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Indianos kasyklų sa-[JJ ~ | n 12U milionŲ gy-tjNit
vininkai rengiasi 
kariaut su unija

ventojų

FAR 1 9 -------
Kova su klerikalų 
maištais Meksikoje

Prancūzai ir vokiečiai 
planuoja skristi per 

Atlantą

Jei angliakasių unija nepriim- 
sianti pigesnių algų, kasyklos 
veiksią kaip neunijinės

AVASUINGTONAS, kovo 15. 
— • Cenzaus biuro provizoriniu 
apskaičiavimu, Jungtinių Vals- 
ybių gyventojų skaičius šių 

metų liepos 1 dieną siekiąs 
120,013,000, arba 14 nuoš. dau- 
giau nei buvo 1920 metų sausio 
1 dieną, kuomet gyventojų 
skaičius siekė 105,710,020.

Sekamas visuotinis gyventojų 
suskaitymas įvyks 1930 metais.

Sušaudyta šeši asmens, jų tar
pe vienas kunigas; darbinin
kai organizuoja apsaugos 
draugijas

Pilsudskis bandysiąs 
dirbti su seimu

Džiaugiasi per rinkimus laimė
jęs: bet seimą vistiek stro
piai dabosiąs

\VASHINGTONAS, kovo 15. 
— Senato komisijai, kuri tardo 
minkštosios anglies kasyklų 
streiką, Indianos kasyklų savi
ninkai pasakė, kad jeigu iki 
balandžio mėnesio pirmos die
nos angliakasių unija nenusilei- 
sianti ir nesutiksianti priimti 
mažesnės algų normos, tai ka
syklos busią priverstos bandy
ti operuoti kaip neunijinės 
(“open shop”).

E. D. Logsdon iš Indianapo- 
lio, Knox (’onsolidated Coal
komiMinijos pirmininkas ir bu-j VARŠAVA, kovo 15. - Len- 
vęs Indiana Bituminous Coal Į diktatorius Pilsudskis laike 
Operatore asociacijos pirminiu I rįva^jnj pasitarimą su vyriau- 
kas, papasakojo, kas atsitikę aavo rėmėjais. Jis pasakė, 
su jo $o,000,000 korpoiacija, L a(| įmingi rinkimus jis| 
kuri |x r metus produkuodavu> I |ajm(-»jęS daug savo šalininkų, 
2V4 milion® tonų anglies. 1922 L-s dftbar .bandysią* dirbti 8U 
ir 1923 metais kompanija turė-Įse-mu sįrOpiaį jį dabo
jus gerų pelnų, bet sekusiais P^|s[ęS# Tuo tikslu jis manąs sei- 
to keliais metais, iki 1926, ji|mo pirmininku paskirti p. 
turėjus nuostolių. 50 nuoš. Pa"|3arte|;
gamintos anglies buvęz parduo-l Minjsteriu 
dama Pennsylvania geležinke-L - - -
liui, bet nuo 1927 metų balau- |oree|tjs 
džio 1 dienos, kai jo kompanijai ’ __
vėl pasirašius su unija algųj 
kontraktą, geležinkelis daugiau 
anglies iš jos nebepirkęą. Ka
syklos dėl to begalėjusios dirl>- 
ti tik dalį laiko. Jei tad unija 
daliai- n< pr i ims i ant i algų su
mažinimo, nuo ateinančio balan-1 Adelėj politinėj byloj, kuri 
džio pradžios kasyklos ture Į pasibaigė Lvove, šešiolika Ri
siančios pradėti veikt kaip open I tų ntueisti kalėjimui 
shop. ‘ -----------

----------------- VARŠAVA, kovo 15. —-Lvo- 
e vakar Įiasibaigė didelė poli- 
inė byla, kurioj kaltinamų as
ire n ų viso buvo šimtas ir tris- 
’ešimt. Beveik visi kaltinamie- 
’i buvo studentai ukrainiečiai 
(rusinai). Ijuikų vyriausybė 
altino juos dėl ‘/-komunistinio 

sąmokslo” prieš valdžią.
Teismas, pripažinęs kaltais, 

’u kaltinamųjų pasmerkė mir- 
ies bausmei, o šešioliką kitų 
’uteisė kalėjimui. Mirties baus- 
nei pasmerkti yra Bazily Ata- 
nančuk ir Ivan Verbioky.

Masiniai suėmimai 
kairiųjų Japonijoj
TOKIO, Japonija, kovo 15. — 

įvairiose Japonijos dalyse įvy 
ko kratos ir masiniai arešta 
kraštutinių jų elementų.

Kampanija prieš “raudonuo
sius” prasidėjo tuojau po vi
suotinių rinkimų, kurių metu 
buvo paskleistu daug atsišauki 
mų su kurstymais prieš dabar 
tinę valdžios formą.

Tokio mieste [Milicija padare 
kratą komunistų centro įstai 
goję ir užėmė darbininkų laik
raščio Musan šimbun spaus 
tuvę. ,

Saita distrikte areštuoti 
dvylika žmonių. Trisdešimt as 
menų suimta Osakoj. Suimta' 
taipjau prof. Ikukovama, uk' 
ninku partijos kairiojo sparne 
vadas.

Oro paštas tarp Buenos 
Aires ir Paryžiaus

PARYŽIUS, kovo 15. — Or< 
paštas tarp Paryžiaus ir Bue 
nos Aire® jau veikia. Vakar 
Paryžių atlėkė pirmas aeropla 
nas iš Buenos Aires* atgabenę* 
pašto siuntinius, išsiųstus u 
ten kovo 2 dieną.

Paštui pasiekti Paryžių H 
Buenos Aires laivais ir gele 
Cinkeliais paprastai ima tris 
savaites.

TRYS ASMENS PRIGĖRĖ 
VALČIAI APVIRTUS

STORM LAKE, Iowa, kove 
15. — Storm Lake ežere, mo
torinei valčiai apvirtus, prigė 
rė trys asmens: H. Bethards 
E. Larson, miesto inžinierius 
ir jo 18 metų sūnūs. Jų kum, 
nesurasta.

pirmininku vei-
gen.

Lenkai pasmerkė du 
ukrainiečiu mirti

Šuo, gedėdamas miru
sio savo šeimininko, 

nusižudė
PARYŽIUS, kovo 15. — Dide- 

:s SI. Bernardo šuo, besikrims- 
lamas netekęs savo šeiminin
ko, vieno Paryžiaus finansinin
ko, kuris prieš porą mėnesių 
mirė, .šoko pro langą iš penkto 
įamų aukšto ir vietoj užsimu
šė.

Finansininko našlė papasa
kojo, kad nuo laiko, ka0os vy- 
as įniręs, šuo vis lindėjęs. Tą 
•ytą, kai ji dar gulėjus, šuo 
iriėjęs prie lovos, porą kartų 
vžtelėjęs jos ranką ir, apsisu
kęs, šokęs pro langą.

72 gyvuliai sudegė
NEW ALBANY, Ind., kovo 

*5. — Ties River 
ninaikino vienos 
>as. Ugny, žuvo 
įimt du gyvuliai, 
ivių, 2 arkliai,
kiaulės ir 1 karvė. Trisdešimt 
karvių buvo išgelbėta.

Road gaisras 
farmos tro- 
septyniasde- 
jų tarpe 40 
2 mulai, 29

kovo 
metų

EAU CLAIRE, Wis., 
15. — John Walters, 20 
imžiaus vaikinas, susibaręs su 
<avo mylimąją, Nora Persona, 
17 metų mergaite, nušovė ją, 
paskui pats galą pasidarė.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
15. Iš San Luis Potosi pra
neša, kad Ei Saucito kapuose; 
tapę sušaudyti šeši asmens, jų ! 
tarpe* vienas dvasiškis, kuni
gas Donaciano Villareul.

Visi jie buvo kariuomenės 
teismo pasmerkti mirties baus
mei kaip maištininkai.

57 maištininkai suimti
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

15. Tepatitlane, Jalisco vals- į 
tijoje, tapo suimti penkiasde- j 
šimt septyni asmens, kaltinami 
kaip klerikalų maištininkų re-, 
mėjai, pristatinėjusieji jiems 
maisto, amunicijos ir teikusieji, 
visokių informacijų. Areštavo 
juos vietoš vidaus apsaugos 

I draugija; ir tai dar pirmas atsi
tikimas, kur nesenai pradėta 
organizuoti vidaus apsaugos) 
draugija ar 
skaičių asmenų.

šitas vidaus apsaugos drau
gijas organizuoja darbininkų 
vadai iš darbininkų ir vidurinių 
klasių žmonių tarpo. Sargybos 
organizuojamos visame krašte, 
kur tik pasireiškia klerikalų 
bruzdėjimas ir maištai prieš 
valdžią. Iki šiol jau daugiau 

J kaip 300 tokių vidaus apsaugos 
draugijų yra suorganizuota Ja? 
lisco, Guanajuato, Colinios, 
Ųueretaro, Chihualiua ir l)u- 
rango valstijose.

PARYŽIUS, kovo 15 
nomas franeuzų aviatorius 
Maurice Drouhin planuoja ba
landžio pradžioje bandyti skrist 
iš Paryžiaus į Jungtines Vals
tybes. Jis vartos naują trijų 
motorų neskęstamą monoplaną.

Vokietis skris

Kominternas išleidęs 
pasaulio revoliucijai 

1,370,000 rubliu
Maskvos Pravda paskelbia ra

portą, kurs betgi esąs nepil
nas

&«** BERLYNAS, kovo 15. —Kap. 
Koehl, Lufthansa direktorius 
žada šį pavasarį vėl bandyti 
skristi per Atlanto vandenyną. 
Jis bandė, jau . praeitą rugpiu- 
čio mėnesį, bet dėl smarkios 
audros buvo priverstas grįžti 
atgal.

Vokietija nutraukė 
derybas su Rusija(Atlantic and Pacific Photo] 1 1 I O • •

William Burna (dešinėj) ir jo sūnūs, galvos didžiausios u6ryD<lS SU KUSIJcl
I privatinių šnipų agentūros, kurie aliejaus magnato Harry F. i -----------
į Sinclair buvo pasamdyti sekioti jury tardant skandalingą Priežastis — sovietų čekos are- 
Tėapot aliejaus bylą. Abu dabar liko nuteisti už teismo panie- i šlavimas šešių vokiečių inži- 
kinimą. Tėvas liko nuteistas 15 dienų kalėjiman, o sūnus — i nierių Donece 
sumokėti $1,000 pabaudos.

RYGA, kovo 15. [Chicago 
Tribūne koresp. Donald Day.] 
— Maskvos Pravda pirmą kar
tą paskelbė komunistų interna
cionalo pajamas ir išlaidas. Pa
sirodo, kad pasaulio revoliucijai 
kelti kominternas praeitais me- 
tais išleido tik 1,370,000 rublių.

Daugiausiai pajamų, būtent 
1,029,000 rublių, parėjo iš na
cių mokesnių. Tarp išlaidą, di
džiausia suma, 690,000 rublių, 
išleista spaudos, kultūrinio ir 
švietimo darbo, mokyklų ir 
klubų subsidijoms.

Apyskaitoje nieko neminima 
įpie išlaidas kiniečių universi
tetui agitatoriams Maskvoje 
išlaikyti, nė revoliucininkų uni- 
zersitetui Tiflise, bet pažymima, 
kad apyskaita nesanti pilna, ka
dangi devynios svarbios sekci- 
os neprisiuntusios savo rapor

tų.
Nors komisaras Stalinas pra

eitais metais stipriai apkarpė 
subsidijas komunistų interna
cionalui, Raitijos vyruiusybės 
zis tik netiki, kad kominternas 
butų sugebėjęs taip darbuotis 
1927 metais su tokiomis kuk
liomis išlaidomis.

Naftos kompanijų deficitai
Dyi didžiausios sovietų vai

zdžios naftos kompanijos, “Az- 
neft”, Azovo naftos trustas, ir 
“Groznef”, Grozno naftos trus- 
as, praeitais metais abidvi tu

rėjo deficito. Aukščiausioji kra
što ekonomijos taryba paskyrė 
tam tikrą komisiją ištirti jų 
nrašymą dėl dar daugiau sub
sidijų.

Komisijos raportu, Azneft 
turėjo 9 milionus rublių dtfici- 
to, o Grozneft t milionus 
rnblių deficito. Abudu trustai 
nusiskundžia dėl aštrios Ameri
kos ir Anglijos naftos kompa
rijų konkurencijos. •

| BERLYNAS, kovo 15. —Vo- 
I kietijos vyriausybė nutarė ve- 

i su sovietų valdžia dery- 
rėmimo maištininkų bas dėl prekybos sutarties nu- 

Mcksikojc 'traukti, kol bus pilnai išaiškin- 
 • į ta pastarieji areštai vokiečių 

MEKSIKOS MIESTAS, kovo [ inžinierių Doneco baseine, kal- 
15.

y. i . j. i i* I • • Kieujo
raštavo toki dideli i Skrzynskis paskirtas (Suėmė amerikieti dėl damas 
ienų. z<:ia« —i— _ -•___ __ • i... > • □_Čilės-Peruvijos gin

čui spręsti

Britu lakūnai per 
Atlantą žlugo

Apie kp. Hinchcliffe ir Elsie 
’ Mackay, išskridusias iš Ang-' 
lijos antradienį, nieko 
dėt

negir-

NEW YORKAS, kovo 
Apie Britų aviatorius, 
llinchcliffe ir Elsie Mackay, 
skridusius per Atlantą į New 
Yorką, iki šiol jokių žinių nėra. 
Pranešimai iš įvairių šiaurės 
pakraščio vietų apie matymą ii 
girdėjimą skrendančio aeropla
no pasirodė'netikri. Biddeforde, 
Me., buvo gauta ' žinia, kad 
aeroplanas nusileidęs Strattono 
saloj, tris mylias nuo Old Or- 
charel kranto, bet pasirodė, kad 
tai netiesa. Bijoma, kad lakū
nai nebūtų žuvę kelionėje.

Kap. Hinchcliffe ir Elsie 
Mackay išskrido iš Anglijos 
praeitą antradienį.

kap.

Francija sumokės Ame
rikai $30,000,000

PARYŽIUS, kovo 15. — A- 
teinančią savaitę Franci j a su
mokės Jungtinėms Valstybėms 
$30,000,000 karo skolos/

DEŠIMT ŽMONIŲ SUŽEISTA 
TILTUI ĮLUŽUS 

** t

SCHOHARIE, N. Y., kovo 15. 
- - Tiltui per Schoharie upelį 
įlužus, vakar (buvo dešimt žmo
nių sužeista, šeši jų pavojingai. 
Tilta n buvo susirinkę apie tris
dešimt žmonių žiūrėti, kai dar
bininkai bandė ištraukti nu- 
klimpusį sunkų vežimą, ir til
tas minios neišlaikė.

NEW YORKAS, koVo 15. - 
Gaisras Stadler Shoe kompani
jos įstaigoje Brooklyne sunai
kino $25,000 vertės batų.

VARŠAVA, kovo 15. —Alek
sandras Skrzynskis, buvęs Len
kijos užsienio reikalų ministe- 
ris tapo paskirtas kaip vienas 
arbitrų Peruvijos ir Čilės gin- 
če dėl Tacna-Arica srities.

Valstybės sekretorius Kel
logg buvo kreipęsis į maršalą 
Hlsudskį, kad Skrzynskis butų 
paskirtas kaip neitralus arbit
raže) narys, kurį Jungtinės Val
stybes 
einant 
vija.

turi teisūs nominuoti 
savo sutartim su l\ru-

Raudonojo internacio
nalo kongresas 

Maskvoje
šeš-
pra-

MASKVA, kovo 15. — 
tadienj, kovo 17, Maskvoje 
sidės raudonojo — komunistų 
profesinių si)jungų — interna
cionalo kongresas. Kongrese da
lyvausią ]>enkiaadešimt keturių 
kraštų delegatai, kurie atsto
vausią 17 milionų darbininkų. 
Nuo 1924 metų tai bus pir
mas toks profsojuzų interna
cionalo kongresas.

Referendumas prohibi
cijos klausimu prieši

nas konstitucijai
BOSTON, Mass., kovo *15. — 

Aukščiausias valstijos teismas 
įsprendė, kad iniciatyvos peti
cija dėl referendumo aštuonio- 
iktojo konstitucijos papildymo 
klausimu prieštarauja krašto 
konstitucijai.

žemės drebėjimas

SANTA MARIA, Cal., 
15. — Anksti šį rytą čia ir 
apielinkėj buvo jaustas žemės 
drebėjimas. Ar žalos buvo kur

kovo

Chicagai ir apielinkei federa- 
inis oro biuras Šiai dienai pra
tašau ja:

Daugumoj debesiųota ir ne
šilta; stiprokas, dauginusiai 
žiemių krypties vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 29* ir 82* J.

šiandie šaulį teka 6:6X lei
džiasi 5:56. Mėnuo teka 3:04 
ryto.

buvo

r

ivin.o i an, kovu į
— Iš Guadalajaros praneša,. tinamų dėl sovietų įmonių sa- 
karo vyriausybė suėmus, bolažavimo. Kiek žinia, areš- 

i tuoti buvo šeši vokiečių inži
nieriai, kuriuos patys rusai bu
vo parsikvietę padėti sovietams 
įmones atsteigti.

ten amerikietį Alonzo L. Tay
lor, didelio žemės ūkio 
valstijoje savininką, 
kaltinamas dėl rėmimo 
ninku.

Jalisco 
Taylor 
maišti-

Meksikoj rado žmonių 
aukojimo piramidos 

liekanas

; Nusiginklavimo ko- 
misija susirinko

kovo;

GENEVA, Šveicarija, kovo 
15. Priruošiamoji nusigink
lavimo konferencijos komisija 

[šiandie vėl susirinkę) posėdžiau
ti. Konferencijoje atstovauja
mos yra dvidešimt keturios 
valstybes, jų tarpe trys — Ru
sija, Turkija ir Jungtines Val-

MEKSIKOS MIESTAS,
15. — Meksikos Miesto centre 
po viena bazilika rado “Teocal- 
li”, aztekų žmonių aukų pira
midos, liekanas. Ties ta pirą? 8į _ 1 •" - - —
mida senovės Meksikos gyven- _ ne Tautų Sąjungos
tojai, aztekai, skerdė tuksian
čius žmonių kaip aukas savoj 
dievams. Kai žiaurusis Cortcz I 
užkariavo’ Meksiką, 
buvo’ sugriauta ir iš 
akmenų jos vietoje 
bazilika.

piram ida 
tų pačių 
pastatyta

Du britų aviatoriai už
simušė aeroplanams 

susidūrus
IjONDONAS, kovo 15. — Du 

britų aviatoriai, Įeit. Matthews 
ir Įeit. Scott, užsimušė jų ae
roplanui 700 pėdų aukštumoj 
susidūrus su kitu aeroplanu ir 
nukritus žemėn.

