, 1928 m., sulaukęs 39 m. 
amžiaus, gimęs, Telšių apskr., 
Žarėnų rarap., Papilės kitimo. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Heleną, po tėvais Jan
kauskaitę, dukterį Zofiją, sūnų 
Telesforą, seserį Domicėlę, 
švogerj Antaną Macus, 2 pus
brolius, Joną Pocių ir Joną Sa
vicką ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Valeriją ir brolį Juoza
pą. Kūnas pašarvotas, randasi 
1809 Roosevelt Road, Cicero, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 15 dieną, 1:30 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Liudviko Venc
kaus, giminės, draugai pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
lyvauti laidotuvėse ir suteik- 
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Sesuo, 
švogeris ir Gimines.

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

l’RAN( IŠKIS SHNOLIS
Mylimas tėvelis paliko di

džiame nubudime 3 sūnūs, 
Prancišką 17 metų, Antaną 15 
metų ir Julijoną 5 metų, atsi
skyrė iš musų palikdamas mus 
nuliudusiais ir pilnus širdgėlos, 
kovo 13 dieną, 1928 m., 3 va
landą po pietų, išgyveno ant 
šio svieto 14 metus,, o šioj ša
lyje 20 metų; A. A. Erančiš- 

. kus Shnolis gimė Lietuvoje, 
Šiaulių apskričio, Keblių kai
mo. Dabar randasi prirengtas į 
Paskutinę kelionę, koplyčioje 
3307 Auburn Avenue.

Laidotuvės įvyks pčtnyčioje, 
kovo 16 dieną, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas Į 
Tautiškas kapines.

'Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuošiulžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Liekame nuliūdę, 
S'unai ir Visi Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

A. VIDIKAS4ULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijos koleg i j ą; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo 
Už dyka patari
mas, dar ir ki 
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms,! 
kreipkite, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U S E R K A 
3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal
State Bank ....

Moterys ir mergi
nom kreipkitės au 
■ei k ai ai i nuo 12 iki

A ■

8 vakaro. Kitu lai
ku pajcnl autartj.

lei abejoji apie savo akis, eik pa» 
Dr. A. R. BLIJ MENTI! Al 

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenae 

ir 805 Kast 47th Street 
Phone Konivood 1752 
Praktikuoja 20 metu

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvi* Akiu, Specialistas

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

Nedalioj nuo 10 iki 1

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
<601 South Ashland Avenae 

Telefonas Boulevard 782* 
Rea^ 6641 South Albany Avenae 

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenvrood 5107 
Valandor

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
l'eitphone Republic U083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwcll St.

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Westem Ąve.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:90 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M. 

CHICAGO
- 4- . - ■■■ -U.. ■ ..... ■ ■

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswlck 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathemaia

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Hąlsted Street 

Chicaro, III

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland A<ven«« 

Ant Zaleskio Aptiekof
ŲH1ŲAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRALU ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 ▼. po pietą

TELEFONAS CANAL 0464

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 
Telefonas Central 4411

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1311

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3192 Sb. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai------

Ofisas
South Ashland Avenae, 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

<729

Telephone Yards 0994

OR. MAURIGE KAHN
4631 South Ashland Avenae

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą,
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

Res. Telephone Plaza 8200

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVaHhington Street 

Cor. VVashington and Clarks St» 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8399

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.

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg 
skyrimo telefonu.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

pa

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namą Telefonas Republic 9600

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.) 

Kontraktonai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

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

MALEVOJAM, dekoruotam — At- 
sišaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios njšies mechanikai Chicagoje. 
Lawsoh Painting & Decorating Co.

Kedzie 5556.

A, A. DUS
ADVOKATAS

11 S. La Saite St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6

V 
3241 South Halsted St 

Tel. Yards 0062 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio 

Pėtnyčioa.

PERKRAUSTOME
i visas *miesto dalis, nebrangiai. 

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056 
Vakarais Monroe 6629

ir

CLASSIFIED a'jS
DR. HERZMAN

• —Iš RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 

kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ii 
akušeris.

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

Ofisas Ir Laboratorijai 
1125 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietą ir kui. Valandos nuo /» ii • n da inuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Dieną: Canal 8110 
Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

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 

Residence Tel. Fairfax 6853

Phone Armitaj 2822

1145 Milwaakee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

Educational
Mokyklos

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
tenor banjo, kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio walnut 
medžio. Įskaitoma skrynutė, šis spe
cialia pasiūlymas tiktai trumpam lai-

> 12 dieną iki 11:30
vakare.