Nelaimė atsitiko jiems su 
savo aeroplanu bandant ore 
verstis per galvą^

Antrasis aeroplanas sugebė
jo laimingai pasiekti žemę.

Prohibicijos agentai 
nušovė du žmones

. HOUSTON, Texas, kovo 15. 
— Prohibicijos agentai, dary
dami kratas dėl svaigiųjų gė
rimų, vieną vietos farmerį, Sam 
Magalito, nušovė, antrą farme- 
rj, Carlą Greene, mirtinai pa
šovė.

NEW YORKE YRA 1,750,000 
ŽYDŲ GYVENTOJŲ

NEW YORKAS, kovo 15.-^ 
žydų visuomenes tyrimo biuro 
pranešimu, New Yorko miesto 
gyventojų skaičius padidėja nuo 
1,508,000 1916 meteis iki 1,- 
750,000 1925 metais.

nariai.
I

I Turkų delegacijos galva, už- 
I sienio reikalų ministeris Tcv- 
fik Rušdi, dar nėra atvykęs, 
Gcnevoje jis bus tik ateinantį 
pirmadienį.

Vokiečių delegacijos galva, 
Bernstorffas, pranešė, kad jis 
stengsis pravesti rezoliuciją, 
idant kiekvienos valstybės 
klo jėgos butų pilniausiai 
šai skelbiamos.

gin- 
vie-

Suėmė “gyvojo tavoro” 
pirklį, amerikietį'

STOKHOLMAS, Švedija, ko
vo 15. — švedų vyriausybe 
areštavo čia vieną amerikietį, 
Franką Rogersą, kaltinamą kaip 
“baltųjų vergių” trafikierių.

Suimta korespondencija ro
do, kad Rogers, būdamas Stok
holme, rašinėjo laiškus mergi
noms j provinciją, kalbindamas 
jas keliauti į užsienį, ir daug 
merginų buvo sutikusios.

Suėmė $105,000 opiumo
NEW YORKAS, kovo 15. — 

Muitinės inspektoriai suėmė 
.$105,000 vertės opiumo, kurks 
bandyta įšmugeliuoti. Siuntinys 
ėjo kaip “riešutai” ir buvo adre
suotas vienam kiniečių pirkliui 
New Yorke.

Traukinių susidūrimas

MARQUETTE, Mich., kovo 
15. — Netoli nuo Negąunee 
susidūrė du 'Chicago and 
North Western prekių trauki
niai. Sužeistas vieno traukinio 
mašinistas, Jos. Stearn.

Franci jos valdžia kon
troliuos savo naftos 

pramonę
PARYŽIUS, kovo 15. —De

putatų kamera 326 balsais 
prieš 145 priėmė įstatymą, ku
riuo numatoma valdžios kont- 
•ole naftos pramonei Francijoj.

DEL INFLUENZOS UŽDARĖ 
MOKYKLAS

ALBERTA LEA, Minn., kovo 
15. Del influenzos epidemi
jos, šiame 10,000 gyventojų 
miestely visos viešosios mokyk
los tajio uždarytos. Vienas visų 
mokinių trečdalis serga.

M ' -----------------------------

“Naujienų” Kon-
testas Eina

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

Kaip kituose miestuose, taip 
ir čia pasitaiko nepaprastų at
sitikimų. Pereitoj savaitėj tū
la lietuvė moteris nukando dan
timis svetimam lietuviui vyrui 
lities organo galą.

Dabar tas vyras guli ligo
ninėj, o moteris turės “paku- 
tavoti” už savo nuodėmes. Tas 
yra aišku ant kiek tie žmonės 
yra civilizuoti.

Neteko nė žento nė dukrelės
Kaip jau buvo rašyta “Nau

jienose”, VVaukegano priemies
tyje, North Chicago, tapo nu
šauta lietuvaitė Nauruševičiutė, 
apie keturiolikos metų amžiaus. 
Ją nušovė tūlas senbernis, ma
kedonų tautos. Minėta mer
gaitė buvo sulenkėjusių lietu
vių dukrelė, lankė liaudies mo
kyklą, aštuntąjį skyrių ir se
kantį pavasarį butų baigus mo
kyklą. Tėvai būdami neturtin
gi ir norėdami pralobti sveti
mais pinigais išprašę iš senlicr- 
nio septynis tūkstančius dole
rių ant žodžio ir priketinb išlei
sti už jo savo vienintelę duk
relę, kuomet paaugs. Nuo to 
laiko tėvai vis vadindavę ma
kedoną žentu, ženteliu ir tt. 
Senbernis gal ištikrųjų manė 
apsivesti su ta mergele, bet ji 
jo nepaisė, dėlto ir atsitiko 
žmogžudystė. Vieną vidurnakti 
jis atėjo pas mergelės tėvus su 
šautuvu ir radęs jų dukrelę 
kambaryje miegančią, dviejais 
šūviais nušovė ir paskui pats 
nusišovė. Jis išgyveno dar apie 
dvi valandi laiko ir prisipaži
no save kaltu.

Man teko patirti, kad čia ir 
daugiau randasi lietuvių tėvų, 
kurie turi panašių “žentų” sa
vo dukrelėms, bet savo klaidų 
dar nepermato. Putų girai, kad 
tėvai pamąstytų kas butų ma
loniau glausti prie savo širdies! 
senbernis-žentas ir jo pinigai, 
ar jų mylima dukrelė.

— Pranašas.

Scottville, Mich.
Čia randasi didžiausia lietu

vių ūkininkų kolonija Ameri
koje. Bet tu r būt čia yra ir 
daugiausia butlegerių, kurių še
rifas jokiu bodu neįstengia su
gaudyti. Niekurie lietuvių jau 
kelinta karta atsiduria teisme, 
kiti jau už?.įmokėjo dideles pa
baudas ar ir kalėjime patu
pėjo.

Susmurkę, terbomis apsika
binėję daužosi jie vakarais vie
ni pas kitus. Dar ir komunis
tais save vadina. Bet jeigu tik 
tokia komunistų apšvieta, tai 
jie nieko savo gyvenime neat
sieks. Tokie terbininkai pasi
ėmę savo terbą eina pas ko
kią Oną ar Agotą naminėlę 
garbinti, o savo namus aplei
džia. Namuose net baisu pažiū
rėti - visur purvas, pelėsiai, 
visi kampai prismirdę.

Ar nebūtų geriau, kad pasi
imtų dorą laikraštį, liuosu lai
ku pasiskaitytų ir padėtų mo- 
terei namus apvalyti. Tai bu
tų daug geresnė nauda ir lai
mingesnis gyvenimas.

Vietos komunistų vadas \Vm. 
Stakėnas su savo broliu Leonu 
laukia teismo už munšainą. 
Prieš juos yra išnešti trys ap
kaltinimai federaliniame teis
me Grand Rapids. Jie prie kal
tės neprisipažino ir jų bylos 
nagrinėjimas liko atidėtas, še
rifas dar išėmė varantą ir už 
sumišimą, taip kad jie susi
lauks dar vienos bylos.

Kartu su jais taipjau liko 
apkaltinti už munšaino dirbi
mą Ignas Leveikis ir VValter 
Galvidis, abu šiuos apielinkėn 
ūkininkai. Leveikis prie kal
tės prisipažino ir bausmė jam 
bus paskirta neužilgo. Galvidis 
dar prie kaltės neprisipažino, 
Lt t g? Ii prisipažinti. Juos vi

sus teis federalinis teismas 
Grand Rapids. Visi jie yra pa- 
1 i uos įloti iki teismui už kau
ciją.

Atvykus į teismą, federali- 
nių rūmų Grand Rapids kori
doriuje Wm. Stakėnas užpuo
lė ir sumušė Waltcrį Galvidj, 
kad jis buk neteisingai liudi
jęs apie tai, kas yra savinin
kas varyt u vo. Iki šerifas juos 
persk i re Galvidis liko gerokai 
sumuštas ir sukruvintas. Už 
tą Stakėnas liko aštriai pabar
tas ir susilaukė dar vieno va- 
ranto.

Stakėnai jau kelintą sykį pa
kliūna už munšainą. Jie yra žy
miausi vietos komunistų dar
buotojai ir vadai.

Pas mus yra senų avinų ir 
avelių, apžėlusių storomis vil
nomis, kurių nėra kam nukirp
ti. Tad šiomis dienomis pas 
mus atvažiavo iš Chicagos kun. 
Petras Siaurusaitis tas aveles 
apkirpti ir apvalyti. Keikės pa
žiūrėti, ar daug tokių avinų, 
kurie duosis vilnas kirpti, ra
sis. Gal aš jiems ir geresnį mar- 
ketą dej jų vilnų surasiu.

— Senelio Sūnūs.

Indiana Harbor, Ind.
Atlekia Vanagas

Kovo 17 d., 1928 metais j 
Indiana Harbor atskrenda va
nagas (artistas A. Vanagaitis) 
jis n u tūps Turners Hali (Kos- 
ciuszko) svet., 3909 M ai n St., 
kaip 7 valandą vakare. Ant sa
vo kupros atsineš dzimdzių J. 
Ališauskų. pianistu Byanskę ir 
Margučio reporterį J. Keme
šį. Kas atsivys paskui jį iš Chi
cagos nesakysiu, — susirinku
sieji patys pamatys. Tai bus 
šauniausias spektaklis kokį mes 
Indiana Harbor lietuviai kada 
turėjome. Visiems bus iki so- 
čiaidainų, muzikos ir juokų.

—Pažystamas.

SPORTAS
Detroito ristynės

Kaip matyti, Detroitas pasi
darys ristynių centras. O tai 
todėl, kad jokio “monkey busi- 
ness” ten nedaroma. Atletikos 
komisija stato aukštus reika
lavimus ir žiuri, kad tie reika
lavimai butų pildomi. Vienas iš 
tokių reikalavimų yra tas, kad 
ristųsi geri ristikai. Jeigu riš
ikas pralaimi du kartu, tai 

Detroite jam nebėra vietos. 
Toks patvarkymas skatina kiek
vieną ristiką nepasiduoti; va- 
linasi, rimtai žiūrėti į ristynės.

Nėra abejonės, kad John Kl
onis, kuris yra profesionališ
kas risti kas, dės visas pastan
gas ristynės laimėti. Iš kitos 
nisės, Požėla turės kovoti ant 
’ut-but, kad išeiti pergalėtoju. 
Taip dalykams esant Požėlos- 
Kilonio ristynės kovo 20 d. bus 
'abai įdomios, nes abu risty,- 
nėms bus pilnai prisirengę ir 
risis iš paskutiniųjų.

A. Ermakovas susikibs su 
Farmer Niek. Apie Ermakovą 
galima tik tiek pasakyti, jog jis 
įtvyko iš Kalifornijos, kur jis 
guldė ristikus, kaip dalgis žolę, j

Ristynės įvyks International 
Workers svetainėj (1343 49 
E. Ferry avė., netoli nuo Rus- 
sell st.)

♦ * ♦
Butų labai gerai, jei kas pa- ‘ 

šnibždėtų Gansonui į ausį, kad 
jau laikas jam pasirodyti. Nu
galėjęs Sarpalių, jis metė pirš
tinę visiems lietuvių ristikams. 
Girdi, kas norite ristis su čem
pionu. Tuo budu jis, matomai, 
norėjo įvaryti ristikams kinkų 
drebėjimą. Bet kuomet Požėla 
priėmė to neva čempiono iššau
kimą, tai pačiam Gansonui, tur 
būt, kinkos ėmė drebėti, nes iki 
šiol jis dar neatsako, jog risis 
su Požėla.

“čempionui” turėtų pasirody
ti ne tik žodžiais, bet ir dar
bais. —X.

Kodėl reikia vandenį 
gerti

Galvos skaudėjimas ir skilvio 
neina! imas paprastai yra iš 
priežasties mažai vandens gėri
mo, ir šeši stiklai ant dienos 
yra mažiausiai reikalaujama, 
kad sveikatą palaikius.

“Gerk šešis stiklus vandens 
kasdien”, yra patariama New 
Yorko Valstijos Sveikatos De
partamento. “Tai gydytojo pa
liepimas”. Ne ligoniui, bet 
sveikam žmogui.

šis patarimas yra tiek pa
prastas ir pigus, kad dauguma 
jo neįvertina. Tiems, kurie yra 
sveiki ir nori tokiais likti, už
tektinai vandens kasdien yra 
neatbūtinai reikalinga. “Užtek
tinai” yra apie šeši stiklai. Ir 
kodėl, paklausi, reikia tiek 
daug vandens kasdien?

Yra daug priežasčių. Pir
miausia vanduo suminkština 
maistą, kurį valgome, padary
damas jį lengviau suvirinamu 
ir sugeriamu. Jis taip susimai
šo su virinamais skystimais, 
kad jie pasiekia mažiausias 
maisto daleles. Jis susimaišo su 
krauju ir palaiko plėveles drėg
nomis. Pagelbsti reguliuoti 
kūno šilumą išskirstydamas ją 
po įvairias kūno dalis ir nerei
kalaujamą šilumą prakaitu iš
varo. Gale, svarbiausias jis 
tuomi, kad daug prisideda prie 
išvarymo lauk nereikalingų 
maisto dalių.

Maistas, kuris esti kūne vi- 
rinamas, kad palaikius jį šiltu Naujų 1928 m. No. 1. Kai- 
ir pridavus jam tvirtybės dirb- na tik 5c. Galima gauti 
ti ir judėti, gamina išmatas, “Naujienose”.

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS PROTINGŲ MOTINŲ
Iš VVisronsino motina sako: “Aš suradau motinas labai gerai susipaži

nusias su ‘(lope’ gyduolėmis. Nedaugelis motinų šiandie perka prirengsimus 
kuriose randasi “opiates” arba chloroformą. Tik pažvelgus j pakelį prieš 
perkant, jai viską pasako. Su Foley’s Honey and Tar Conipouiiii tas vardas 
pasako tikrą istoriją. Jos greitai veikia nuo kosulio, slogų, krupo ir gerk
les iritacijoc. Jos yra tikrai grynos ir vertos daug daugiau.”

SUSTABDO KOSULĮ GREITAI — IŠGYDO GREITAI
“Mane kankino, labai didelis kosulys, bet nesuradau nei vienos kitos 

gyduolės kuri taip greit pagelbėtų kaip Foley’s Honey and Tar Compound.” 
Sako E. Boggerss, Pomona, Cnt. Kosulys, gerklės (litavimas, bronchinis 
kosulys, ženklai “flu’’ beveik urnai sustabdomi. Jos turi gydančias jėgas 
iš gryno pine tar ir sykiu didelę gydančią jėgą iš šviežių ir gryno midaus 
su kitais gydančiai! priemaišals. Geros dėl tų kurio keičia nuo naktinių 
kosėjimų. Reikalaukit Fbley’s Honey and Tar Compound.

Marquette Pharmajpy, F. K. Rakas, 2346 W. 69 St., netoli VVestern A v., 
L. P. Hannema, 19701 Wentworth Av„ Reriable Drug Co., F. Martin, 2600 
W. 47 St., G. A. Malinsky, 1801 S. Racine Av., kampas 18 St., Grand Works 
Drug Store, J. Malachowskas, sav., 4847 W. 14 St., Cicero.

PŪRilANMALT
Paskanintas su Bohemian Apyniais

[
Rekomenduojamas ir dastatomas per

PURITAN MALT ESTRACT C0.
29-31 North Wacker Drive, Chicago

J© 1947. r. Lorilla.il Co..
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Koks Tai Iškilmingas Ir Puikus Pajautimas? BRIGGS

' PAIMK OLD 
GOLD.NERA 
SU^OSĖJIMO

'The Smoother and Better Clgarette
not a cough in a carload

IR DREBĖDAMAS JŲ5 RIZIKUOJATE 
BET PAMATOTE,KAD NĖRA JOKIO 
RIZIKO

ŠONKAULIAI AR HE S0N 
KAULIAI,BET AS TURIU 
l UZSIRUKYTI

KUOMET jyS GAUNATE "SU5IGRUD1- 
MUOSC BUČKĮ* IR KARAS.SUARDO jusy

IR KUOMET CIGARETĘ PAKELIS VEDE 
JUS J PAGUNDĄ PER KETURIAS 
NERŪKYTAS DIENAS

J GERIAU NUSTOK RŪKYTI _ T 
CIGARETUS KURIAM LAIKUI. JEI KOSĖSI 

BUS LABAI SKAUDU

IR DAKTARAS STEVEN5 SUTEIKIA, JUMS 
PIRMA APRAIŠIOJIMU IR DRAUGIŠKA 
PATARIMĄ

OH.BOY,KOKS TAI IŠKILMINGAS 
PUIKUS PAJAUTIMAS?IR ŠTAI ĮEINA DRAUGAS SU SYPSA 

ANT VEIDO
*AS TIESIOG AL P SI U
DEL CIGARETĘ,BET _ | 
DAKTARAS MAN SAKE, 
KAD AŠ NUO jy KOSĖSIU

taip-pat kaip anglis pelenus. 
Taipgi yra nuolatinis celelių 
nusidėvėjimas. ši nudėvėta 
medžiaga pereina j kraują, ku
ris ją perduoda skurai, plau
čiams, inkstams ir žarnoms ir 
tie turi jos nusikratyti. Gėri
masi daug vandens pagelbsti 
tiems organams veikti ir nelei 
džia sistemai nuodų prisirinkti.

Reikia atminti, kad kiekviena 
plėvelė ir kiekvienas organas, 
net dantys, turi vandens. Fak- 
tinai, kūnas susideda iš dviejų 
trečdalių vandens, ir šią pro
porciją reikia palaikyti. Kas
dien kūnas netenka dviejų ir 
pusės kvortų vandens ir tas 
turi būti dapildoma, jei norima, 
kad jis tinkamai savo darbą 
dirbtų. Dalis yra maisto dapil
doma, ir nedateklių reikia da- 
pildyti vandeniu, kurio bus apie 
šeši stiklai.

Nors taip paprasta ir reika
linga gerti vandenį, vienok yra 
daug, kurie užtektinai negeria. 
Tokie žmonės yra pratę mažai 
gerti ir nors jie kenčia galvos 
skaudėjimus ir skilvio nemalu- 
mus, jie nemano, kad stoka 
vandens yra visa priežastis.

Taigi jei nesi pratęs gerti 
šešis stiklus vandens kasdien,

/— .................. - -   ——\
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Healing
Kaipo lietuvis, lietuviami visados 

patarnauju kuogeriausial 
M. YUŠKA & CO.