Mumford Music
Studios,

Ine.,
13 So. Kedzie Avė.
Phone Kedzie 6810

t

AGLYS
DRESSMAK1NG SCHOOL 

išmokinsimo jus Designing,Mes 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
ir pigiai. Mokinamo dienomis ir 
vakarais. v

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

DR. A. KULVIN
DENTISTAS

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

kampas 40 Place.
AUineškit ši skelbime, gausit $2 šmotais.

pigiau uz vibtį dantų darbų. 1

Misccllancous
Įvairus . __________

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

Buulcvard 1036

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 ge- 
riausį darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

IŠKABŲ malė voj Imas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

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

ASHJIAN BROS.
2101 E. 71st St. Dorchestcr 0009

PRIEŠ pavasari namų taisymą 
plasterinimą arba lopymą, perstai- 
sonie ir malevojame. Atsišaukit ar
ba telefonuokit.

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

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

PLUMBER1S — garo ir karšio 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6861

ATYDA! LIETU V1U
Atlikti nav<> inalovojimą ir dekoravimą per 
<>k«perttt«. Dykai itpiikmtliaviiiias. Nuo lai
ko arl>a koiitralitainiH darbaa. Važiuojam 
bilo kur CliK-auoj arl» uricini<>a<'iuo«e.

.1. .1. MIAKENMAEK 
IMU Milwankc<‘ Avo, 

Hrunswi« k 73!>7

PIRMOS klesds karpenterystes 
clai'ljas. Ii zjAuncdininius jfaranluoja- 
ma-<.

Tel, Kedzie 7166
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Automobiles Exchange—MainaiBusiness Chances
Pardavimui Bizniai

Personai
Asmenų Ieško

Real Estate For Sale 
Nainai-Žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllai, 

wrightfu Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Regi s te reti Patent Attorney, 

23>0 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

REIKIA moterų sortavlinui po
pierių, gera mokestis, nuolatinis

2100 S. Morgan St.

Furnished Rooms
KAMBARYS, apšildytas vienam 

vyrui su valgiu ar be valgio. 6612 
S. Troy St.

INTERNATIONAL
INVESTMENT
C0P0RATI0N

For Rent

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.

IEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 25 iki 30 metų am
žiaus. Aš esu vaikinas 33 metų am
žiaus, ncgirtuoklis, 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.

RENDON 3 šviesus, švarus kam-1 
bariai, pigiai. Atsišaukite, 913 W. 
20 St.

100 iš naujo įgytų karų
IA Finanulnių kumpnnilti, jie hu« iApar- 

duoti M mėne.M| laimi pljdomlH kainoinlH. 
BUICK SUDANS 11127-28 
CADILLAC SEDAN 11127 
CHRYSLER SEDANS 1927-29 
CHEVROLET 1027 Landau Sedan 
ESSEX SI4DAN I l»2K 
UI'DSON AEDAN 1928 
JOIIDAN K 1928 Sport Roadatcr

Ir daugellH kitij Htundiird iAdirbynėlų, 
ViHi karai parduodami hii garantija. įmokėti 
tik A. o kltllH iAnmkėiimiiiH | metilu laiko. 
Nereikia nieko primokėti mokant lAmokė- 
jlm.'ils.

North Avenue Motor 
Sales 

3739-41 W. North Avė., 
Phone Capitol 3350

PARDAVIMUI soft driink parlor, 
geroj vetoj. Greitas pardavimas. 
Prie/.iislj patirsit ant vielos. 3311 S. 
Halsted St.

GREITAM PARDAVIMUI bučer
nė ir grosernė, geroj maišytų tautų 
apielinkėj. Pigiai, arba mainysiu j 
mažų namą. 3119 W. Lake St., Mel- 
rose Park, III.

Tek Lafayette 6738-6716

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Geros Rųšies Pianų

BARGENAI! BARGENAI!
Hudson Coach, 1926 ............... $425
Buickbrokham 1926 ..................  $550
Maxwcll sodan ..................... $150
Buick sport .................................. $850

Atsilankykit ir pažiūrėkit patys. 
Atdara vakarais ir nedaliomis. 

FOGET BUICK CO.
4400 Archer Avo., Tel. Virginia 1200

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, įskaitant visus fikčerius, 
šviežias stakas, gerai įsteigtas biz
nis. Priimsiu lotą kaipo dalį jmokė- 
jimo, bet pageidaujama cash, randa
si prie Wallace St. netoli 34, kaina 
$2000.

L CHA P & CO.
31st ir VVallace Street

MAINYSIU savo bungalow arba 2 
ar 8 flatų namą į farmą, lotą, biznį jr 2osi w. 36 st. Tei. i-aiayette Patarimas Publikai! 
uyuy.

Visi sako ir žino, kad su pirki-
MAINYSIU farmas nuo 40 iki mu ir pardavimu turto, motgičių rei- 

120 akrų, su staku, j bungalow, 2 kalais, notariališku raštu padarytum, 
Veikit pinigų ir laivakorčių siuntimu — 

VISADOS yra patartina kriep-
arba daugiau flatų namus, 
greit. VISADOS 

ties pas
S. L. FABIAN & CO.

809 W. 35th St., Chicago
___________ _ Boulvard 0611-0774

Real Estate For Sale | •'S JA'nos yra žemos dėlto
NamaiĮ-Žemė JPard*yimui KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

PARDAVIMUI pigini dvi coltage 
ir lotas. 2950 So. Usion avė.

CHARLES M AVER 
1912 S. Clifton Purk Avp. 

Tol. Crawford 3045

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 \Vestem 
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va-' 

j dovaujančius produkus General 
tors Corporation. Salesmanai 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai 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., 8832 Roosevelt Rd., 

i Cicero Buick Sales Co. 5312 VVest
22 S*., Cicero, III.

va-1 
Mo- 
turi

Išpardavimas
1>14ft nupirkite irerog iAdii'by$lrtg 88, 
innhoKiiny. včlianulo styliait* irrojikll į 
laitai gerai groja. Nereikia mokėti vi- I 

pinigų, galit mokėti iėmokėjimaiM. Noru- | 
niuiAykif Aio nkolbiino mi kitain pa-1MtiiiviimiR. iu*a *»im yru tlkrHM pirkiny*, tx» hu- 
vodziojinii) ir tik yra viena* IA tuzinų bar- 
Kritų paMulylų laike iiiuhij išpardavimo ir <Ma ... 
jijs Kalite pirkti iAmokėjimaiM mokesčio Chevrototiu CadOlaeH 
vedimų Hi)Mkaiti| ir luioAimėių. Mes paimsimo rantuoti. JAmokėjimaik. ViMiloinot atdara, 
jusi) pianų i niaintiH. r»rrni ur

Atdara vilkamiH.
GEO. B. DOVY. INC.

:i.i(l-:t;i8 Wcgt (flrd st. 
Phone Wentworth 0201

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė ant bizniąyos gatvės, gera vieta. 
Cash biznis. Priežastis pardavimo — 
kitas biznis. 10321 Michigan Avė. 
Pullman 3047.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakarai.

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
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.

notų, 
pianų. 
"U BUICKS 1928 NEW

20% iki 30% sutaupysit
Taipgi 1OO dnutrlail it-toh vertf-s Chry«le- 

rių, Nanh. Dociges, Hudnonų, OaklaiidH, Hcoh, 
ir _ 11, Vi«l kavai ga-

2701 W. Madison

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Senus išdirbtas biznis. Parduosiu 
pigiai, nes nemoku to darbo. Nau
jienos, 1739 So. Halsted St. Box 1051

BABGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 

PRIE Michigan Avė. biznio lotas, bungalow ir dviejų karų gara- 
west frontas, tarpe 95 ir 96 st. yra žag galima nupirkti lengvais 
pasiūlymą. išmokėjimais aroa už cash.

Savininkas, Bungalow randasi Marųuette
__________________________ i Manor prie boulevarų ir gat- 

vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės 

6109 So. Kedzie Avenue

TURIU parduoti trražij, modemiška tl 
kambarių murini bunanlow, $3u<)U cash rei
kia.

AtHiAnnkitc Aiandie.
Havinlnkan

5712 R. VVhipplc St.
Rcpill)li<- K/U8

M & K Motor Sales
PARDAVIMUI elektriška čevery- 

kų taisymo šapa, nebrangiai, 1340 
W. 69th St.

BARGENAS, 5 kambarių mūrinis 
bungalovv, 1006 W. 57 St., naujas ir 
modemiškas, pirmas morgičius $3500 
įasibaigs j 5 metus, f”

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame tegalį nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

REIKIA modderių, 80c. j vai. Ma
šinistų, 85c. i vai. Tekorių, 80c. į 
vai. Knygvedžių pagelbininkų, $25 į 
savaitę, South Park Employment 
Agency, 4191 So. Halsted St., 2nd 
floor, kampas 42nd St.

REIKALINGAS BUČERIS, 
1980 Canalport Avė.