<604 So. Pulia. St, Ckleigo, III
-------- ------ J

- ---------- - - - ,

ATĖJO Liaudies Balsas 

*

pradėk taip daryti tuojau*. 
Gerk vieną ar du stiklu iš ryto 
prieš valgant, patartina šiltą. 
Tas prirengs skilvį prie darbo. 
Kitus keturis gerk dienos bė
gyje. Jie prigelbės netik skil
vį ir žarnas išplauti, bet aks- 
tins kepenis, inkstus ir skūrą 
prie sveiko veikimo.

Kartais esti pakeltas klausi
mas ar patartina gerti vandenį 

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokykit ii (plaukų, pakeliam 

namuti, (dedam porČius, statom mūrinius ir medinius garažus, 

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Milwaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5^75

Union Made

•A
,> •

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

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

Kimball Walnut Grojiklis

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

'ĮAV

valgant. Nieko nesakoma prieš 
tokį paprotį, jei nėra valgio 
burnoj geriant; kitaip yra pa
linkimas nuplauti valgį su van
deniu taip, kad jis nėra užtek
tinai sukrmtomas.

I vandens gėrimą reikia žiū
rėti kaip į geros sveikatos pa
protį—ir reikia pasistengti kas
dien išgerti po šešis stiklus.

(FLIS)..

to be a
Better 

Malt Extract 
than you are now using

Pianas už ...................... $295

Atwater Kent model 37-A

Jus visuomet 
galit būti tik
ras, kad gausit 
gerų rūšį, kuo

met reikalausite 
tikro Puritan Malt 

Extract. Jūsų sko
nis geriausis parda
vėjas.

Vartoki t ten kur rei
kia pasaldinimų vir
tuvės reikaluose.

JOS. F. BUDRIK
Muzikos Krautuvė

Dabar stebėtinai žemos kainas 
ant aukštos rųšies

PIANŲ, RADI0, 
PHONOGRAFŲ

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. Halsted St. 

CHICAGO 
Tel. Boulevard 4705

PIRMYN naujas Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
lima gauti Naujienose. Kai
na 10 centų.

ATĖJO “Kultūros” No. 1. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................... $1
Kopija .........................- 20c

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................... $1
Kopija .........................- 20c

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA

25c į metus -
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halhted St. Chicago, III.

Petternų Skyrių;

Lorilla.il


I

NAUJIENOS, Chicago, m.8£6T ‘91 °A03( ‘siuorptr^uoj

tolėjo Grikutienio galvoj.
Drebančiomis rankomis at

sisegė jis švarką, išsiėmė pini
ginę ir....

Ir čia, persigandęs, atsiminė, 
jog. užsiėmęs visokiais rupes
niais, kompanijomis ir kitokiais 
dalykais, jis pats dar neįsigijo 
nei vieno loterijos bilieto.

Gal ir mus apdo 
vanos?

Tokią dosnia valdžią ir to
kią rūpestingą valdžią, kuri 
taip daug rūpintųsi savo emi
grantų dvasios ir kūno reika
lais, kaip Lietuvos fašistų val
džia, sunku rasti visam musų 
krikščioniškam pasauly, štai 
“Lietuvos Aidas” praneša, kad 
fašistų valdžia susidomėjo liki
mu Brazilijos ir Argentinos 
lietuvių ir todėl ji rengiasi 
jiems siųsti prezento kunigų 
ir mokytojų. Kunigai, sulig 
pranešimo, rūpinsis “jų dvasi
nius n įkalus”, o mokytojai pa
laikys “tarp musų lietuvių lie
tuvišką dvasią”. Kokia ta “dva
sia” yra ir kaip ją galima pa- 
laikyti, čia įiekaliivsiu, lx't svar

bi! tas, kad braziliečiai ir ar- 
jfvntiniečiai gaus, jei Dievas 
duos, prezentą.

Mane, kaipo amerikietį, 
rai pavydas ima, ir zlastis 
skaitant tokią žinia. Ir 
kodėl taip yra. Jau visas 
saulis žino, kad mes, amerikie
čiai, baigiam ištautėti, o su sa
vo vaikais nei susikalbėti ne
galime, nes vaikai jokiu budu 
neišmoksta lietuviškai kalbėti, 
o nemažai tėvų neišmoksta an
gliškai. Tokiu budu noroms ne- 
noroins kila konfliktas tarp 
tėvų ir jų vaikų. Norima mo
kinti vaikus lietuviškai, bet nė
ra kam • < yra vos keli žmo
nes Amerikoj, kurie moka mo
kinti, gi visus kitus reikia mo
kinti. Taigi turint šitą faktą 
om< nyj yra begalo svarbu im
portuoti šviežių mokytojų iš 
Lietuvos, kurie mus pamokin
tų, kaip palaikyti “tarpe musų 
lietuviu lietuviška dvasia“. * • *

Bet dar svarbesnis klausi
mas yra, būtent, tas. kad mu
sų dvasiniai reikalai visai ei
na ant bom. Didžiuma gyve
nančių lietuvių Amerikoj vi
sai i.šbedievėjo: neina Į bažny
čią, neklauso nei mišių nei pa
mokslų; gi svarbiausia tai tas, 
kad nei i parapijas nepriguli 
ir velykinės neina. Kili net 
tautiškas kapines turi Įsigiję 
it ten laidojusi be kunigų pa
tarnavimo. Aišku, kad jie visi 
teologiškai kalbant, eis į pek
lą ar pragarą. Taigi ameriki^ 
čių padėtis ar šiaip, ar taip

tik
ima

pa-

tik, kad jiems ant šio svieto 
nėra dvasinio gyvenimo, l>et 
aname sviete negaus atatinko- 
mos vietos, kuri geriems krikš
čionims pridera gauti.

Mes, amerikiečiai, visuomet 
r ėmėm e ir remiame savo tėvy
nę, o dabar matote, gerbiamie
ji, kaip su mumis elgiasi. Lie
tuvos valdžia visai mus igno
ruoja. Braziliečiai ir argenti- 
niečiai nieko gero dar nedavė 
savo kraštui, o jie jau gaus 
kunigų ir mokytojų iš Lietu
vos vidutinių reikalų ministe
rijos. O ką mes gausim?

Vadovaudamasi dvasiškais ir 
kunigiškais reikalais, ir turė
damas omeny j ištautėjimo ir 
išbedievėjirno pavojų musų lie
tuvių Amerikoj, kviečiu visus 
patriotus ir tuos, kurių dva
siniai reikalai nusmukę, griež
tai protestuoti ir reikalauti, jei 
ue didesnio, tai ir nemaresnio 
skaičiaus kunigų iš Lietuvos 
prisiuntimo. Po tokių prašymų 
ir protestų, gal ir 
tai apdovanos.

Prašoma ir kitus 
persispausdinti šią

mus fašis-

laikraščius 
gromatų. 
Padauža.

Kur eina alus?
Šeimininkė: vaišina svečius 

ir pr&šo gerti alų.
Svečias: — Ačiū, ačiū. Bet 

šis alus matyt, eina galvon.
šeimininkė: — Ne, ne galvon 

neina. Jis eina tiktai Žemyn.

Svarbiausias 
dalykas

Saugokite sveikatąTai buvo senai, senai....
Tūlas gudrus ir sumanus , Sak() _ žiemo, tft8 la. 

žmogysta panorėjo praturtėti. bai gerai svęikatai veikia. IS. 
Bet kadangi tam tikslui buvo1 
begalės įvairiausių būdų— jis 
pasirinko patį 1 
paprasčiausį ir greičiausį. Gud-

tikrųjų. Pats patyriau.
Šią žiemą aš bent kiek sirg- 

, Nustojau apetito — 
visai nesinori. Nemiegas

tikriausi, te|-jau
ėsti .........   _......... .....

rusis nutarė už visus savo pi- U2pUOlė. Su blogėjau taipgi vel- 
mgus nusipukti vištų, kurios nioniškai. Net blusos liovės 
turėjo dėti kiaušinius, o iš 
kiaušinių savo keliu turėjo iš
eiti vištos, dedančios kiaušinius 
ir 1.1 ir 1.1. Jo apskaičiavi
mais, pagrindinis kapitalas to
kiu budu turėjo taip greit di- 
dintis, kaip nuo kalno riedan
tis sniego kamuolys.

Tačiau apskaičiavimai nepa
sitvirtino! Visas jo kiemas bu-

kandę. Tikra tiesa.
Gydytojas apžiurėjo mane ir 

sako:
—Tai, sako, nervai jūsų pa

irę. Kasdien vaikščiokite į 
čiuožyklą ir visą jūsų nervų 
sistemą kaip ranka atims. Ir 
vėl blusos ims kąst.

Ligą aš nemėgau užleist, įs
mukau į sporto įrankių krau-

Slivargusio keturios filosofinės 
mintys

1.
Filosofas yra tas, kas daug 

supranta, bet nieko nepasako.
2.

Poetas yra tas, kas mažai 
supranta, bet daug kalba.

3.
Galvočius yra dideliu pilvu ir 

dar didesne galva sutvėrimas. 
Jei panašių sutvėrimų tarpe pa
sitaiko asilų — nereikia many
ti, kad jie ir privalo-būti gal
vočiais.

4.
Viršžmogis (kalbininkas pa

sakys: antžmogis) lengvai ga
lima tėmyt gatvėje. Jei ras
tus, kas tvirtintų, kad ir mo
teris gali būti “viršžmogiu“ — 
netikėkit, nes išmintis šiuo at
žvilgiu gali būti duota tik la
bai ištvirkusiom moterim, (šiuo 
atveju reikia turėti omeny, kad 
žmogus yra tiktai vyriškis).

vo perpildytas įvairiausių vei- ^uv9 nusipirkau batus su 
’ slių vištomis. Jis įlindo į sko-1 pačiūžom.

las, supirkinėdamas vis nau-1 v*sas ^as malonumas kal
ias ir naujas jų partijas. lrinavo man ^0 litų!

i vis dėlto jis dar negavo nė vie
no kiaušinio.

• Pagaliau, i 
bės, apviltas ir padėties nuvar-1 
gintas, šitas žmogysta nutarė . 
prašyti patarimo pas išmintin
giausi tų laikų išminčių.

—'Didis mokytojau! — pra
virko jis, puldamas ant kelių, 
— sakyk man, kodėl dievai nuo 
manęs atsigrįžo ir pasisekimas 
nenori manęs atlankyti ?

Ir papasakojo savo reikalą.
—Niekuo čia nekalti dievai!

— visai paprastai tarė išmin
čius, išklausęs nelaimingąjį. — 
Kaip sakoma, Dievui tikėk, 
ir pats nežiopsos. Juk tu 
miršai svarbiausią dalyką 
tu neturi gaidžio!...

Aš visa tai papasakojau, 
rėdamas parodyti, kokių išsi
žiojusių žmonių esama! Kitas 
ką nors sumano — dirba, ste
na, stengiasi... O vėliau, pasi
žiūri, viskas yra — kokio nors 
menkniekio nenumatė, 
pavyzdžiui, stato — 
jžmiršta padėti arba 
nors panašaus.

štai mano prieteliui 
tieniui susidarė toks atsitiki
mas, kad žmogų vos n u ramdė 
•iminės ir geri pažįstami. Jau 
buvo bepasiduodąs juodąjai 
melancholijai ir apie nusižudy
mą buvo beužsimenąs...

O atsitikimas, iš tikrųjų, 
giškas.

Iš pat pradžios, vos tik 
si rodė piniginės lioterijos, Gri
kutienis pasiskelbė pirmutinis 
ir ištikimiausis jos pasekėjas. 
Jis vien tik apie loteriją ir te
kalbėjo. Tarnyboje visus sky
rius aplįLkstė, ties kiekvienu 
sustojo, vis tikino ir agitavo. 
Kai prasidėjo bilietų užsisaky
mas, savarankiškai visą kam
paniją, galima 
apgavo.

Kas gi liečia 
kutienis buvo 
nęs, jog loterija jam atneš ne
apsakomos naudos.

Minty jau jis skaitė pinigus 
tūkstančiais, .dešimtimis tūks
tančių. Jo fantazija nepavarg- 
dama ‘nuolat suko Fortūnos 
ratą į savo pusę...

Paskutiniam lošimui besiar
tinant, Grikutienis negalėjo 
užmigti visą naktį. Visą naktį 
beprotiškos svajonės jį mėtė 
nuo vieno šono ant kito. O įkai
tusioj galvoj daugnulinės skait
linės padarė lenktynes.

Rytojaus rytą Grikutienis 
pirmas atėjo į lošimo salę. Li
gi pradžios lošimo liko dar trys 
valandos ir laikas, tarsi užsi
spyręs arklys, ėjo vis lėčiau ir 
lėčiau.

Bet štai atėjo laukiamoji va
landa!

'Pasisuko laimės ratas. Ma
žutė mergaitė išėmė pirmą triu- 
belę su numeriu.

—Išlošė N 277534! — suriko 
kažkieno balsas.

—A tik ne mano? — ding-

Q tai, reik pasakyt, labai pi
gu. Todėl pačiūžos pasitaikė 

išvestas iš kantry- ]afoaj geros, veik plieninės. Ir 
_ I batai labai vykę. Sostines dar- 

žmogysta nutarė | rpam tyčia pačiūžom pri
taikyti.

Kulnis, tiesa, nulėkė antrą 
dieną bečiuopiant. Bet juk ir 
negalima, pigaliau reikalauti 
kažkokių amžinų kulnų.

O dar, nors kulnis nulėkė, 
batas juk pasiliko. Ir pinigai, 
galima sakyt, nežuvo.

O kad koją nusilaužiau 
tą faktą, tai aš galėjau tą 
ją ir ankščiau nušliaužt, 
sveiku batu. Maž ką. Galėjo 
mane apversti. lž suolo galva 
galėjau užkliut bečiuoži lamas. 
Maža kas...

Bet svarbiausia ne tame rei-! 
kalas. (> reikalas sveikam 
sporte. Viso porą dienų Čiuo- 
žiau ir vaisiai stebėtini. Labai 
pasitaisiau. Pašto re jau. Ir 
nervų sistemos kaip ir nebuvę.

Kiti sako, kad ne pačiūžų 
čia nuopelnas, o kad savaime 
aš su nulaužta koja ligoninėje' 
gulėdamas atsiganiau. Tai tie-, 
siog kvailių kalbos. Ką reiškia 
ne pačiūžų nuopelnas? Juk jei
gu aš ne buč čiuožęs, ir į li
goninę gal nebuč pakliuvęs.

Kaip nekalbėk, o žiemos spor
tas — didelis daiktas.

Pamatysit, tegul tik sugis 
koja griebsiuos pačiužu. Gal 
dar ką nors sau nusilaušiu.

bet 
už-

no-

Namą, 
pamatą 
dar ką

Griku-

tra-

pa-

sakyti, lyg1 ir

jį patį — Gri- 
karštai įsitiki-

per 
ko-
ir

iš pasikalbėjimo amerikiečio su 
lietuviu

Vienas amerikietis labai ste
bėjosi, kad tiek daug lietuvių 
keliauja į svetimus kraštus.

—Kad savo krašte neišmin
tam, — atsakė jam musų in
teligentas.

—Kaip tai gal būt? — ne
norėjo patikėt amerikietis. — 
Sakyk man, tamsta, ką darot, 
sakysim, su javais?

—Sėjam, piaujam, kuliam ir 
grudus parduodam.

—O ka darot su linais?
Sėjam, raujam, kuliam, 

minam ir parduodam.
,—Dabar suprantu: tai dalį 

darbo atidirbat namieje, o baigt 
jo einant tenai, kur nebaigtą 
darbą išveža.

Graudinga širdis
Vieną gražią dieną bankie- 

rius Frankelis, turtingiausis ir 
labai šykštus bankininkas, pri
ima savo bute vieną labai var
gingą žydelį, kuris išpasakoju 
visas savo nelaimes:

—Pamanykit ponas Frumke- 
li, kad trys mano vaikai turi 
visi škarletiną ir difteritą, kad 
mano vargšė žmona nėščia, kad 
mano sesuo, kurios vyras ran
das Amerikoj, išsilaužė koją, 
kad mano motina paraiižuota.

Tada ponas Frumkelis šluos
tydamas ašarotas akis šaukia 
savo liokajų ir sako:

—loske, šitas žmogus taip 
mane griaudina, kad gali ply
šti širdis, išmesk jį pro durs!

Kareivinėse
Viršila į naujokus:
—Klausykite, akis išpūtę. 

Gimnastika suteikia kaulams 
lankstumą, stiprina organizmą, 
palaiko sveikatą ir prailgina 
gyvenimą.

Atsiliepia naujokas lekis.
Ponas viršila! Mano bočiai 

ir prabočiai nežinojo gimnaste 
kos ir... '

—...ir todėl visi lig vieno se
nai jau išmirė, —- pertraukia 
jį viršila.

Išminties grudai
Betai rasti moteriškė, kuri 

nebūtų išmatavusi vyriško ki- 
šeniaus.

---------000—------

Neieškok pragaro kažkur to
li, nes jis yra tavo žmonos Ja
voje.

•----- ooo-----
Jei tavo žmona įsikarščiuoja, 

niekuomet negesyk, nes tas 
.karštis paeina nuo Dievo.

----- ooo-----
Jei tavo vyras kurią nors į 

moterį giria, atmink, kad jis j 
viena akimi mato velnią.

Teatre.
šaukia iš užpakalipes < iljs- 
—Ponia taip sėdi. kad as me

ko nematau.
- Tai priguli nuo to, ką tam

sta nori pas mane pamatyti?

Atwater
KENjfC'

Un^i S7... • 6 tube, 
OmDialahidded A. O, 
Rece I ver, lesa tuberXZ

$10 įmokėti

Modrl B 
Radk> SpeUo«r

Autorizuoti atstovai dėl
SPARTON - F ADA J R KELLOGG RADIOS

Dykai demonstravimas
Lengvais Išmokėjimais

Atdara vakarais iki 10 vai.

Manor Radio Shoppe
6322 S. Western Avė.
Priešais Highway Teatrų

Phone Republic 6350

P-nia Elizabeth Beecher
Iš Lexington, Nebr., rašo:

“Ponas H. H. Von Schlick. Ger
biamasis: Aš rašau ir pareiškiu jums 
kati aš dabar jaučiuos taip tvirta 
kaip arklys. Aš žinau, kad aš dir-1 
bu persunktai turėdama 71 metus1 
amžiaus, bet jūsų Bulgariška Žolių 
(Kraujo) Arbata padarė mane ambi- 
tingu ir aš noriu padėkoti jums už 
puikias gyduoles. Aš pasakiau apie 
jas visiems savo draugams ir jie ži
no, kiek jos man pagelbėjo. Bulga
riška Žolių (Kraujo) arbata yra 
puikus sveikatos tonikas ir jos ge
ros turėti pas save prašalinimui slo
gų-” ....