Morgičiai pirmi ir antri;
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8335 So- Halsted St.

\R JI S NORI !' PASISEKIMO?
Ar nėra daug lengviau par

davinėti subdivision žemę su vi
sais Įrengimais ir apmokėtų, ne
gu pardavinėti be įrengimų? Ar

---------------------------------------- jžemę kur yra transportacija. ne-
HELBERG Bros, turi pinigų pas- g u sakvti, kad transportacija 

kolinti dėl 2 morgičiu už 4% komišo. , . į . ? % nr.ra
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, (,ai ka(U ,1O1S ,,us* . _ . ,1UU 
192 N. Clark St. Dearborn 4020. daug lengviau pardavinėti žemę 

■ kur yra namai statomi ir 
mylios nuo vidurmiesčio, su vi
sokios rųšies bizniais, mokyklo- 

val. mis, bažnyčiomis ir bankais ap
linkui? Ar nėra labai lengva 
pardavinėti žemę kuomet jus at
stovaujate vieną Chicagos vado
vaujamą organizaciją, su ge
riausia reputacija, kurią pra
eities žemės uždirlx) didelius 
jjelnus? Su šiais keliais, liet 
svarbiais faktoriais ir kopera- 
ciją kurią jums 
taipgi įvairias 
pasisekimui, o 
darbą, galit 
kad uždirbsite 
Atsilankykite 
iki 1 po pietų 
ninlce nuo
Pasimatykite su

ADAM MARKŪNAS, 
First National Bank Bldg. 
The Wm. H. Britigan

Realty Association

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’Ą nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam i 24 
Be jokio komišino.S. OSGOOb,

2231 West Division St. 
Tel. Armitage 1199

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS 

Turime užtektinai pinigų, 
kainos, lengvi išmokėjimai.

Pigios 
Taipgi 

$100 iki $300 už 2’Ą nuošimčių, 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
2739 VVest Division St. 
Phone Brunsvvick 8968

be

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND 
MORTGAGE CO.

134 N. I-a Šalie St., 
Room 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

&

MES darome 2 morgičius 
South Improved Real Estate. 
iki $5000.

WINT0N AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

ant
$5(M)

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St. 
L F. Dankowski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU Vladislovo ii‘ Edvardo 
Benediktavičių, jie gyvena kur nors 
Chicagoj. Malonėkite tuojau atsi
liepti, nes yra atėję iš Lietuvos du 
registruoti laiškai, svarbus reikalas.

ANTANINA FILIPKAUSKIENĖ
4507 So. Mozart St., 

Chicago, III.

TOM BR0WN 
BENAS IR ORKESTROS 

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

34 W. Lake St.
Ph. State 0796

vnicaroa RenaiURi Ir ataakanolauRt vartotų 
karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame tnechnnlAkame 
■dovyje, karai pardundami nuo $180 iki 
$2000. Nei turinio* karų kurie tinka vIho- 
kieme 
nata.

karai parduodami nuo $180 iki

reikalams. CaRh, išmokėjimais, mat- 
tįsi 1-13 8n. HalRtnd St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė su namu ar be namo. Senas cash 
biznis; maišytų tautų apgyventa. 
Parduodu dėl svarbaus reikalo. Box 
1050, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

BUICK sport roadster, 5 dratiniai 
ratai, pilnai įrengtas, mechahiškai 
geras, $175, 6937 S. Halsted St.

$4000 PIGIAU 
8 flatų, 1 Vz metų senumo, moder

ni ’vL.? I niškas, viskas ašrenduota, lengvais
kėli, kilus po $35 j menesi, šavinin-1 $39,000, cash $7.000,
cas • saukit savininką

HOUGH, 4213 S. Halsted St. 1 Pensacola 8164

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

kambarių naują mūrinį bungalow už 
pigiau negu kainavo, kad sudarius 

*'''*) cash. Geriausis pirkinys

MES TURIME vartotų grojiklių 
pianų bargenų ieškotojams, bet nau
ji pianai gerų išdirbysčių $650 ver
tės grojikliai pianai šią savaitę pa
siūlomi už $465, be mokesčio už 
vedijną sąskaitų ir nuošimčių 
pianas, kuris verta pamatyti ir nė
ra misreprezentacija. GEO. B. 
DOVY, INC., 336-338 W. 63rd St.

Scdnn ........................
Sedan . . :........ .... .

V-(li, 7 paa. Sedan
V-tlL 5 oan. Coupo

Sedan ......
8 Sedan .........................

’2ti Coach ...............   . ,
__  lAinoltėjinialH

2560 So. Halnted St. 
Atdara viHada

DOIHIE ,27 
! BI R K ”’7 

CADU.l.Ai; 
CADILLAC 
AUBC1CN «(i(l sport 
NASH *2........
HUDSON

Visi karai garantuoti

*475 
$(150 
$(100 
$050 
$050 
$1)50 
$305

EXTRA BARGENAS. Pardavimui 
grosernė, cigarų, saldainių ir kitokių 
smulkmenų krautuvė, lietuvių kolo
nijoj, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant automobilio, 4634 S. Fair- 
field Avė.

PARDAVIMUI 2640 \V. 63 St. na
mas. Yra didele krautuve, viršuj 
6 kambarių flatas, garažas, John-%.K.«u 
son Oil burner, viskas nauja. Boom-' $3,000 
ing Biznio distrikte, tirštai lietu-' South Side už $6500. 12407 South 
vių apgyventa, parduodu iš prie-; Racine Avė. 
žasties turėjimo kito biznio, $14,000 | -----------—--------------------------------- -
1 morgičius. Bargenas.

Tai

B.
l’ACHARD 4 durių Redan, vnžiniMnR 

ll.ooo mylių, gerame (dovyje, $725, tiktai 
$100 įmokėti. 

7020 8. Halsted St.

Farms For Sale
llkiai Pardavimui

Resortas ir Farma

Bungalows 
už 

Dyką
Nauji, mūriniai, moderniški 
low, $60 į mėnesį. Atsišaukit šian
die.

SALYER
4358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

Nauji, 
I , 7 
die.

j _ JŪSŲ SĄLYGOMIS
-------- 1 Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga- 
low, prie Belmont ir Central, karštu 

j vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
j ja. Yra paimti į mainus, parduosiu 

. jūsų kaina, išmokėjimais.
bunga-/ * ANDERSON, 

4058 Lawrence Avė.
Pens. 8493

PRIVATIšKAS žmogus parduoda 
gerai žinomą grojiklj pianą, kaip 
naujas, už $100, pusė cash, kilus j 
60 dienų.

6621 S. Richniond St., 2 flatas

PEERLES, 1926, 5 pas. sedan, išrodo 
kaip naujas, kainavo virš $1700, kaina 
$695,Burke Motor Sales 3512 Archer av

Už GERIAUSI cash pasiūlymą 
nupirksite mano grojiklj pianą, ne
turiu vietos naujame name, turiu 
parduoti tuojau, parduosiu už $100 
— cash, kitus j 60 dienų. Reikia 
pinigų persikraustymo išlaidoms.

GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

__ _ laaatlerių, pilnai 
puikųH baliau (ajerai, labai Ava- 

dienų garantuota^, $395,
EINANCE CO. 

Stony JMand., Foirfax 
atdara vakarais arba nedalioj

NASH COACH 192 
treniftaH, 
rim. 90 
$495.

7001

Jcwett

8030,

OLDSMOH1LE ’27 kaip naujas, Al 
VVhippet 4. vėliausiif ’27 A l $350.

AtsiAaukit
A. L. ARGO. (1718 S. Wėstern Avė.

——----- .i-

WILLYS-KNIGHT roadster, 1926, 
išrodo kaip naujas, "rumble” sėdynės 
$666, jmokėt $250 5926 S. Kedzie av.

Radio
GARANTUOTI nauji radio Retai 

parduoti greitai RpecialėiniR luinomis, 
botas skaitiiUH Atwater Kent

bum H- 
Anei- 

vartotų setų. 
.>30. Tal'iui parduodam naujus Atwater Kent 
radio*. S88. Manor Radio Shoppe, (1322 S.radiOR. $88. Manor Radio Shoppe, (1322 
VVeutern Avė., Phone Republic 9350.

* __ , ——
Furniture & Fixtures

Rakandai-Įtaisai

VALGOMO kambario setas, $5, ga- 
siniai pečiai, $6, lovos, $2, dresenai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak- 
siai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai,

$20 ĮMOKfiTI
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. VVestern Avė.

MES užmoksimo ca«h už jūsų automo
bilių. visokių išdirby učių ir modelių. 
inokėHime daugiau negu Bltie Book vortfi.

ATLAS MOTORS Ine. 
(1039 Cottavo Grove Avo.

nprn d-iun Ipnaviiii nardavinėti $5- Atdara iki 6 vakare. Utarninke, įura daug lengviau paiaavintu ketverge ir subatoj iki 10 vakaro.
Schwartz Bros. Storage, 640 E. 61 st

Miscellaneous for Sale
J y a irus Pa rda y i mui , 

PARDAVIMUI pintinis vaikui ve
žimėlis, kaifca tik $7.50, 3601 So. 
Morgan St., 2nd fl.