Visi vaistininkai turi jų, 75c — 
$1,25 arba paštu. Adresas H. H. Von 
Schlick, 100 Marvol Building, Pitts- 
burgh, Pa.

Nuo nemalonu
mų ir Skausmų 

PŪSLĖS 
Nusiminimo 

r bereikalingo 
šlapinimos 
vartokit

MIDYSANTAL MID
Parduodamos 

Visose
Vaistynese

Suvedam tvfesaa Ii 
elektros jiegą j nau 
Jus ir senus namas ii 
mainom naujas liani 
pas į senas; duodami 
ant lengvo iiinokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
. Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Caaal 2591

Išgelbėtas iš ranką Jungtinių Valstijų Apskrities Teismo

BANKROTO IŠPARDAVIMAS
A i

$25,000 vertės Olselio Rūbų Stakas, prisakyta išparduoti, kad užganėdinus 
kreditorius; bus išparduota 5600 siutų, virštutinių kautų, overkautų tiesiai 

publikai už 35% pigiau olselio kainų.
% miliono dolerių stakas ant dviejų aukštų, bus išparduotas pigiai

IšpardavimasPrasidėsSubatoj,Kovo 17
Nauji pavasariniai siutai, viršutiniai kautai, žiemi

niai overkautai
. . -__________________X— . .  ------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visi Siutai, Viršutiniai Kautai ir 
$25 žieminiai Overkautai . . .

$n.85

Visi Siutai, Viršutiniai Kautai ir $ j /f .85 
$30 Žieminiai Overkautai ... JL T1

Visi Siutai, Viršutiniai Kautai ir $ -i
$40 Žieminiai Overkautai ... L

Visi Siutai, Viršutiniai Kautai ir $00.85 
$45 Žieminiai Overkautai ... m O

Visi Siutai, Viršutiniai Kautai JP .85 
$50 Žieminiai Overkautai . . .

Jaunuolių 2 kelnėmis siutaiVaikų 4 šmotų siutai verti
$12.50, dabar .... Jg 85 verti $20, dabar 85

EISENSTEIN BROS. WILUAMS
568 Roosevelt Rd. Į

2-ros durys j rytus nuo Jefferson St. I

Atdara 
visų 
dienų 

nedėlioj
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Chicagoje
Metama
Pusei metų*------------------
Trims mėnesiams .......-
Dviem mėnesiam-----------
Vienam minėsiu!---------

Chicagoje per iineiiotojusi
Viena kopija----- —-----
Savaitei------------------------
Minaaiul ...............  —

|8.00 
4.00 
2.50 
1.50 

.75

8c 
18c 
75c

Subscription Ratas i 
B.00 per year in Canad*. 
7J0 per year outside of Chieafo, 
8.00 per year in Chlcago.
C- s>«r ©Opy-

Suvienytose V

Entered as Second Clasa Matter 
Mirch 7th, 1914. at Uia Port Office 
of Chicago, UI., onder the act of 
March Srd. 1879.

Pusei naetw — 'Trim. 
Dviem mln.afamt 
Vienam mtaesiui

Lietuvon ir kitur

17.00 
a.6s 
1.75 1.20

.70

Naujienos eina kasdien* iiakiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halated St., Chicago, 
III - Telefonas r Rootoralt 8501

Metams —
Pusei metg

18.00
4.00 
X50

Pinigus reikia siusti palto Monay 
Orderiu kartu su uiaakynau.

DEMOKRATIJA LATVIJOJ STIPRĖJA

Nesenai jvyko savivaldybių (miestų ir apskričių) 
rinkimai Latvijoje. Mintaujoje, kaip jau buvo minėta 
“Naujienose”, turėjo didelį laimėjimą socialdemokratai, 
padidindami savo atstovų skaičių miesto taryboje ko
kiais 40 nuošimčių. Kituose miestuose socialdemokra
tams taip pat gerai pasisekė. Jiems pavyko užkariauti 
naujų vietų tarybose net ir tokiose apskrityse, kur pir
ma viešpatavo ūkininkų sąjunga ir klerikalai.

Latvijos gyventojų nusistatymas prieš fašizmą la-

[ minusieji jo vienminčiai gavo už tai, suprantama, tam 
tikrų “kompensacijų”. Bet ką už tai gavo jo organiza
cija? I šitą klasimą atsako Chicagos broliukų organe 
paskelbtoji federacijos rezoliucija, kuri dalinai skamba 
taip:

“Lietuvos Darbo Federacija neturi Vyriausy
bėje savo atstovų su sprendžiamuoju balsu ir nega
li turėti sprendžiamos įtakos Vyriausybės darbams, 
tad ir dėl tautoj pajėgų skaldymo ir dėl reikalingų 
kraštui reformų vykdymo atidėliojimo neribotam 
laikui, ji, Lietuvos Darbo Federacija, negali laikyti 

save atsakominga, nes visa tai vyksta prieš jos no- 
rą ir daromas pastangas/*
Tai tau, Jurguti, ir devintinės! Ambrozaitis vedė 

savo buriutes j fašistų daržą neva tuo tikslu, kad jie te
nai galėtų daryti “iš vidaus” įtaką į valdžios politiką, o 
tuo tarpu dabar jie viešai pareiškia, kad fašistinė val
džia federantų balso visai neklausanti ir jų norų nepai
santi! *

Aišku, kad federantų generolai dėjosi prie fašistų 
vadovaudamiesi ne politiniais, o tik asmeniniais, egois
tiškais sumetimais. Ambrozaitis su kompanija nuėjo 
paskui ėdžiais, ir kadangi prie ėdžių nedaugeliui teište- 
ko vietos, tai daugumai federantų teko pasilikti plikam 
pūdyme. i*. ĮUUl

Taip klerikalinė darbo federacija, turėjusi vienam 
Lietuvos seimų net 13 atstovų, pakriko ir išnyko iš po
litikos arenos, palikdama paskui save tik nešvankų kva-

bai ryškiai pasirodė Rygoje, kur iki šiol miesto tarybo
je buvo 5 tautininkų atstovai: dabartiniuose rinkimuo
se nepraėjo nė vienas tautininkas!

REAKCIJA VOKIETIJOJE VĖL PRAKIŠO

Vas. m. 26 d. buvo savivaldybių rinkimai laisvoje 
vokiečių valstybėje Braunšveige, ir čia Vokietijos reak-

P3*
Kad jos karjera kada nors panašiai pasibaigs, bu

vo galima matyti senai> Faktinai “Naujienos” jau prieš 
dvejetą metų yra išreiškusios nuomonę, kad tam para
zitiškam Lietuvos politikaujančių kunigų padarui turi 
ateiti negarbingas galas. Jisai atėjo. Lietuvos darbinin
kija tuo gali tiktai pasidžiaugti.

o prokurorą ir kitus narius — 
vidaus reikalų ministeris. ši 
konsistorijos jurisdikcija neiš
eina iš Didžiosios Lietuvos ri
bų (Klaipėdos kraštas turi sa
vo atskirą dvasinę ev. lietuvių 
valdžią). Evang. liuterių para
pijų Didž. Lietuvoj priskaitoma 
22 ir Klaipėdos krašto 29.

Evangelikų reformatų vyr. 
dv. valdžiij. sudaro sinodas, ku
ris susirenku bent karti}. į me- 

tus. Sinodo vykdomasis orga- 
nas-kolegija. Dvasiniais reika
lais rūpinasi trejiems metams 
renkamas superintendentas. 
Tarp dvasininkų nėra jokių vy
resnybės laipsnių. Parapijų pri
skaitoma 11, kurias aptarnauja 
5 kunigai.

Be to dar yra N. Lietuvoj 26 
pravoslavų su tiek pat dvasi
ninkų, 54 senatikių (staroob- 
riadeų) parapijos, 18 evangeli
kų babtistų parapijų, episkopa- 
lai metodistai (7 par. 3 fil., 8 
kunigai) adventistai (9 par. su 
2 pamokslininkais, 2 evangelis
tai ir 1 mokytoja).

IzraeJitų (žydų) tikybos vyr. 
valdžią sudaro Lietuvos rabinų 
sąjungos centro komitetas su 
rabinų taryba. Komitetas ir ta
ryba renkami visuotiname ra
binų susivažiavime. Dabar esa
mo centr. komiteto sudėtis to
kia: 1 garbės pirmininkas, 1

pirm., 1 vicepirm., 5 nariai ir 1 
generalinis sekretorius. Tarybą 
sudaro 21 narys. 1926 m. N. 
Lietuvoj rabinų butą 147 ir 12 
jų padėjėjų. Jokių vyresnybės 
laipsnių tarp rabinų nesama. 
Be to, N. Lietuvoj dar yra ka
raimų (centras Panevėžy) ir 
mahometų.

Teismas N. Lietuvoj sutvar
kytas šitaip: žemiausia ’nrb.n- 
cija---- taikos teismas (Klaipėdos
krašte vahčių teismai); antra 

instancija !■;" gardės teisina'.: 
trečia ir paskutinė vyriausia 
tribunolas. Vyr. tribunolą su
daro 1 pirmininkas, 8 nariai ir
1 sekr. Visa teritorija suskirs
tyta į 5 teismų apygardas: 1 
Kauno, II Šiaulių, III Panevė
žio, IV Mariampolės ir V Klai
pėdos. Tiek ir apygardos teis
mų. Prie Kauno apygardos pri
klauso vyriausias notaras su
2 padėjėjais. Didžiojoj Lietu
voj (be Klaipėdos krašto) esa
ma 56 taikos teisėjų, 53 teismo 
tardytojų 53 prisiekusiųjų ad
vokatų, 56* pris. adv. padėjėjų 
ir 26 notarų. Klaipėdos krašte 
5 valsčių teismai su 2 direkto
riais ir 14 valsčiaus teismo pa
tarėjų; advokatų ir notarų esą

j e. Apskrityse vyriausias poli
cijos viršininkas—policijos va
das. Viešosios policijos sudė
tis tokia: 100 policijos nuovadų 
viršininkų, 234 jų padėjėjai, 
196 vyresn. policininkai ir 872 
eiliniai.

Žemės ukiui tvarkyti yra 21 
apskrities agronomas, 2 jų pa
dėjėjai, 34 vetarinarijos gydy
tojai, 19 veterinarijos felčerių, 
r> mėsos npžiu i-etojsi, IX žemes 
tvarkytojų, 20 jų padėjėjų, 30 

likvidatorių ir 212 matininkų 
(visos keturios paskutinės val- 
din. rųšys dirba žemės refor
mai).

Miškų ukiui tvarkyti yra: 
34 urėdai, 27 jų pavaduotojai, 
319 girininkų, 274 vyresnieji 
eiguliai ir 2730 eigulių, o kartu 
3,384 tarnautojai.

Teisioginių mokesčių priežiū
ra tokia: 22 inspektoriai, 19 jų 
padėjėjų, 20 vyr. technikų, 31 
jaun. technikas: akcizo ir mo
nopolio priežiūra. 1 vyr. revizo
rius, 27 revizoriai, 42 kontro
leriai prie fabrikų, 5 kontr. prie 
monop. sandelių.

Muitinių 20 ir 36 pereinamie
ji punktai; 10 muitinių ir 10
pereinamų punktų Klaip. kraš
te, o visa kita Didž. Lietuvoj.

Tai tiek apie administracinį

ma 17. •
Policijos yra tokių rūšių; 

viešoji, politinė, kriminalinė, 
geležinkelių ir pasienio. Policija (N. Lietuvos sutvarkymą ir jos 
yra vid. reik, ministerijos žinio-Į gyventojus.

cininkai vėl gavo skaudų smūgį.
Braunšveigo monarchistams ir jų buržuaziniems 

talkininkams jau buvo smarkiai išvanota kailis perei
tuose seimo rinkimuose, kurie įvyko trys mėnesiai at
gal, kuomet socialdemokratų balsų skaičius pakilo nuo

Urias Kacenelenbogenas

Čiulbėjo Lakštingala

29,951 iki 43,788, o buržuazinio bloko — nupuolė nuo 
42,000 iki 33,000. Bet šį kartą socialdemokratų laimėji
mas ir buržuazinių reakcininkų prakišimas dar padidė- 
jo. ’■

Svarbiausiame tos valstybės mieste, Braunšveige, 
socialdemokratai pravedė į miesto tarybą, susidedančią 
iš 35 atstovų, 19 atstovų, t. y. absoliučią daugumą; o 
buržuazinis “vienybės” sąrašas nusmuko nuo 18 ant 12. 
Absoliučią daugumą socialdemokratai laimėjo ir Braun
šveigo apskrityje, pravesdami 7 atstovus iš 13. Daugu
mos socialdemokratams teko da ir keliuose mažesniuose 
miestuose bei apskrityse.

Šitie rinkimų daviniai dar kartą patvirtina tą Eu
ropos politikos žinovų nuomonę, kad ateinančiuose vi
sos Vokietijos parlamento (reichstago) rinkimuose, ku
rie bus gegužės mėnesyje, atžagareiviai bus sumušti 
taip, kad valdžia pereis į socialistinių ir demokratinių 
partijų rankas.

LIETUVOS FEDERANTAI NUSIGYVENO

Keletas skaitmenų 
apie Lietuvą

Miestai ir apskritys, -r- žemės 
plotas ir gyventojų skaičius. 
— Lietuvos sienos. — Klai
pėdos kraštas. — Katalikai.— 
Evangelikai. — Evangelikai 
reformatai. — Kitų tikybų iš
pažintojai. — Teismas. — Po
licija. — žemės ūkis. — Miš
kų ūkis. — Muitinės.

Lietuvos klerikalų meškerė, vadinamoji “darbo fe
deracija”, nesenai laikė savo suvažiavimą ir išsirinko 
naujus viršininkus. Paviršiuje atrodo neva, kad Ambro
zaitis, pardavęs savo organizaciją fašistinei valdžiai,

Lig šiol statistinių davinių 
apie Lietuvy nedaug tebuvo. 
Mat, truko krūvon suvestų duo
menų, kurie valstybę apimtų iš 
visų pusių, kiek tatai galima 
vaizduoti skaitmenimis. Bet 
praeitais metais pasirodė “Lie
tuvos Statistikos Metraštis“, 
kuris paduoda daug žinių apie 
nepriklausomąją Lietuvą. Tame 
metrašty] telpamu žinių sutrau
ką vienas laikraštis paduoda se
kamai :

Administraciniu atžvilgiu N.

(31.9), Zarasų (33.5). Miestų 
Nepr. Lietuvoj yra (miestu 
skaitoma gyvenamoji vieta, kur 
gyventojų yra ne mažiau, negu 
2J)00) 45 su 326,124 gyvento
jais, miestelių ir bažnytkiemių 
(nuo 200 ligi 2,000 gyv.) 281 
su 189,318 gyvent, ir kaimų, 
dvarų ir viensėdžių: 24,645 su 
1,655,174 gyv.

N. Lietuva susisiekia su tri
mis valstybėmis. Su Latvija sie
na turi 480 klm., su Lenkija 
demarkacijos linija 442 klm., su 
Vokietija 245 klm. ir juros 
kranto 91 klm., o visa kartu 
1,258 klm.

žemės ploto atžvilgiu už N. 
Lietuvą mažesnės yra šios val
stybės: Estija (45,220 ktv. 
klm.), Danija (42,283), Šveica
rija (39,992), Olandija (32,- 
609), Belgija (30,444), Albani
ja (27,538) ir kt.

Visas Klaipėdos kraštas turi 
ploto 2,416 ktv. klm. su 140,109 
gyventojais ir naudojasi savo 
plačia autonomija su vietos sei
meliu.

pasiliko pergalėtojas, nes suvažiavimo dauguma patvir
tino jo politiką ir iš naujo išrinko jį į centro valdybą, 
kartu su davatkų profesorium Dovydaičiu, “daktaru” 
Milčium, Jočiu, Kasakaičiu ir k. Bet tikrumoje šis fede
rantų suvažiavimas iškėlė aikštėn tą faktą, kad ir fede
racija ir jos lyderis yra politiniai lavonai.

Dėdamiesi prie “pučininkų” valdžios, federantai at
skilo nuo savo “momkos”, krikščionių demokratų parti
jos, suskilo patys tarp savęs ir neteko visų ryšių su 
darbininkų masėmis. Suvažiavimas, darydamas logišką

Lietuvos valstybės teritorija 
suskirstyta į 28 atskirus viene
tus: miestus ir apskritis. Di
džiausias miestas Kaunas. Gy
ventojų skaičius 1*926 metais 

‘sausio 1 dienai butą 94,405; to
liau eina: Klaipėda (33,961), 
Šiauliai (2,878), Panevėžys 
(19,700), Ukmergė (10,861). 
Kiti N. Lietuvos miestai nėra 
išskirti iš apskričių. Pati di
džioji apskritis ploto atžvilgiu

išvadą iš to, kad darbininkų minios jau nebeina su fede- 
rantais, išbraukė iš federacijos statuto net žodį “demo
kratas”. Iš tiesų, kokia gali būt demokratija tenai, kur 
yra tik lyderiai be masių!

So. Bostono “Darbininko” korespondentas, pažy
mėdamas tą vidujinę atmainą, kuri įvyko federacijoje, 
rašo: glftHfll

šiaulių (5690 ketv. klm.); to
liau eina Panevėžio (3942), Tau 
ragės (3351), Biržų (3268),I 
Ukmergės (3,185) ir tt. Pačios 
mažosios: Šilutės (644), Klai
pėdos (814), Pagėgių (928), 
Seinų (1,263), Zarasų (1,314), 
Vilkaviškio (1,412) ir t. t. Gy-

Nežinau kodėl, bet mano nuomonė linksta prie Įventojų skaičiaus atžvilgiu ap- 
tų žmonių, kurie sako, kad Darbo Federacija, kaipo skričių didumas taip eina: Šiau

<<

darbininkų organizacija, jau yra mirusi, o iš jos pu
venų ( “N.” Red.) auga kita buržuazine katalikiš
kai tautiška organizacija

lių (181,719), Panevėžio (123,- 
044), Ukmergės (118,833), Bir
žų (118,084), Tauragės (114,-

kuriai nėra skirtumo. 159), visas N. Lietuvos plotas 
tarp stambaus dvarininko ir jo kumečio, tarp stam- sudaro 55,656 ketv. kim., o ben-

dras gyventojų skaičius 2,227, 
702 (tame skaičiuj vyrų 1,062,

baus pramonininko ir jo darbininko.”
Vadinasi, senoji darbo federacija, kuri buvo kunigų *705 ir moterų 1,164,797) tokiu 

sukurta tam, kad viliotų darbininkus nuo socialistų, budu vienam ketv. klm. tenka

Tikybos atžvilgiu milžininė 
dauguma, katalikai. Tačiau įvai
rių tikybų N. Lietuvoj priskai- 
toma ligi 30. Iš jų tik 11 turi 
savo suorganizuotą bažnyčią: 8 
krikščionių ir 3 nekrikščionių.

Visų gyventojų tarpe katali
kai sudaro 80.5%, evangelikai 
liuteriai 8.8% ir kiti krikščio
nys 3.3%, žydai ir kiti nekrikš
čionys 7.4%.

Katalikų bažnyčia N. Lietu
voje sudaro atskirą provinciją, 
kurios pryšaky stovi arkivysku
pas. Vyskupijų (skaitant ir 
Kauno arkivyskupiją) 5 ir 
Klaipėdos krašto prelatura. Vi
si šitie šeši admin. vienetai įei
na arkivyskupo, kaipo metropo
lito jurisdikcijom Smulkesnis 
suskirstymas atrodo šitaip: de
kanatų 53, parapijų 373 ir fili- 
jų 102. Katalikų dvasininkų 
priskaitoma: vyskupų 6, prela
tų 12, kanauninkų 14, dekanų 
53, klebonų 510, vikarų 183, ki
tų (kapelionų, altaristų) 141, o 
visų kartu 919.

Evangelikų liuterių vyr. dva
sinė valdžia priklauso konsisto-

jau yra mirusi ir pūva. Jdomu yra išgirsti iš to katalikų 
laikraščio korespondento, kad federacijos vietoje auga 
“buržuazinė katalikiškai tautiška organizacija” iš jos 
puvenų. Mat, iš kokio “stojo” kartais dygsta katalikiš
kas tautiškumas — iš puvenų!

Ambrozaitis pavertė savo federaciją pūvančiu la
vonu, prisiplakdamas prie smetunininkų. Jisai ir arti-

vidutiniškai apie 40 gyventojų. 
Bet yra apskričių, kur žymiai 
praneša ^vidutinę normą, kaip 
Vilkaviškio (58.6), Šilutės 
(ĮI6.6), Mariampolės (46.5) ar
ba žymiai atsilikusios nuo jos, 
kaip Panevėžio (31.2), Seinų 
(31.3), Telšių (31.8), Šiaulių

rijai, kurią sudaro trys jų dva
sininkai (lietuvių vokiečių ir 
latvių sinodų senjorai), 3 pa
saulinių narių ir 1 prokuroro 
teisininko. Konsistorijos prezi
dentą ir viceprezidentą skiria 
Lietuvos valstybes prezidentas 
is senjorų ir pasaulinių tąrpo,

Kaip prieš tūkstančius metų, taip ir musų 
laikais — čiulba lakštingala.

Girdi, pilka paukštele, skridai tu mėlyna er
dve, nutūpei ant .šakutės ir iš ten čiulbėjai mie
gančiai merginai. Jos tamsus garbinėliai supu- 
rinti ant priegalvio, jos galvutė pasinėrusi sap
nų rojuj. Kniepterėjo paukštelė lapelį — tai ji 
merginos kvėpavimą gėrė. Ir vėl čiulbėjo lakš
tingala. Mergina matė sapne...

Vasarą, vakarą ir sodą.
Kvepiantys meęlžian, tarsi apsvaigę nuo sa

vo sulčių, štai sujudės ir pradės suktinį šokti. Tan
ki gardžiai kvepianti žolė linksta nuo sunkumo; 
ji tiek žalia, jog akys reibsta į ją bežiūrint. Ir 
žvaigždutės danguj — o gal tai iš mėlynų debe
sių karo rasos lašai? Gėles nulenkė galvutes — 
tai merginos svajonės. Susiglaudusios dviejų 
merginų galvos — apsuptos mėlynu oru. Sėdi 
ji šalia savo draugės ant «suolelio — abi tylu
tės, tylutės. Netoliese tekšlenusi pelkėj gul
bė. “U-gu“ — pučia vėjalis, skaistindamas 
merginų skruostus ir rankas.

O, pričiulbėjo jai lakštutė...
Ji pasakoja draugei:
...Ten, anapus kalėjimo sienos, kraštutinia

me bokštely], randasi jaunas kalinys. Sėdi jis 
visai nekaltai. Ne jis nužudė. Rado jo ge
rinusį draugą nužudytą. Del savo draugo jis 
buvo pasirengęs savo gyvastį paaukoti. O čia 
jį pripažino galvažuddžiu. Būti nekaltai pas
merktam dėl to, kdd kažkas jo artimiausį drau
gą nužudė....

Ji puolė ant kelių prieš savo draugę:
—Prisiekiu, kad jis nėra kaltas. Tą pa

slaptį man atidengė lakštingala, štai, pažiūrėk 
į piautuvo pavidalo mėnulį jeigu tave, ma
no geriausią draugę, apkaltins tuo, kad tu ma
ne paplovei?! — Ir ji kvietė draugę, — Eiva, 
ei va abi išgelbėti iš kalėjimo nekaltai pasmerk
tąjį!

Ir šoko merginos viena kitai ant kaklo, ir 
prisiekė išvaduoti jaunuolį iš kalėjimo bokšto. 
Merginų priesaiką girdėjo mėnulis ir balta gul
bė, kuri netoliese tekšlenosį pelkėj.

Ir merginos priėjo prie aukštos sienos. Ka
binosi nuo vienos plytos ant kitos. Susižeidė 
rankas, nusidraskė krutinę, pamuše kelius, — 
jos laikėsi visai arti viena nuo kitos, judviejų 
plaukai susipynė į krūvą. Auksiniai plaukai 
vienos susimaigė su kitos garbinėliais. Ieško 
kojyte atsikišusio akmens, kad susilaikytų, stve
riasi už įdubimo, kur išmušta plyta. Pamuštos 
šliūžės krinta nuo kojų, rankos tirpsta, dra
bužiai sudraskyti... pasirodė jos aukštai kalėji
mo sienoj. . 7

O lakštingala čiulbėjo kaliniui, sėdinčiam 
bokšte. Tas čiulbėjimas sustiprino jo rankas —• 
išmušė jis geležinius pinučius, lyg virbalėlius, ir 
iškišo pro langelį galvą. Merginų galvutes jis 
pamatė -aukštai kalėjimo sienoj. Jis geležinius 
pinučių virbalus permetė nuo langelio į sieną, 
—-abi merginos šoko prie langelio ir jos jau 
kalinio kamarėlėj.

Sėdi tu kalėjime visai nekaltai. Ne tu 
nužudei savo draugą, — prabilo mergina, — 
tatai man prisakė lakštute.

Ir ji mato, kaip jaunuolis blykšdamas nu
sišypsojo, tarsi perskeltas sniego gniužtas.

-••Lakštutė tau pasako, — murmėjo jis nu

sistebėdamas, kad aš nekaltas. Ne aš nu
žudžiau... Ne aš, kas gi?...

* —Ne, ne tu, — sušuko ji, — jeigu tu gal
važudys, tai ir mano rankos kruvinos. Lakš
tutė man pasakė, kad tu nekaltas. Te, pažiū
rėk, kaip švarios mano mergiškos rankos. Taip 
pat nesuteptos yra ir tavo. Pridėk savo ran
ką prie mano krutinės.... Aš sugėriau visą tavo 
kalėjimo kamarėlės šaltį. Akmeninės grindys 
slegia mano širdį. Bet tp, tu švieti mano sieloj, 
tarsi laumės juosta, štai, aš matau tavo pilkas 
džiaugias akis. Buk mano brolis, buk mano am
žinas draugas.

Jaunuolio akys klaidžiojo. Jo balsas buvo 
drėgnas nuo ašarų, kaip ir jo akys.

—Tu tokia jau gerutė, kaip ta paukštelė. 
Tiek liūdesio tavo širdyj dėl mano nelaimės. Ir 
tokią gražuolę - draugę tu su savim atsivedei. 
Jos kasos tokios gražios, tarsi iš spindulių nu
pintos. Ji bijosi manęs, šalinasi nuo manęs.

O ji linksmai supurtė garbinėlius ir sušu
ko savo draugei:

—Nesibijok... Juokis jam. Tegul visas pa
saulis jam juokiasi.

Jaunuolis ir draugė,- — abu juokdamies pa- • 
žvelgė viens į antrą, — bet ką ji mato? Jau
nuolis laiko prisitraukęs jos draugę. Jo išdžiu
vusios lupos siekia ją bučiuoti.

žiuri merginos viena į antrą.
Iš mėlynų draugės akių šaudo auksinės ki

birkštys. Nusilpusi ji nuleidžia galvutę ant 
drebančio jaunuolio peties.

Ir štai jis, lyg paukštis suplasnojęs spar
nais, pakėlė jos draugę ant savo rankų. Kur 
jis ją neša? Jis išneša ją pro langą, štai jis 
stovi ant kalėjimo sienos ir laiko geltonplaukę 
merginą savo rankose, tarsi norėdamas parodyti 
dangui savo nugalėtoją. O toji, užmiršta kalė
jimo kamarėlėj, pajuto neįmanomą vienumą. 
Aukštos, šaltos sienos ir aukštas langelis.... 
Kankintojai, rodosi jai, ištempė jos kūno sąna
rius ir pervėrė jos širdį. Kur ji? — Galvažu
džio kamarėlėj? Ne, jis nekaltas! Ne, kaltas!
— ir svyruoja jos mintys, kaip svyruoja jos 
draugė nuo jaunuolio pečių, kuris siena leidžia
si su ja žemyn....

—Kas tu, nepažįstamoji, angelas-mergina?
- - jis klausia jos, atsukdamas į ją savo galvą, 
  dvidešimt draugų nužudyčiau ir dar savo 
galvą duočiau magaryčioms,' kad tik tave galė
čiau gauti... Ir geltonplaukė mergina, nukabu
si nuo jo peties, kėlė savo paraudusias ir įkai
tusias rankas ir glostė jo plaukus, jo veidus...

O pasilikusiai kalėjimo bokštely] merginai 
vėl ir vėl veržėsi iš sielos rėksmas, tarsi viršuj 
surišo žmogaus mosuojantis peilis, — ir ji no
rėjo šaukti:

—Tave bučiuoja galvažudys!...
Bet ašarų čiurliai užplūdo jos širdį ir nus

telbė šauksmą... Ne, ne jis nužudė... Jo ran
kos nesuterštos kraujų^. Ir ji vėl pravirko ir 
verkė su pesriubomis. Ir jai rodėsi, kad kur tai 
toli verkė čiulbanti lakštingala. Ji čiulbėjo vis 
tyliau ir liūdniau... kol visiškai nutilo. Sujudė
jo šakutė ir netekusi jėgų lakštutė nukrito ir 
mirtinai užsimušė. O ji pribėgo prie kalėjimo 
langelio, sužaižaravo, kad prie sienos papėdžių 
rasti sau mirtį....

O aukštai danguj žiurėjo sulenktas piautu
vo pavidalo mėnulis... Netolimoj pelkėj tekše- 
nosi balta gulbė....

Kaip prieš tūkstančius metųtaip ir musų 
laikais vis čiulba lakštingala, o kartais jos čiul
bėjimas atneša merginai sapnus.



Penktadienis, kovo 16, 1928 NAUJIENOS, Chicago, IU.

BĖGŠTA Iš RAU- rą tiesą. Raulas Žvin- 
nnvnin Fm aito «ilas sugry,ęs ,s nu9,Jos apsi’ DOMO J O KOJAI; o (gyveno Chicagoje prie 14 ir 

Jefferson gatvių ir sakosi, kad 
esąs šimtą kartų laimingesnis 
CJiicagoje, negu gyvendamas 
Maskvos "Kremliuje”. O Chi
cagos lietuviai gerai žino kaip 
puiki apielinkė yra 14 ir Jef
ferson gt. — didžiausio skur- 

pakenčiamai, Į do ir biednuomenės distriktas. 
Emma Goldman irgi tiesą pa
rašė apie Rusiją. Bet dauge
lis sugryžusių iš Rusijos lietu
vių bijosi tiesą rašyti, iš sar
matos, ar nesitikėdami, kad 
tie jų rašiniai atneštų naudos, 
nes Maskvos agentėlių apjakin- 
tų žmonių pliekas negali per
tikrinti, kaip vien kartus paty- 

| rimas.
Lietuviai darbininkai bukite 

atsargus su Rusija ir neklausy
kite “Laisvės” ir “Vilnies” a- 
gentėlių, kurie ištikrųjų yra 
Rusijos agentais, apmokamais 
Rusijos auksu. Tegul jie pa
tys važiuoja į savo giriamąjį 
rojų, jei ten yra taip gerai, o 
čia taip bloga.

Kad jie meluoja apie Rusi
ją, aš žinau patsai, nes aš esu 
buvęs komunistų partijos na-

Gyvename tvirčiausioje ka
pitalizmo šalyje, Jungt. Valsti
jose, kur mes, darbininkai, esa
me pavergti, turime sunkiai 
dirbti ir esame baisiausiai iš
naudojami. Vienok, prie pro
gos gyvename
pasidarome • vieną kitą dolerį 
ir atidedame dėl liūdno ryto
jaus.

Sitai kapitalizmo sistemai 
skelbia mirtiną kovą mūsiškiai 
komunistai, kurie suradę kur 
tai rytuose, Rusijoj, raudoną
jį proletarų rojų, kur darbinin
kai gyveną pertekliuje, niekas 
jų neišnaudoja, gyvena net 
.Maskvos Kremliuje ir gėrisi 
kraugerio caro palaikais.

Tiems Rusijos agentėliams, 
susispietusiems “Vilnies“ ir 
“Laisvės” pastogėse, apmoka
miems Rusijos auksu komunis
tams, pavyko suvilioti ir ap-| 
gauti būrelį lengvatikių 
nių, kurie patikėjo tiems 
tėliams ir išvažiavo jų 
mon Rusijon. žinoma,
važiuojančiųjų dar prisikauli- 
no sau ant abrako kapitalisti
nių dolerių ir visokie Prusei- 
kos, Paukščiai, Andriuliai ir 
kiti komisarai, kurie nors ir 
giria Rusijos rojų, bet patys 
bevelija pasilikti kapitalistinė
je Amerikoje, o Rusiją perša 
tik durnesniems už save.

žmo-
agen- 
giria-
• Y • Y
1S is-

Taip tarp 1920 m. ir 1927 m. 
išv’ažiavo į tą Rusijos rojų 
ir keliolika lietuvių, pavieniui 
ar su komunomis. Bet kas su 
jais atsitiko? Jie, patikėję Ru
sijos agentėlių 
žodžiams, bėgo

laisvą 
tikėjosi

bet ne-

bau per 4 metus. Čia ir paty
riau, kad Rusijoje nėra taip, 
kaip komunistų spauda rašo. 
Man būnant komunistų parti
joj ir daug- rašant jų spaudai, 
žinau kokias informacijas gau
davau nuo Rusijos agentų, kaip 
rašyti ir meluoti apie Rusiją 
tamsiems Amerikos dirbtuvių 
ir kasyklų darbininkams.

Aš matydamas tokią apga
vystę, nerašiau kaip komisarai 
norėjo, nešmeižiau tų Ameri
kos laikraščių ir jų rašytojų, 
kurie tiesą : 
todėl turėjau 
tų partijos.

Komunistai 
tų laikraščių, 
apie Rusiją, 
dis yra “Naujienos 
daktorius P. Grigaitis. Jos daug 
tiesos apie Rusiją pasako, tad 

baisiausia komunistų, y- 
jų komisarų neapkenčia- 
Bet kas klausė “Naujie- 

tas nematė Rusijos var-

rašė apie Rusiją, 
išeiti iš komunis-

ypač neapkenčia 
kurie rašo tiesą 

Geriausias pavyz- 
ir jų re-

Merkevi-

iš Grand
sugryžu-

apgavi ngiems 
nuo ?

Rusijos 
darbininkų šalį, kur 
rasti laisvę, susikurti žmoniš
ką gyvenimą, dirbti, 
būti išnaudojamais.
greit jie pasiekė Rusijos rojų, 
taip greit pamatė, kad jie y- 
ra apgauti, nes rado dar dides
nį ir dar žiauresnį išnaudoji
mą, negu kokį jie matė Dėdės 
Šamo šalyje.

Pabuvę trumpą laiką ir pa
ragavę to “rojaus,” vieni, ku
rie buvo Amerikos piliečiai, 
spruko atgal į kapitalizmo ša
lį Ameriką, džiaugdamies, kad 
dar gali pasprukti iš raudono
jo proletarų “rojaus”. Kiti, ku
rie atgal į Ameriką sugryšti 
negalėjo, turėjo pasilikti ir 
vargti Rusijoje, keikdami savo 
apgavikus, kurie juos išviliojo 
iš Amerikos; arba spruko kur- 
nors į Kiniją, bevelydami ten 
skursti ir badmiriauti, negu Ru
sijoje, tikėdami, kad blogiau, 
negu yra Rusijoje, vistiek ne
gali būti.

Štai nesenai iš Rusijos ro
jaus į Amerikos kapitalistinę 
šalį sugryžo trys lietuviai: Ma
žeika iš Clevelando, 
čius-Merkel iš New 
Tarnas Klausevičius 
Rapids. Iš šių trijų
šių iš Rusijos rojaus, tik vie
nas clevelandietis Mažeika pa
siliko Rusijos agentu ir gauda
mas savaitinę algą, žinoma ne
sako tiesos apie Rusiją ir kaip 
įmanydamas meluoja Amerikos 
žmonėms apie tą raudonąjį ro
jų. O meluoja todėl, kad už 
melavimą gauna algą. (Juk ži
note, kad dabartiniu laiku dar
bą gana sunku gauti, o ištušti
nusiems kišenių bevažiujant į 
“rojų”, reikalingas yra kokis 
nors skubus uždarbis, todėl ir 
agentauja Rusijai: agento dar
bą visuomet lengviausia yra 
gauti).

Kiti sugryžusieji, kaip Klau
sevičius ar Merkevičius-Mer- 
kel, veikiausia nutylės. Tylės, 
žinoma, iš sarmatos, kad da
vėsi taip lengvai save apgauti, 
kad išvažiuodami keikė Ameri
ką, o girė Rusijos rojų,, iš ku
rio, paragavę Lenino keptų 
piragų, kuogreičiausia dūmė 
atgal — “sadder būt \viser”.

Bet ne visi bijosi pasakyti 
tiesą apie Rusiją. Mes pame
name A. Karalių, kuris paspru
kęs iš Rusijos rojaus rašė tie
są apie tai, ką patyrė Rusijoj.

apie Rusiją tik-

yra
pač 
mos.
nų”,
go ir tokiam nereikėjo bėgti 
iš raudonojo rojaus atgal į Dė
dės Šamo žemę ar j Kiniją.