874

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.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EIK SU MINIA

MES MOKAME brangiai už jūsų .-------- irsenus 
t. t.

rakandus, pečius, kaurus

BR0WN FURN. CO.
1741 W. Madison St.

Seeley 5633
ši tik

suteiksime, 
progas greitam 
taipgi pastovų 

būt užtikrintas, 
daug pinigų, 

nuo 9:30 ryto 
kasdien, o utar-

Sewing Machine
_________Siuvamosį Mašinos_________

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

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva
mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma
šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ar 
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.

Automobiles

TEKINTOJŲ. Reikia tekintojų 
prie šlapių tekėlų, Whitaker Mfg. 
Co., 5722 W. 65th St., imkit 63rd St. 
karą iki Clearing.

REIKALINGAS pirmarankis be
kerta, turi mokėti atsakančiai savo 
darbą. Atsišaukit tuojau, Roseway 
Bake Shop, 10502 S. Michigan Avė.

Partners Wanted •
Pu8*ninkų Keikia

REIKALINGAS žmogus su pini
gais eiti į biznį statyti apartmenti- 
nius namus. Gera proga geram žmo- 
mui. Geras pelnas ir saugus įvest- 
mentas užtikrintas., Atsišaukite į 
Aušros Knygyną, 3210 S. Halsted St.

Plieninis valgomo kambario karas 
Uždėtas ant truck chassis 

. “Self-Propelling,’ 
važiuojama virtuvė yra ką

užbaigta, turi vėliausios mados pa
derintus įrengimus, elektros Šviesą 
ir kerosino pečiukus.

Kaina $3,500
$1,500 cash, kitus i 12 mėnesių iš
mokėjimu. Lunch karai daromi pa
gal jūsų nurodymus.

Austin Welding Works
553 W. Quincy St.

PARDAVIMUI lunch ruimis ir 
chili, saldainių ir minkštų gėrimų, 
Hrera -vieta, ties mokykla, arba mai
nysiu ant kito biznio, 3518 South 
VVallace St.

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetą valandų ke
lionės nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 į 
metus. Vertas vįrš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake
čių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
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, j 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičiu.

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

Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

MAINYSIU 280 akrų farmą^ 50 
mylių i šiaurę, nuo Chicagos, neto
li McHenry, Ill.f už $17,000, mainy
siu i apartmentisj ar kitokį- namą, 
atsišaukit:

201 Harrison St. 
Oak Park

arba Phone Austin 3074

UKES, PUIKIOS, 
UKES

Geras Pirkinys
1044 W. 69 St., 2 aukštų mūrinis , 

namas, pirmame aukšte krautuvė ir, 
4 kambariai, 2 fl. 5-4 kambarių, ga
ru šildoma, kaina $19,500.

\VINTON & NARTEN,
6829 S. Halsted St.

4 apt., mūrinis, moderniškas, 4 ka
rų mūrinis garažas, J/2 bloko nuo 63 
St. bloko nuo Kedzie Avė. Kaina 
$38,000, 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

NEGIRDETI MAINAI
1SSIMAINO 3 puikus namai, vie

nas 5 flatų muro namas, po 5 ir 4 
kambarius, namo kaina $25,000, ant
ras 3-jų flatų po 5 kambarius, ar 
naujas muro namas, kaina $14,500, 
trečias 7 kambarių naujas muro 
bungalow, ir muro garadžius dėl 2 
karų. |

šituos visus namus mainysiu ant j faj 
didelio apartmentinio namo, nuo

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West 
Marųuette Rd., $17,500, tiktai $2,000 
cash, kitus lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Taipgi krautuvė ir 2 
flatai prie 63 St. netoli Kedzie.

WALTER J. PAUL, 
6601 S. Westem Avė. Republic 4170

LIETUVIU ATYDON 
jus turite lotą? Jei turite, 

----  . __ daleiskit jums parodyti, kad 
didelio apartmentinio namo, nuo 12 NIEKO NEJMOKANT jus galit įsi- 
flatų iki 20 flatų, tie visi namai tu- gyti puikinusį ir modemiškiausj bun- 
ri būt išmainyti j trumpą laiką. galow. ši kompanija jau yra biznyje 

IŠSIMAINO bizniavas namas ant daug metų ir gali jums pastatyti 
Archer Avc., su bučernės bizniu ir1 moderniškiausį bungalow, mūrinį, to- 
extra lotas prie šalies. Parduosiu k j kurie kiekvienas vyras ir mote- 
pigiai arba mainysiu ant privačiomis pageidauja. Jus galit turėti na- 
namo nepaisant apielinkės. 1 mą už tuos pačius pinigus kuriuos

Su virš minėtais reikalais kreip- mokate už rendą. Atsilankykit šian
die ir apžiurėkit, jums nebus reika- 

i lo pirkti, jei nenorėsite.
COOK COUNTY BLDG.

& 1MP. CO.
! 1358 W. 79th St. Triangle 6090 
I 7034 N. Clark St. Rogers Park 4656

ri būt išmainyti i trumpą laiką.
ĮMAINO bizniavas narna.1

kitės pas
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

' Bargenas
PARDAVIMUI mūrinis biznio na

mas ant kampo, 2 Storai ir 2 fla
tai po 5 ir 6 kambarius; prie šalies 
yra tuščias lotas, randasi South 
Side labai puikioj vietoj, kaina 
$11,500, įmokėti $6,000, o likusius 
lengvais išmokėjimais. f’; 
turi būt parduotas į 30 dienų.

Atsišaukit,
6951 So. Union Avė., 2 lubos 

bile dieną, 1 vai. po pietų 
Tel. Englewood 7927

BARGENAI

šis namas

PARDAVIMUI biznio prapertė — 
krautuvė ir 5 uagyvenimui kamba
riai, geroj apielinkėj. Nebrangiai. 
Einu j kitą biznį. 2624 W. 59 St.

3629 LOWE Avė. — 4 fintai, mū
rinis, metinė nuoma $960.00. Kaina 
$8500.00.

841 West 33rd Street — 5 flatai 
ir štoras, mūrinis ir garažas. M< li 
nč nuoma $2400.00. Kaina $22,000.

3144 VVest 38th Place — 2 flatų 
mūrinis, naujas. Kaina $11,500.00 
BRIDGEPORTE — 13 flatų, 2 Sto
rai. Metinė nuoma $4080.00. Kaina 
$35,000.00.

6910—6912 S. Parnell Avė. — 4 
flatų mųrinis. Metinė nuoma $2280. 
Kaina $26,500.00. Arbai mainysiu i 
bungalovv arba kitokių nuosavybių 
Chicagoie arba ant farmų.

Kreipkitės:
840 West 33rd Street
Klausk

S. F. Martinkus
PARDAVIMUI 8 kamb. namas, prie , 

VVilton netoli Addison. 37^6 pėdų lo- Į 
tas, kaina $9000, biskį cash. Carl j 
Olson & Son, 1475 Bahnoral Avė., 
Edge. 8058.

Ar matėt kokie 1928 auksiniai 
obuoliai auga musų didžiausioje ūki
ninkų kolonijoje, jei dar nematėt, 
tai parašykit man, aš prisiųsiu jums 
keletą šimtij dėl apžiūrėjimo, štai 
keletas, pažiūrėk juos gerai.

65 akrai, puikus budinkai, gera že
mė, arti miesto ir cementinio kelio, 
19 karvių, 2 arkliai. 5 kiaulės, smul- 
kennity gyvulių, murinos, ............ $6900

200 akrų, puiki vieta, ireri budin
kai, didelis sodnas ant kranto upės, 
miškas, 12 karvių, 10 kiaulių, 3 ar
kliai, mašinos, viskas, arti miei- 
to, .....................     $7000

90 akrų, muro stuba, dvariškos 
barnės, Vg mylios j miestą, gera že
mė, 19 karvių, 4 arkliai, 8 kiaulės, 
10 avių, mašinos, viskas....... $8500

žemė ir budinkai, 
...... -j

530 W. 42 Place, pardavimui 3 
flatų medinis namas, 6, 4 u* 4 kam- 
barių flatai, yra elektra, A'ana, lo- 
tas 28 pėdų, rendos $60, už $3200 
greitam pardavimui.

REIKALINGAS namas mainyti 
ant 7 Jotų; lotai randasi labai geroj 
vietoj ant 80 ir netoli Crawford 
Avenue.
C. P. SUROMSKIS CO.

3352 So. Halsted St.
Tel. Yards 6751

PARDAVIMUI arba mainymui 
bizniavas mūrinis kampinis namas, 
saliuno biznis, galima biznį paimti 
tuojau. Savininkas mainys į farmą 
arba lotus, randasi 501 W. 32 St.