Darbininkai, bukite atsargus 
su raudonuoju Rusijos rojum, 
kad nereikėtų tame rojuje ver
kti.

—Pasaulio Vergas.

Nereikalingas 
pavojus

Spiaudymas ant gatvių tebė
ra labai pavojingas ir bereika
lingas paprotis. Gražiai išauk
lėti vaikai niekuomet nespjau
do, taipgi retai matysime mo
teriškę su šiuo baisiu papro
čiu. Mes visi žinome, kartais 
reikia burną išvalyti, bet tam 
tikslui skepetaitės yra varto
jamos.

Bakteriologai senai surado, 
kad žmogaus seilės turi dau
gybę džiovos, influenzos ir šal
čių perų. Nuo gatvių seilės la
bai lengvai patenka į namus 
ir tenai perai grasina sveika
tai kiekvieno šeimynos nario.

Ypatingai lengva vaikus už
krėsti ir šiandien pripažinta, 
kad beveik visi musų prigrūstų 
miestų gyventojai, kada nors 
būna užkrėsti kokiu nors už
krėtimu. Kol fiziškas pasiprie
šinimas yra gana stiprus atsi
spirti prieš perus, žmonės ne
būna užkrečiami pavojingomis 
ligomis.

Prisidėk prie šios baisios ko
vos — išnaikinti džiovą, pats 
nespiaudyk ir mokink savo 
viūkus nespiaudyti gatvėse.

[FLIS.].

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

'io prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

CHICAGOS 
ŽINIOS

Lenkai iškirto lietu 
viams šposą

Mes visi pripratome žiūrėti į 
Bridgeportą kaip į Lietuvos so
stinės Amerikoje centrą. Ir tik
rai lietuvių čia tur būt gyvena 
daugiau, negu kurios kitos 
tautos žmonių.

Sulyg politiniu paskirstymu, 
šią apiclinkę apima 18-tasai 
precinktas. Precinkto buveinė 
iki šiol buvo p. Mažeikos na
muose adresu 3317 So. Auburn 
avė. Paskutinei registracijai 
precinkto buveinė nutarta per
kelti kiton vieton, butent adre
su 856 West 83-rd st. Taip ir 
tapo padaryta.

Bet registracijos dienojė atė
jo lenkai, paėmė knygas, po- 
pieras, balsavimo dėžes ir nu
gabeno į lenkų namą adresu 
3237 So. Morgan strert kur 
kaimynystėje daugiau lenkų 
randasi. Matyti, lenkai tikisi, 
kad mažiau lietuvių eis balsuo
ti vadinamoje “primary” dieno- 
. e ir ačiū tam jie galės surink- 
;i daugiau lenkų balsų, p su

mažinti lietuvių. — Reporteris.

Chicago Forum 
Council

Adciphi teatre sekmadienyje, 
covo 18 d., bus diskusuojama 
sekama tema: “Gydymo kon
trolės dorovingumas”. Kalbės 
Dr. Wm. AHen Pusey, Ameri
kos medikalės asociacijos, pre
zidentas, ir Thomas 1). Eliot, 
profesorius sociologijos sky
riaus North Western univer
sitete. Kalboms pasibaigus bus 
galima duoti klausimai, 
džia 3:15 vai. po pietų.

West Chicago 
parkai

Pra-

veikalų vaidinimai 
West Chicago par-

White”, kovo 16 d. 
parke, 2200 N. Oak- 
kovo 19 d. Edkhart

Sekamų 
bus duoti 
kuone: 

“Snow 
Holstein 
ley avė.;
parke, Chicago ir Noble strs.; 
kovo 22 d. Pulaski parke.

“The. Five Ghosts”, 16 d. ko
vo Pulaski parke; kovo 21 d. 
Eckhart parke ir kovo 23 d. 
Holstein parke.

“The Rainhow Kimono”, Dvo
rak parke, Cullcrton ir Fisk 
gatvės, kovo 19 d.; ;Shed par
ke — kovo 21 d.; Stanford 
parke kovo 23-čią dieną.

“In
parke kovo 17 d.

“The Woman Who Did”, 
Union parke, Lake ir Ashland 
Blvd., kovo 22 d.

Visi šie vaidinimai duodami 
publikai veltui. Kas metai vai
dinimus atlanko daugiau kaip 
20,000 parkų apielinkių, gyven-

a Chinese Garden”, Shed

Klesos (pamokos) 
suaugusiems veltui

par-

prie 
avė-

mokymo

keturius 
7 iki 8

Chicagos apšvietus taryba 
nutraukia pamokas daugelyje 
vakarinių mokyklų; vietoje tų 
mokyklų ji steigia daugiau mo
kyklų suaugusiems mokytis 
dienos laiku. Ir viena tokių mo
kyklų yra Grand Crossing 
ke.

Grand Crossing parke, 
76-tos gatvės ir Inglesidc
nue, pamokos buvo duodamos 
ir bus duodamos iki 
metų pabaigos.

Jos yra duodamos 
vakarus savaitėje nuo
vai. vakare. Dienos pamokos 
duodamos pirmadieniais ir ket
virtadieniais nuo 3:30 iki 4:30 
IX) pietų. Ateivėms moterims, 
kurios norėtų pasimokinti an
glų kalbos, bet neturi kur pa
likti vaikus, Grand Crossing 
mokykloje yra vietos palikti 
kūdikius saugiai, kuomet jos 
pačios mokinasi. Apsiėjimas 
mokykloje su vigais manda
gus.

nariai komisijos, tyrinėjančios 
skandalingas pinigines machi
nacijas sąryšy su republikonų 
partijos kampanija, pasekmėj 
kurios llarding buvo išrinktas 
Jungtinių Valstijų prezidentu, 
atvyko Chicagon. Tyrinėjimas 
bus daromas federaliniame tro
besyje, teisėjo Cliffe kamba
riuose. Iš \Vashingtono telegra
momis buvo pasiųsti paliepimai 
35 chicagiečiams atsilankyti ty
rinėjimo vieton ir duoti senato
riams paaiškinimų. Paliepimus 
gavo tokie stambus piniguočiai 
kaip Stanley Field, Julius Ro- 
senAvald, Šilas P. Strawn, Wm. 
Wrigley .Ir., George M. Rey
nolds, L. B. Kuppcnheimer ir 
kili.

»
Chicagos mokyklų tarybos 

trustisanis naudotis miesto lė
šomis parūpinta trys nauji 
brangus limuzinai. Vieną jų ga
vo Walter Rrandcnburg, kitą

John English, o dėl trečio 
susiginčijo James E. Heming- 
\vay ir Oscar Durante. Ir vie
nas jų nori gauti autą, ir ki
tas. O kadangi. per pusę auto 
negalima pe rkirsti, tai dėl auto
mobilio šie stambus mero 
Thompsono šalininkai gali tie
siog suirutę padaryti 
republikonų eilėse.

S » £
Gandras pasirodė 

p-iai Edith Po(|uette,
moteriškei, gyvenančiai 2917 

So. Union avė. Trečiadienio va
kare, kaip 10:50 vai. jis atne
šė jai trinukus — dvi mergaites 
ir berniuką.

» » »
Lincoln parko komisionieriai 

nutarė patiekti 10 d. balandžio 
balsavimuose užgirti 2,000,000 
dolerių bondsų išleidimą, khd 
pabudavojus tiltą per Chicagos 
upę ties 
iš ežero, 
sti kitų 
bondsų
pakraščių, idant padidinus par
ką. Raišuoti šiuos sumanymus 
turės piliečiai, gyvenantys va
dinamame Lincoln parko distri-

Chicagos

duosnus
29 melų

ta vieta, kur ji išeina 
Taipgi jie nutarė išlei- 
dviejų milionų dolerių 
nusausinimui ežero

tojų. kte. > 4 A P

................ 1----------------

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. Kvedaro ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkams vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ............................................. $3.00
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių suraSymo. Surašytu visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkui kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paltas.

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

VINCO KRftvftS RASTAI. Septyniuose tomuose ....
LIETUVIU KALBOS RAŠYBA ................................... .......___

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVfiLIS ................:........................................ B5c
Namų darbai, naminė sąskaityba ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

.. 50c

>7.00 
.. 50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Albin Lambert, 33 metų am-i 
žiaus, teatro “Granada” mana-1 
džeris, ir draugas važiavo au
tomobiliu Lincoln parke. Staiga 
Lambert neteko kontrolės ant 
auto. Autas pasuko į šalį, iš
vertė geležinę tvorą ir nušoko 
dvidešimt pėdų žemyn j prū
dą. Abu vyru išliko gyvu, bet 
sunkiai sužeistu, ypač Lambert.

» 8 #
Detektyvai užpuolė Devon- 

Broadvvay klubą, 1205 Devon 
avė., kur ėjęs smarkus gemble- 
riavimas. Klube buvę nemažai 
moterų. Joms tečiau detektyvai 
leidę pasprukti. Areštuota 42 
vyru. . !

Wolff Manufacturing kompa
nijos samdiniai paėmė kompa
nijos kontrolę. Kompanija, sa
koma, busianti taip perorgani
zuota, kad ilgainiui, 1000 kom
panijos darbininkų tapsiantys 
jos šėrininkais ir valdytojais.

♦ * ♦

Pasklydo gandų, kad tarp 
Chicagos daktarų draugijos ir 
Chicagos universiteto kilę ne
susipratimų. Esą, Chicagos uni
versitetas turįs klinikų, kur 
teikiama medikalinės pagalbos 
už visai menką atlyginimą to
kiems pacientams, 
lengvai užmokėti 
priimtų atlyginimų,
sakoma, mano, jogei universi
tetas skriaudžiąs juos medžia
giniai. 

♦ » *

ką galėtų
daktarams 

I daktarai,

Trys banditui apiplėšė pul- 
ruimį Ciceroje, kuris buvo 
trobesyje 2247 South 52-nd st. 
Paėmė $250.

♦ ♦ ♦

Chicagos mokyklų taryba pa
galios užbaigė teismą buvusio 
mokyklų superintendento, Mc- 
Andresv. Taryba turėjo dėl to 
“teisino” 26 posėdžius. Mc- 
Andrevv buvo kaltinamas tuo, 
buk jis stengėsi skleisti Angli
jos propagandą.

Greitai, saugus, tikrai budai 
Wy<lyti skaudančias puslčs 

kojy.
Aptlskose, autuvų ir dept. 

krautuviss 33c.

DtScholl's 
Zino-pads

Uidlklt*

•kauatno n<rt

$1,000 DOVANŲ
Parodykit mums geresnj investmentą 

už 35c. negu slovikSlis

Just — It Ointment I

Ir *1,000 btli Jllll|. JtlHf — It Ointniriit 
yru patikrinta PAGKI.RA nuo (talvoi, Kruti
nai MI.OGV* Džiovinu Ir gydo Pmlklrtliniis, 
Nudegimui, Skuminui ir turi 1OO kitokiu 
vartojimų.

ClerlnuHiH? MiiurIhhkIh? IHrIiuinIh? Sveikiau- , 
•Ii egzifittioJiintlH upildraudlmuH. N1 MIl'IKKIT i 
8I.OVIKKIJ AIANDIK — TUOJAU.

JŪSŲ GERIA USIS DRAUGAS
GYDUOLIŲ SKRYNUTĖJ

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 
1 ' padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, (laznai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums <iti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liiterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai t pagalios surado sustato 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų amalas —- tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš-

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoj'a tik 25 centai; 
gausite prr savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Losi*, U. S. A. r

■■ 1 ■ ■ ’ ......... 1 r

Garsinkites Naujienose
Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja 

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

2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzio 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

VANAGAIČIO 
VANAGIŠKOS AŠAROS 

CHICAGOJE

Nedelioj Kovo 18 d., MeldažioSvet
2244 West 23 Place

Tai bus juokų iki ašarų!

Oi kas bus, kas bus,, kas bus, 
Jeigu juoko ten nebus?

Jeigu Vanags ašaros,
Iš ko publika kvatos?

Kad būt Kliauga ir Gugienc,
Volteraite ir Čeriene

Ir Kemėšis ir Olšauskas —
Juoktųs Vanags-Vanagauskas.

Jeigu tie artistai bus, 
Tai bus vakaras šaunus.

Laukit aštuonioliktos
Vakare ant aštuntos.

Nieks nežino kas ten bus, 
Bet artistai scenoj bus.

Naujos kalbos, naujos kanklės, 
nauji rūbai, naujos dainos.

Dainininkė Ona Biežienė, artistas 
St. Pilka, “Velniukas” R. Juknevičius, 
pianistas J. Byanskas, adv. A. Olis — 
duos ką nors naujo, o ką duos, tai atė-

naujas dainas padainuos apie “Margu
tį”. Šį kartą bus “Margučio” reporte
ris scenoje.

Prasižios Vanagas-Vanagaitis apie

rius, kaip jis susitiko, ką kalbėjo ii

Laikykis Bridgoportc!
Tikietai pasižiūrėjimui pot$l; o kas norės savo kėdę turėti ir kitam jos neduoti, 
tam kainuos $1.50. Nesivėluokite su laikrodžiu. Gaila bus pradžios nepamačius.

au> «,*«***n—mm h—o—
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Tarp Chicagos
Lietuvių į
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Susirinkimas
A. (’. W. A. 269 lietuvių 

skyriaus

Musų skyriaus paprastas mė
nesinis susirinkimas įvyko ko
vo 9 Unijos salėjo, Robey ir 
Milvvaukee gatvėje.

Pirm. brol. P. Prusis, atida
rė susirinkimą apie X vai. vak. 
Abu protokolu priimta be pa
taisų. Iš -I. T. pats pirminin
kas davė raportą, plačiai išaiš
kindamas .1. Tarybos darbuo
tę. Mat, dabar yra svarbus lai
kas Chicagos rubsiuviams, nes 
paduoti reikalavimai firmoms; 
jeigu išreikalautumėm, tai lai
mėsime šj bei tą.

Brolis Auksorius prie to ra
porto dar paaiškino, jog yra 
manoma suorganizuoti pasko
los korporaciją, kad unijistai 
rubsiuviai galėtų pasiskolinti 
pinigų ant morgičių, be <lide- 
lio išnaudojimo. Panaši orga
nizacija New York e gyvuoja 
jau du metu ir turi visi gvrv 
pasekmių. Brol. A. Čepaitis 
dar priminė, jog .1. T. paau
kavo Cap Makers unijai — 
streikeriams 500 dolerių, šios 
unijos nariai streikuoja 13 sa 
vairių, l’nijos naujas namas 
sale jau baigiama valyti, ir l»a 
landžio mėnesy gal busime sa
vo name. Tai maždaug pavir
šutinis raportas iš Jungtinė: 
Tarybos.

Kadangi musų skyrius turi 
paprotį kiekviename susirinki 
nie turėti kalbėtojų, tai šia 
me susirinkime kalbėjo Dr. A 
Montvidas, tuoj po delegah 
ra|>ortų. Daktaras kalbėjo art 
vienos valandos; atsilankusiej 
nariai susirinkiman pasakys, 
jog Dr. Montvidas apie kriau
čių reikalus taip gerai žino 
kad reikia paieškoti gerą uni- 
jistą, kad taip gerai musų rei
kalus pažintų, lodei kalba bu
vo įdomi ir pamokinanti.

Kilo klausimas apie Dr. Ba 
sanavičiaus komiteto veikimo 
peš musų delegatai retaf atsi
lanko, o gal to pačio komitete 
reti posėdžiai būna. Trumpa 
padiskusuota, nutaria laikinai 
delegatus atšaukti. Man rodo 
si, kad tuo reikalu pasiskubin
ta, mat Basanavičiaus komite
tas dar organizatyviame laip 
sny.

Biznio agentas, K. Kailis da 
vė platoką raportą apie indus 
trijos padėlį ir kitus musų Uni 
jos veikimus. Square Tailorr 
kompanija, kuri buvo ne uni 
nė, dabar tapo jiriversta pasi
duoti, ir darbo sąlygos darbi 
niūkams pagerintos.

Atidarytų dirbtuvėlių (open 
shops) pasirodo vienut- kitur. 
Nebūtų sunku su jomis apsi
dirbti, bet 1’. G. W. kiša savo 
nosį kur tik gali. Brol. Mason 
ir Butvilą pataria musų uni
jai daryti spaudimą į A. F. oi 
L., kadangi, rodosi, esame ge
roje santaikoje, tai U. G. W. 
reiktų suvaldyti per jų įtek
mę. Šiame klausime kiek pa
diskusuota, ir po to susirin
kimas užsil?aigė.
— K. J. S., Lokalo koresp.

P. S.: Nariams unijistams 
reikia priminti, jog kitame su
sirinkime bus renkami delega
tai į musų Unijos konvenciją. 
Bukite visi.

— K. J. S.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU B
Matykit M r. MACIKĄ

PEOPLES BANK
! 47 St. & Ashland Are.

S.L.A. 311 kuopos įsteigėjai

SI.A. 344 kuopa žinoma vietos jaunimo tarpe kaip Universal Lodge. šiame paveksle yra 
tik nariai-rės įsteigėjai (Charter Members). žiūrint iš kairės į dešinę: sėdi — I. p-lė Valen- • 
čiutė, 2. B. Artis, kuopos vicepirmininkas, 3. J. Kaulas, pirmin. ir organ., 4. Dr. J. J. Kovar- 
skas, daktaras kvotėjas, 5. p-lė B. Stanevičiūtė, iždo globėja; stovi — l. p. Stungis, SLA. 
6-to apskričio pirmininkas, kurio pastangomis ši jaunimo kuopa tapo sutverta, 2. V. Stepo
navičius (Stevens), 3. C. Lavrinavičius (I>awrence), iždininkas, 4. p-lė E. Petrauskaite, nu
tarimų sekretorius, 5. A. Bunis, finansų sekretorius, 6. J. Tamošiūnas (Thomas), iždo globė
jas, ir 7. Al. Lekavičius (Lake), kuopos maršalka.

Dabartiniu laiku kuopa jau dvigubai skaitlingesnė ir gana gerą įspūdį daro savo pavyz
dinga tvarka. Kuopos susirinkimai laikomi pirmą ketvirtadienį kiekvieno mėnesio McKinley 
Park svetainėje kaip 7:30 v. v.

Cicero
Pas mus šiandien tai taip, 

<aip bitės avylyje: šnabžda vi
ii, kalba, rokuojasi. Nekurie iš 
ietuvių, prisižiūrėję, irgi kal

boje vartoja rankas. Mat, da- 
jar. yra rengiamasi prie mie
sto balsavimų. 'Tai kiekvienas 
žmogus turi kalbos ir atsiran
da visokių visokiausių argu
mentų.