Savininkas
3352 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6751

50%
PIGIAU
1024 __
102B ____
1928__

PARDAVIMUI lunch ruimis, labai 
pigiai* priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos, 5340 S. Wentwortn Avė.

PARDAVIMUI dviejų pagyvenimų 
madinis namas 5 ir 6 kambariai, ba- 
sementas cimentuotas, Randasi 3644 
So. Union Avė. arba mainysiu ant 
bizniavo namo. Savininkas, 315 So. 
Western Avė.

sins 
$225 
$198
$225
$260 
$176 
$100

DODGE SRDA N 
.......— COACH 
FL1NT Tourinr —_____ _ _____
AUBURN Tourinr 1025 flemal už 

daroniaa ............................................
OAK1.AND Sedan 1025. « ratų bre 

kiai ..................................... ...............
MOON 1924 Sport Tourinr ________
MOON 1923 4 pjiHaklerių coupe .— .

Tie karai yru nupiginti lygiai per pusę. 
Jei iųe norite pirkti gero karo, nepraleiski
te Alų gerų bartfonų.

South Sides diožiauai automobilių ver
telgom.
GARFIELD MOTOR SALES CO.

47 to 01 E. 65th St., cor. VVabaah Avė. 
7715 So. Halsted St.

ESSEX

Special Bargenai
HUDSON coach. 1926 .........._________
Chevrolet Landeau sedan 
BUICK 25 sedan M«tr 6 
l'ACKARD Sgle (l sedan 
HUBMOB1LE 1925 sedan, 
BAIGĖ 1925 sport Hedan 
COEE H sadan 1926 ______________
VVILLYS-Kntght ’924 Tour. Cal. Top 
Jewett 1926 Tour. Cal. Top 

Dar 150 IJuirinkimul — 
llmokdjlmaia 

7601 8. Halsted

$395 
$325 
$425 
$385 
$275 
$425 
$350 
$185 

_$95 
cash arba

Vlnccnnce 9117

1927

kaip naujas

PARDAVIMUI pigiai bučernė, at
skirai arba kartu su namu, priežas
tis pardavimo, aš esu rusas ir ne- 
Saliu susikalbėti su lietuviais, 3729 

. Painei Avė.

DEL SVARBIOS priežasties esu 
priverstas parduoti, gražiai įreng
tą bučeroę ir grosernę, vėliausios 
mados fikčeriai, naujas stakas, 6 
kambariu flatas, pigi renda, 5 metų 
lysas, biznis casn, nėra kitos bu- 
čeraės per 2 bloku.

Atsišaukit greit, nes nupirksit už 
pusę pigiau kaip verta. ’

5602 S. Carpenter St.

40 akrų, gera 
galvijai, padargai,

40 akrų, prie cementuoto 
maži budinkai, ..........................

40 akrų, geri budinkai, gera 
prie cementuoto kelio, ...........

80 akrų, vidutiniai budinkai, gera 
žemė, miškas, upė teka, ....... $2950

Viskas lengvais išmokėjimais.
Taipgi turiu visokių ūkių mainy

mui j Chicagos namus. Rašykit ką 
turite ir ko reikalaujate, o gausite 
teisingą patarimą ir suČėdysit daug 
pinigų.

P. D. ANDREKUS 
REAL ESTATE, 
Pentwater, Mich.

$3300 
kelio, 
$1200 
žemė, 
$2500

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
bizniavas namas, štoras, 3-6 kam
bariai, randasi

5752 So. Racine Avė.
murinj 

ga- 
ran-

Taipgi turiu pardavimui 
5 kambarių bungalovv, 2 karų 
ražas, parduosiu labai pigiai, 
dasi

5705 So. St. Louis Avė.

LIETUVIŲ ATYDAT
Mes turime keletą flatinių namų, 

kuriuos parduosime pigiomis kaino
mis. Naujas kampinis 4 flatų, 26,- 
500, 8 flatai, pečiais šildoma, 2-12 
flatų namai keletas 2 flatų $13,500, 
Atsišaukite prie budavotojų.

T. A. WENDLAND AND CO. 
3944 Irving Park Blvd. Irving 7720

Atsišaukit pas savininką
F. BRAZINSKI, 

3729 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 4323

TURIU parduoti savo modernišką 
2 flatų namą—yra vėliausi įtaisymai 
kieto medžio trimas, $4,000 cash, ki
tus lengvais 
apžiūrėjimui 
So. Trumbull

išmokėjimais. Atdaras 
visada. Cbnrad, 5804 
Avė.