Sena miesto valdyba mano 
>alikti, bet jai priešingi demo
kratai ir jie nori savo partiją 
iravesti.

Lietuviai daugumoj linkę prie 
dabartinės valdžios, nes virš 
lesėtko lietuvių turi įvairius 
larbits. Kaip bus pamatysime 
zėliau. 

♦ «

Liet. Bepublikonų kliubas 
itidarė savo Centro stotį pp. 
Miliauskų name 14 gatvėj, 
laug žmonių lankosi, didžiū
nėje lietuviai.

♦ * *

Ciceros sveikata
Pereitais metais (1927 m.) 

išregistruota ligų taip:
Diphteria .....................  34
Diphteria Carrier.......... 0
Scarlet fever .............. 96
SmallpoK ..................... ()
Epidemic Cerebro
Spinal Meningitis .... 2
Erysijielas ..................... 5
Typhoid fever .................... O
In f anty h* paralysis .... O
Mumps ...............  23
Gerrnan Measlcs .......... 3
Measles ..................... 281
Chieken pox .............. 188
Encelphalitis Lethargica 0

♦ ♦ ♦

Gimimai per 1927 metus įre

Julius Julep Does His Stulf.THE JINGLE BELLES

*

Jn

! ■

u t ■ M *
k*' 1 1

^03

gistruoti (gimę tik ligoninėse
vien Cicero .....................  521

LigonbuČiuose už
Ciceros ribų ..................... 104

Viso 625
♦ ♦ ♦

Mirtingumas
7Accidental .....................

Appendicitis ..................
A eterio Sclerosis..........
Alcoholism ..................
Bronchitis .....................
Bronchini Asthma ....
Cancer .........................
Cerebra] Heinorrhagc ..
Diabetes .........................
Erysipelas .....................
Gastro Enteritis ..........
Goiter .............................
Ileart Dįsease ..............
Influenza .....................
Meningitis .....................
Ncphritis .....................
Premature Birth ..........
Pneumonia ..................
Bheumatism ..................
Sarcoma .....................
Scarlet fever ..................
įSepticemia .....................
Syphilis .........................
Suicide .........................
'Tuberculosis ..............
Kitų ligų ......................

21
9
9

5
35

8
4

13
9 M

73
9

3
32

5
53

o
1
1
6
1
7

29
35

Viso 360
* * *

Gaisrai — Nuostoliai
(I)ollars per Capita)

Raportas statistikos komite
to dėl National Board of Fire 
Underwritcrs, 1926:

Bostonas .................... 6.59
Chicago ....................... 4.86
Buffalo ....................... 3.84-
New York ................... 3.66
Pittsburgh.................... 3.37

St. Louis ................. 3.09
Baltimore ................. 3.07
Philadelphia .............. 2.93
Detroit ..................... 2.73
Cleveland ................. 2.16
Los Angeles .............. 1.77
Average 370 U. S.

Cilies ................ a.. 3.35
Cicero ..................... 3.01

* ♦ *

CiceriečiaP tuoj galės daug 
naudingų informacijų gauti, 
nes miestas išleido dailią kny
gą vardu “The To\vn of 
Cicero“.

* * *

Pamačiau šį vakarą artistą 
p. S. Pilką. Pdšisveikinom.

Na, kaip girdėjau, atva
žiavote į Cicero su “Aušros Sū
numis?”

Taip, jūsų Bed Bose ren
gia, ir mane su draugais kvie
čia jiems-jums sulošti “Aušros 
Sūnūs”.

O kaip, kaip — ar, sa
kai, bus good?

— Nu, tai žinoma, geriau 
negu Goodman teatre.

Jeigu taip, tai bravo!
Mat, p. Pilka su savo lošė

jais 2.5 d. kovo vaidins Lino 
sybės svetainėj. Bukim visi.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINAGIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimų gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išRydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai 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, 1016, Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:39 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

North Side
Artistas Pilka ir Jaunuolių 

Koncertas

SLA. 226-tos kuopos Jaunuo
lių skyrius, rengia gražų va
karą kovo 25 d., Spaulding 
Hali, 3312 \V. North Avė.

Jaunuoliai statys scenoje 
gražų veikalą, “Jonukas Mela
gis”; bus taipgi dainų, o vė
liau šokiai. Grieš šiam vaka
rui jaunuolių “Rūtos” orkes
tras, kuris užsitarnavo musų 
kolionijoje kreditą už rimtą 
muziką.

Mokytoja, p-nia čeriene, de
da pastangas, idant busimas 
Jaunuolių vakaras išeitų kuo- 
puikiausiai. Praeitą šeštadienį 
dainų ir veikalo pamokose da
lyvavo artistas Pilka. Taipgi 
p-nia čerienė mano, jog artis
tas Pilka dalyvaus ir padės dar 
kelius kartos pamokinti, kad 
statomąjį veikalą jaunuoliai 
tinkamiausiai suloštų. Vakaras 
bus puikus.

— Junidr.

Bridgeporte
Parė trims Juozams

Juozapinė, rodosi, jau čia 
pat, o Bridgeporte Juozų pek
la gyva. Pavyzdžiui, vienoje 
klebonijoje yra net trys Juozai.

Idant paminėjus Juozapinę 
tinkamai, reikia surengti jiems 
parę. 'Todėl dabar pardavinėja
ma tikėtai trijų Juozapų parei.

Tikėtas — 1 doleris ypatai. 
Galima pirkti jų vieną arba 
daugiau. Juos galima gauti pas 
rengimo komitetą. O kokias do 
vanas pirksime, tai iki šiol pa
slaptis. Vieni spėja, kad pinigai 
busiantys atiduoti, o kiti —kad, 
rasi, komitetas sugalvos nupir
kti ką nors tokio nepaprasto. 
Bet ištikrųjų - • kas bus nu
pirktas, tai nė Raidas nežino*

—Raulas.
f 

.—.— , . —r—...... . .....................a——

OLD GOLD
JUOKAI

Jis: — ‘'Nieko nėra geresnio kaip 
patyrimas. Jis yra musų didžiausias 
mokytojas.”

Ji: — “Bet tas patyrimas algos 
irgi neturėtų sulaikyti.”

Žymus finansininkas šiaip kalbė
jo:

“Tikroji paslaptis pasisekimo, sa
kė jis, — suradimas ko žmonės rei
kalauja.”

“O kitas dalykas, pastebėjo 
žmogus iš šalies — suteikti jiems ko 
jie reikalauja.’’

Finansininkas papurtė galvą ir su
šuko. — “No, no! Prispirti juos 
prie sienos.”

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

North Side
“Naujienose” jau buvo rašy

ta, •kad ateinantį šeštadienį 
(kovo 17 d.) LSS. 81 kuopa 
stato scenoje juokingą komedi
ją “Teodolindą”. Taip pat buvo 
rašyta, kad šiai komedijai su
vaidinti yra pakviesta p. Dun
dulienės mėgėjų trupė. Dabar 
galima pranešti, jog šiame vai
dinime dalyvauja šie asmens: 
J. Ascilla, J. Pažerauskaitė, 
Dundulienė, A. Daukša, M. Kas

Stiprumo-Budavotojos
įn Kosulys, slogos ir panašus žie-

mos nemalonumai, labai tankiai 
apsireiškia dėl netinkamo besimai- 

tinimo. Nusilpusi kūno sistema leng- 
vai pasiduoda užsikrėtimams. Tokiose 

' atsitikimuose reikia vartoti toniką kaip
SCOTT’S EMULSION

kuris yra stiprumo-budavotojas cod-liver oil pada
rytas lengvam vartojimui milionai žmonių sustipri
no savo jėgą su Scott’s Emulsion.
Jus taipgi turėtumėt suprasti jo sveikatą-tei- 
kiančią riaudą. Vartokit jį reguliariai 1 mėn.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 27-8S

VALIO!! VALIO!!

1928 M. KETURIOS EKSKURSIJOS

LIETUVON
• •

Tiesiog į Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

Be Jokių Persėdimų

BALTIKO-AMERIKOS
LINIJOS LAIVAIS

Ima Ekskursija
Lietuvių Judamųjų

Paveikslų Korp.
Balandžio-April 17 d.
Laivu “LITUANIA” 

t \

Ekskursijai vadovaus
JONAS K. MILIUS

3čia Ekskursija
“NAUJIENŲ” 

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

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

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

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

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

Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą.

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

paraitis ir B. Abraškaitė.
Aukščiau suminėtos ypatos 

yra gerai žinomos ne tik north- 
sidiečiams, bet ir visiems Chi- 
ragos lietuviams, šių asmenų 
dalyvavimas “Teodolindos” per
statyme užtikrina gerą veikalo 
atvaidinima. v

Perstatymas įvyks Liuosybės 
svet. (1822 Wabansia avė.) nuo 
7:30 vai. vakaro. J’o vaidini- 

į mui bus šokiai prie geros North 
’ Sidės Jaunuolių Orkestro mu
zikos.

2ra Ekskursija
“VIENYBĖS” 

GEGUŽĖS 2-rą dieną 
Laivu “ESTONIA

Ekskursijai vadovaus
Antanas Kandrotas

4ta Ekskursija I
LIETUVOS VYČIŲ I 

Birželio-June 16 dieną
Laivu “ESTONIA” |

Ekskursijai vadovaus
Kazys J. Viesulą
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Tarp Chicagos 
Lietuvių ■

Pusė Dzimdzi Drim- 
dzi Chicagoj

Atvykus art. J. Olšauskui į 
“Naujienų” koncertų, scenoje 
pasirodė du Dzimdzi Drimdzi 
artistai: J. Olšauskas ir A. Va
nagaitis. Taip sakant, dides
nioji pusė. Tie du dzimdziai 
rengiasi pasirodyti dzimdzi* 
drimdziškai 18 kovo pas Mel- 
dažį. Jiedu dainuos, kankliuos 
ir kalbės visokias nesąmones 
apie asilus, vištas ir t. t. ir 
t. t...

Kas norės senovės laikus pri
siminti ir būti linksmas, tas 
tegul atsimena 18 kovo.

— Rep.

Bridgeportas
Apiplėšė lietuvių sankrovą

Naktį iš trečiadienio Į ket
virtadienį plėšikai įsilaužė į 
lietuvių hardware sankrovą, ku
ri randasi prie pat Halsted ir 
32 gatvių. Išnešė nemažai bran
gių užraktų, peilių, kaltų ir ki
tų daiktų. Nuostolių, manoma, 
plėšikai padarė į $300. Pinigų 
nerado.

Ta pati sankrova buvo api
plėšta ir pirm poros savaičių. 
Aną kartą išnešta iš registerio 
$75 ir dar plėšikai surado $75 
auksu. Apart pinigų plėšikai 
padarė nuostolių ir paimdami 
nemažai tavoro.

šiomis dienomis taipjau liko 
apiplėšta ir tūlo žydelio san
krova tame pačiame bloke.

Vanagaitis ir Šarkis
Nugirdau ir jums visiems 

pranešu, apie Vanagaitį ir Šar
kį. Jiedu “lx>ksuosis” ne ran
komis, bet dainomis. Naujos 
dainos apie Šarkį bus progra- 
me. Kas turite nusipirkę “Va
nago Snapą”, tas atsineškite. 
Galėsite sykiu dainuoti. Nepa
mirškite 18 kovo, 8 vai. va
kare, Meldažio svetainę.

— P.

Bridgeportas
Septynių tėvų vaikas

North Side
L. S. S. 81 kuopa neilgia pa

silinksminimo vakarą. Stato 
scenoje veikalą “Teododinda”, 
kurį suvaidins, su savo trupe, 
visiems gerai žinoma ir mėgia
ma artistė, p-nia Dundulienė. 
O vėliaus bus šokiai gabiems 
Northsidės muzikantams gro
jant.

ši L. S. S. kuopa yra skait
lingiausia Cliicagoje ir jai pri
klauso rimti ir inteligentiški 
žmonės. Šiai kuopai priklauso 
ypač daug moterų, kurios ma
to reikalą priklausyti politinei 
organizacijai ir darbuotis drau
ge su vyrais visuomenės la
bui.

L. S. S. 81 kp. yra daug 
prisidėjus su aukomis Lietu
vai, pasiųsdama jas Lietuvos 
Socialdemokratams, kovai prieš 
juodąją armiją ir už Lietuvos 
žmonių laisvę. Ir visur, kur tik
tai iškyla koks svarbus reika
las, 81 kuopos nariai susiren
ka, aptaria dalykus ir prisi
deda, pinigais ar darbu.

Visi darykite sutartis būti 
šeštadienyje, kovo 17 d., 7:30 
vai. vak., Liuosybės salėje, 1822 
\Vabansia Avė. Rengėjos deda 
pastangas, kad viskas išeitų 
kuogeriausiai ir publika butų 
patenkinta. Bus minkštų gėri
mų ir gardžių užkandžių, ko
kių dar nėra buvę. Visus kvie
čiame susirinkti kuoskaitlin- 
giausiai. — Komitetas.

Straipsnis apie Lie
tuvą ir Lietuvius

Chicagos dienraštyje “The 
Chicago Daily Journal” šešta
dienyje visose tos dienos lai
dose tilps platus straipsnis apie 
Lietuvą, dabartinį Lietuvos 
konsulą Chicagai, p. Kalvaitį, 
konsulo Žadeikio išleistuves, 
etc. Patartina atkreipti domės 
į tų straipsnį.

PRANEŠIMAI

Grigaičio paskaita
Ateinančios savaitės penkta

dienyje, kovo 23« dieną, “Nau
jienų” redaktorius, P. Grigai
tis, laikys paskaitų. Paskaitos 
tema bus paskeltba vėliau.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30Nuo _ _

8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaakee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

f IIBI >1 ■■■!!■( ’ II.......... . . I ■ ■■■■u |

CLASSIFIED ADS.
—.......r—— ■ n ....i

Miscellaneous
(vairus

KAM MOKfiTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatytl jums už 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliai! 
šmotais.

Boulevard 1086

Dr-jos Lietuvos Ūkininko mėnesi
nis susirinkimas jvyks sekmadieny, 
kovo 18 d., M. Meldažio svet., 2244 
W. 23 PI., lygiai 1 vai. no pietų. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti ypa
tingai prašome atsilankyti aplikan- 
tai, kurte prisirašė vasario 19 d., 
š. m. ir taipgi norintieji prisirašyti.

Valdyba.

Liet. Teatr. Dr-ios šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, kovo 17 d., šių metų, 7:30 
vai. vakare, šv. Jurgio parapijos 
svet., 32 Pi. ir Auburn Avė. Visi 
nariai būtinai laiku malonėkite pri
būti, nes yra svarbus susirinkimas.

P. K., nut, rast.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo dėl piliečių pirmų 
ir antrų aplikacijų išpildymo Mo
kykla, prasidės penktadienio vaka
re, 7:30, kovo 16 dieną, 1928, Audi
torium svetainėje, po num. 3133 
South Halsted St., ant pirmų lu
bų. Atsilankykit.

Valdyba.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
vi ūsų patar n a v i m a 
aidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eit* 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
♦yrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS'
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivts akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. po. p.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Jei abejoji apie savo akta, eik pas
Dr. A. R. BLDMENTHAL

OPTOMETRIST_____

3
Phone Boulevard 6487 

4649 South Ashland Avenae 
Ir 805 East 47th Street 

Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Lietuviai Daktarai

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 8.
Prospect 1028

Res. 2859 S. Leavit St, Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal nutartį

Ofiso Tel Victory 7188
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS

4681 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2800

Namą Telefonas Repuhlic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p p

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 8110 Went- 
worth Avė. Phone Victory 9634.

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. Idedam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE CO.

222 W. Kinzie St.
Superior 2055-56

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.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
3243 So. Halsted St.

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Re*. 8201 South Wallace Street

Įvairus Gydytojai
GYDO

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

OR. J. W. BEAUDEHE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:89 iki 4:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

K.GUGIS
ApVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn StM Room 1111 
Telefonas Central 4411

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

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1319

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Res tau rantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas Ga

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State Street.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

Cor. VVashington and Clarks Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8896

Business Service
Biznio Patarnavimas 

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm maleva, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

(Gyvenimo vaizdelis)
Šį rytą, kaip paprastai, atsi

kėlęs apsiprausiau ir nuėjau į 
vieną lietuvišką bučernę parsi
nešti pusryčių. Man priėjus 
prie durų, staiga iš krautuvės 
išlėkė vaikas su obuoliu ranko
je. Paskui jį išbėgo bučeris' 
šaukdamas: į

—Laikykite! Laikykite! O, 

tas judošius —• jau trečią kar
tą pabėga su obuoliu..... O, tu
septynių tėvų vaikas! Aš jam 
sprandą nusuksiu pagavęs.

Ką jis čia dabar sielojasi? 
— klausia viena buvusių krau
tuvėje moterų.

—Argi nepažįsti? Juk tai 
tos.... sūnūs. Visas Bridgepor
tas pažįsta jį kaip pabastą.

—Ką ir kalbėti — pastebėjo/ 
trečioji iš jo gero žmogaus 
tur būt ir nebebus.

Paklausiau mamų, kaip tas 
vaikas galėjo turėti septynis 
tėvus.

Matai, tamstele, ji negy
vena ilgai su vienu vyru, žmo
nės kalba, kad ji, kai buvo jau
nesnė, perleidusi net septynis 
vyrus vienais metais, o tik vie- Į 
nas vaikutis gimė. Tai svietas . . . • ir prisimena.
ir prisimena. —Rautas.

Hertmanavičius eina 
į biznį

P-as Hertmanavičius yra pla
čiai pažįstamas Chicagos lietu-’ 
vių visuomenei; jis yra pažįsta
mas ir daugeliui svetimtaučių.

Dabar p. Hertmanavičius ei
na savo bizniu. 19 dieną kovo 
jis atidaro savo ofisą adresu 
809 West 35th st. — prie Fa- 
bian Real Estą te įstaigos.

P-as Hertmanavičius teiks 
patarnavimą pardavime namų, 
parendavojime, išpildys, kaip 
notaras, reikalaujančias notaro 
parašo popieras, parūpins pa
skolų ant pirmų ir antrų mor- 
gičių, priiminės apdraudą įvai
rių skyrių.

Reikia pasakyti, kad p. Hert
manavičius tinka pilnai tam 
darbui, kurį rengiasi dirbti atei
tyje. Jis yra sąžiningas, inteli
gentiškas žmogus. Linkiu jam 
pasisekimo. — Reporteris. I

a + a

FKANCIŠKUS SHNOLIS
Mylimas tėvelis paliko di

džiame nuliudime 3 sūnūs, 
FranciAkų 17 metŲ, Antaną 15 
metų ir Julijoną 5 metų, a.tsi- 
skyrė is musų palikdamas mus 
nubudusiais ir pilnus širdgėlos, 
kovo 13 dieną, 1928 m., 3 va
landų po pietų, išgyveno ant 
šio svieto 44 metus, o Šioj ša
lyje 20 mėty; A. A. Frančiš- 
kus Shnolis gimė laetuvoje, 
Šiaulių apskričio, Keblių kai
mo. Dabar randasi prirengtas į 
Paskutinę kelionę, koplyčioje 
3307 Auburn Avenue.

laidotuvės įvyks pėtnyčioje, 
kovo 16 dienų, 1 vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Liekame nuliūdę, 
Simai ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

A + A
PETRAS ši LIŪS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 14 dieną, 2:15 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 62 me
tų amžiaus, gimęs Telšių ap-, 
Žarėnų parapijoj, Regų kai
me. Buvo narys Šv. Petro ir 
Povilo draugystės, šv. Vin
cento ir Povilo draugystės, 
Lietuvių Politiško ir Benevo- 
lent Khubo 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 rupipas p. Juozapas 
Dūda ir Jurgis Kindris. Kūnas 
pašarvotas, randasi 148 Kast 
Kensinton Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj ko
vo 17 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų j Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gė- 
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o is ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

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

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

Lietuvis Graboriaa h 
Balzamuoiojaa

2814 W 23rd PI.
Chilasa UI

Patarnauja laidotuvl 
ae kuopigiausiai. Rei 
kale meldžiu atšilau 
kti, o mano darbu bu 
site užganėdinti.
Roosevelt 2515-2516

Lietuvės Akušerės
A. VIDIKAS-LULEVICH

AKUŠERKA
3101 South Halsted Street 

Kampas 31-mos gatves 
Phone Victory 1115

Baigusi ak u š e- 
rijos koleg i j ą; 
ilgai Praktika
vusi Pensy 1 v a- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagalbą
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSHtKAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal 
State Bank .

Moterys ir mergi
nom kreipkitės su 
elkalais nuo 12 iki 

* vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju goriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stšs.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

1338 S. Halsted Si. 
Tel. Victory 4088

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 78?^ 

Res., 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospcct 1930 

balandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirargas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
V alandor

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
- -------------------------- j--------------------
Celephone Republic 0083

Or. V. B. Milaszewicz
Dentistas

' 2559 West 63rd Street
Cor. Rockvvell 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. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
l :00 iki 6:90 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M 

/ CHICAGO

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

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

Tel. Brunsvick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultradolėtinė šviesa ii Jiathermia

Ros. 6690 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chfcaco. IU

ice Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiefcov 
CHICAGO. ILL

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo « iki 9 vai vak.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 0 iki 13 va’., dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Te! Drexcl 9191

DR. A. A. ROTH
Ruaas Gydytojas ir Chirurgą*

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedėliomis ir Iventad. 10—12 dieną.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai — — 

Ofisas
4729 South Ashland Avenae, 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
<al. po pietų Ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Ned61. nuo 1O iki 12 ▼. dian«.

Phone Midvray 2880

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A, A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—f 

Vakftrtiis
8241 South Halsted St 

Tel. Yards 0062
7---- 9 vai. vak. apart Paneddio tr

Pėtnyčios

Telephone Yards 0994 ' 4

DR. MADRIDE KAHN CIASSIFiEB aIIS.
4631 South Ashland Avenae 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų, 
7 iki 9 vak. Ncdėl. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 8200

Educational
Mokyklos

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 VVest Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

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

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 rųšies mechanikai Chicagoje. 
Lawson Paintinpr & Oecoratinię Co.

Kedzie 5556.PERKRAUSTOME
i visas miesto dalis, nebrangiai. 

HARVEY & CO., 
Not Inc.

1357 W. Lake St. Monroe 0056 
Vakarais Monroe 6629

OR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas i) 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1925 W. 18th St. netoli Morgan St. Į 
V a 1 a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

Banjo Studentams! 
Čia jums proga!

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

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio walnu1 
medžio. Įskaitoma skrynutė. Šis spe
cialia pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music
Studios,

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

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

C. MOSER 
625 West 48th Place 

Yards 1034

UPHOLSTERING, nopieravimas, 
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 malevojlmas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas l#ti> St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

AGLYS
ŪRESSMAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

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

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

DR. A. KULVIN
DENTISTAS

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

kampas 46 Place.
Atsineškit šį skelbimą, gausit $2 

pigiau uz visą dantų darbą.

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

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

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėki:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn. 
Dr. C. W. De Roųue 

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė.

Kalbu lietuviškai 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Thoiiu Boulevard 7b89

ŠOKIŲ ORKESTRĄ
Dykai orkestrą ir benas mokyk

los studentams. Biskj damokėti ki
tiems. Privatiškos instrukcijos •vi
siems instrumentams per patyrusius 
mokytojus,

TOM BROWN
B AND AND ORCHESTRA SCHOOL 

34 W. Lake St.
Phono State 0796

PRIEŠ pavasarj namų taisymą 
plasterinimą arba lopymą, perstai- 
some ir malevojame. Atsišaurit ar
ba telefonuokit.

WH1TTING & SON, 
Norman 1792, 6948 S. Princeton av.

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

Miscellaneous
Įvairus

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

ro Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javu auginimas užtikrina pasisek 
kimą. Idaho, Washįngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JfišKOTOJAMS PIGUS 
ICKSKURSIJU TIK1ETAI. Reika
laukit DYKAI Zonc of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bilo kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern llaihsay, 
St. Paul, Alina.

PLUMBEBIS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

ATYDAI LIETUVIU
Atlikit »avo inalevojlmą Lr dekoravimą nėr 
ekupertus. Dykai iipskaitUavimav. Nuo lai
ko arba koutraktuiniH darbas. Važiuojam 
bile kur ChteaKoj ąrb prieiniet«'iuoso.

J. J. SHAKV.NMAER 
Dili Milwaukec Avo.

BiuiiHWick 7307

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

MARKS MOTOR SERVICE 
Abelnus pristatymas siuntinių ir 
pilnų vežimų, (ireilas patarnavimas 
bile kur.

.'.19 W. Adam St. 
Monroe 1916
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Automobilcs

M & K Motor Sales
Personai

Asmenų Ieško
Real Estate For Sale 

Namai-žemi Pardavimui
Real Estate For Sale 

Namai-žeinė Pardavimui
Financial

Finansai* Paskolos
Musical Instruments 

Muzikos Instrumentai

PRIVATIšKAS žmogus parduoda 
gerai žinomą grojiklį pianą, kaip

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DOLERIAI2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

IEŠKAU savo sūnaus Antano Aš
mio buvo šventos Marijos prieglau
dos name, metai kaip išėjęs.dos name, metai kaip išėjęs. Atsi- naujas, už $100, pusė cash, kitus j 

i šaukite, Apolionija Ašmis, 2059 W. 60 dienų.
-2 St. - j 6621 S. Richmond St., 2 flatas

INTERNATIONAL
INVESTMENT
C0P0RATI0N

Partners Wanted
Pusfninką Reikia

I REIKALINGAS žmogus su | 
gaiš eiti į biznį statyti apartmenti- 
nius namus. Gera proga geram žmo- 
inui. Geras pelnas ir saugus įvest- 
mentas užtikrintas. Atsišaukite j 
Aušros Knygyną, 3210 S. Halsted St.

662 L S. Richmond St., 2 flatas
Už GERIAUSI cash pasiūlymą 

nupirksite mano grojiklį pianą, ne
turiu vietos naujame name, turiu 

----- ' parduoti tuojau, parduosiu už $100 
pini- Į — ’i cash, kitus j 60 dienų. Reikia 

pinigų persikraustymo išlaidoms.
GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

Otnrnrnu nenniuRl Ir MRaknncmuHl vartotu 
karų piirdnvlnfllojni. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, geranm incehanlAkamo 
Htovylo, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mch turima karų kuria tinka viao- 

reikalam*. Cn«b, limok/’jlmal*, niai-
dMll-l.'t Rn. Balutei St. '

kloms 
nata.

Radio

IW)Ix;E •••7. Sedan .......................
HI'ICK •27. Sedan
CADILLAC V-(ll, 7 pur. Sedan 
CADII.I.AC V-tll 5 puR. 
AUHI’KN (1(1(1 Hport Medau 
NASH '28 Medan .
HIDMON ’2O Coaeh ______ _

ViRi knrai garantuoti. lAmokPJiinnla
25(10 So. Halated St.

Atdara visada

$175 
$050 
$000 
$050 
$050 
$050 
$31)5

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė
Tel. Lafayette 6738-6716

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General 
tors Corporation. Salesmanai 
gerai kalbėti lietuviškai, kad 
karnai išaiškinus dalyką 
čiams. Kas nori —•'

Mo
tu ri 
tin- J 

karnai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti1 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo- 

1 įau atsišaukia. Atsineškit su savim 
, ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd.,

PASKOLOS $100 ir daugiau, juąi pįcero Buick Sale« Co. 5312 West 
notomis, legalėmis kainomis. Savai- 22 S*., Cicero, III. 
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be.................................................................
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
ir 3 morgičius labai žemu komisu. 

LINCOLN LOAN ASSOCIATION
1931 Mihvaukee Avė., 

netoli VVestern
3166 Uncoln Avė.

Room 301 
netoli Ashland

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

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

Telephone Victory 05C2 
Daro paskolas ant

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

vakaras

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

GARANTUOTI nauji radio nclal bus iA- 
parduoti greitai H|X'<lalAtnlM lainoinia. Apri
botai HkaitUiiM Atwater Kent vartotų Retų, 
$39. Talpai parduodam naujus Atwater Kent 
riuho«. $88. Manor Radio Hhoppe. 0322 S. 
VVealcrn Avė., Phona Repyblic 0350.

TURIU parduoti savo Freshman 
console radio labai pigiai. Labai rei
kalingi pinigai. Atsilankykit šiandie.

2ndGretzner, 6600 S. Fairfield Avė., 
apt. ar Tel. Republic 7279.

BATERY SETĄ
MES IŠMAINOME J ELEKTRINI 

SETĄ. SETAS TIK

$15
Atveskite mums savo seną battery 
setą, mes išmainysime jį į elektri
nį setą ir jis gaus jėgą tiesiai iš 
elektrinės liampos, tiktai už $15.

Mes vartojame
ARCTURUS A. C. TUBUS

Arcturus Radio
Service Co.,

701 Soth Weils Street
Harrison 8233

Mums reikia lietuvių 
i automobilių salesmanų1 

MES turime gerą vietą su! 
Į didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija pjrie 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- $5. Atdara iki 6 vakare. Utaminke, 

dneškit su savim Šj skelbimą, ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

Schwartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

PEERLES. 1926,5 pas. sedan, išrodo 
kaip naujas, kainavo virš $1700, kaina 
$G95,Burke Motor Sales 8612 Archer av

NASH COACH 1920. 5 nanažlerių, pilnai 
įrengta*, puikų* ballon (ajerai, labai Ava- 
ru«. 90 * 
$495.

7001 Stony iRlund., 
atdara vakarai*

PATYS 
RIEDA 
JŪSŲ 

KIŠENIN
Cash $100 biznio daroma

dieną. Renda pigi, 2 storai ir 
5 ruimų pagyv. ir 2 karų gara
žas. Už $65 į mėn. Gera sena 
vieta, gero biznieriaus išdirbta 
per eilę metų. Konfidentiškai 
atklosiu smulkmenas ant vie-l 
tos. Geras biznis:
ir grosernė už pusę kainos, tik 
$2500.00.

šaukit Canal 4960

TURIU parduoti graži), niodernitkų 9 
kambarių murini L>nm<nlow. $3000 ca«h rei
kia.

A t Mlfcaii k i Io Ainndia.
SaviniTika*

5742 S. VVhlnpl* St. 
Rf'public* 8<0K

Uždirbs $2,000
Kas pasiskubis nupirkti naują mū

rinį bungalovv su vėliausiais įtaisy
mais. Turi būt parduotas laike 10 

į i dienų, nes savininkas negali išmo- 
f keti, tai parduos $2000 pigiau negu 

yra vertas. Kaina $8,200, $1000 įmo
kėti, o likusius kaip rendą.

J. SINKUS &CO.
kamp. 70 ir Halsted St.

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas
S. L. FABIAN & CO.

809 W. 35th St., Chicago
Bouivard 0611-0774

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

bučernS
dienų garantuota*, $305, Jewett

FINA NCR CO, 
, Fnlrfox 8030, 

.... - vakarai* arba nedalioj

OLDSMOBILE '27 kaip nauja*.
VVhippot 4. veiiaunlH ’27 A-l $350.

AlaiAailkit
A. L. ARGO. 0718 S. Weatam Avė.

STEARNS-KNIGHT, 7 pas. sedan, 
6 cilinderių, ballon tajerai, originalis 
užbaigimas už $575 7020 S.Halsted st.

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

MES už.mokfioitno CMh u* jumi automo- 
hllių. vlaokių IMirbyačių Ir modelių. Me« 
mokvH'mu daunlau negu Blun Book verifi.

ATLAS MOTORS Ine.
(1039 Cottago Grovc Avo.

Business Chances

EIK SU MINIA
Plieninis valgomo kambario karas 

Uždėtas ant truck chassis 
“Self-Propelling’* 

važiuojama virtuvė yra ką tik

TEKINTOJŲ. Reikia tekintojų 
prie šlapių tekėlų, VVhitaker Mfg. 
Co., 5722 W. 65th St., imkit 68rd St. 
karą iki Clearing.

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

ši
užbaigta, turi vėliaūsios 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.

pirmarankis be-
1 savo

Roseway

REIKALINGAS 
koris, turi mokėti atsakančiai 
darbą. Atsišaukit tuojau, T" 
Bake Shop, 10502 S. Michigan Avė

MES MOKAME brangiai už jūsų _ ..„j— i-------- -rsenus 
t t.

rakandus, pečius, kaurus

BROWN FURN. CO. 
1741 W. Madison St.

Seeley 5683

PARDAVIMUI lunch ruimis, labai 
pigiai, priežastį pardavimo patirsit 
ant vįetos, 5340 S. Wentworth Avė.

Vertės $14,000 už 
$11,000

pagyvenimų- mūrinis namas, su 
garadžių, 10 metų senumo, karštu 
vandeniu apšildomas. Lotas 30x125.

2

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bunga!ow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette

j Visos gatves cementuotos ir išmokė- Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi-■ gan gatves, $2,500 įmokėti. : _ ___ . f_____

PIRMOS klesos minkštų gėrimų 
biznis. Išdirbta užeigou vieta ir 
yra nešanti stambų pelną. Viena iš 
juikiųjų vietų šioje apielinkėje. 
Parduosiu už “Cash” arba mainysiu 

kurį kitą gerą biznį. Nepraleiski- 
e progos patilti apie šitą biznį.

733 West 18th St.

TURI būti parduota greitai bu- 
černč ir grosernė geroj 
kus biznis, pilna stako, 
biznio, nepraleiskite šitą progą. 
3337 Auburn Avė., Boulevard 1737.

j vietoj, pui- 
, kas ieškote

PARDAVIMUI čeverykų taisymo • 
šapa, geroj vietoj, labai pigiai. Prie-1 
žastis. apleidžiu miestą, 736 West1 
35th St.

PARSIDUODA karčiams pigiai. 
Pardavimo priežastis, turiu 2 bizniu. 
449 W. 31 St. •'

6959 So. Halsted St
13 FLATŲ ir 2 šlorai mūrinis na

mas ant Bridgeporto, mainysiu ant 
farmos, arti

4 FLATŲ 
apšildomas, 
j Marųuette

Chicago.

mūrinis namas, fumice
mainysiu ant bungalovv 
Manor. •

FLATŲ naujas mūrinis biznia- 
namas ant South Side, mainysiu 
bungalow arba 2 fintų, namas

4 
vas 
ant 
Marųuette Manor.

' 4 FLATŲ mūrinis namas ant 36 
j ir Ix>we Avė., mainysiu j grocemę 
arba bučemę.

PARDAVIMUI delicatesen, moky
klos daiktų, cigarų, tabako ir kito
kių smulkių daiktų, renda pigi, 5 
ruimai pragyvenimui, kampinis Sto
ras, netoli mokyklos. Priežastis par
davimo, turiu du bizniu.

3329 So. Morgan St.

6 FLATŲ mūrinis namas 841 W. 
83rd St., mainysiu j bungalovv arba 

flatų namą Marųuetle Manor.
Kreipkitės

840 XV. 33rd St.
Klauskite

S. F. Martinkus

2

------- -------- r~-------------- ---------------
2 PAGYVENIMŲ meilinis namas 

7 flatai, elektra, gasas, namas ge
ram stovyje, 907 W. Cullerton St. ,

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma

l giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

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

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

Pensacola 8164

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga- 
low, prie Belmont ir Central, karštu 
vandeniu Šildoma, puiki transportaci- 
ja. Yra paimti j mainus, parduosiu 
jūsų kaina, išmokėjimais.

ANDERSON,
4058 Lawrence Avė.

Pens. 8493

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. Repuolic 4170

JTIKINKIT MANE
Aš turiu labai gerą real estate' 

propoziciją Chicagoje <lel smarkaus 
lietuvio Divisional managerio. Da- j 
rodykit man, kad jus galit parduoti,: , ,,
o už pinigus aš atsakau. Pasimaty-1 SIUVAMOS mašinos, visokių išchr- 
kit su manim asmeniškai. bysčių, consoles, dropheads, $9, elekt-

RALPH F. HARTENSTEIN ‘ “ *
1763 Pure Oil Bldg.
35 E. Wacker Drive

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

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

. Painei Avė.

• •• • •• 1 * i I • * 4 i I* ‘ ' • *Morgičiai pirmi ir antri Čiai patyri 
a : 04 mokėti an

REIKALINGAS bučeris atsakan- 
fs savo darbą, turi gerai 

_____ angliškai, į 
Atsišaukit, 6512 S. VVestem Avė.6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas. '
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
1\J T kėti anglišką ir lenkišką kalbą, 32301V1. J. lYin/YO. So Ashland Avė. Lafayette 0826.

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 murgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė- 

val.iimais. Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

tų, consoles, dropheads, $9f eiekt- 
( rines, portable, $22.50 ir daugiau, iš
mokėjimais. Patterson Bros. 1952 

i Irving Vark Blvd.

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva- 
Pasirinkimas Singer ma- 

; > ir daugiau ar 
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.

Jarbą, turi gerai ma mašina. Pasirinkim 
pastovus darbas. Šinų ir pertaisytų, $10

REIKALINGAS bučeris, turi mo-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA jaunos merginos namų 
darbui, duosim kambarį ir valgį, S. 
H. Bass, Tel. Mansfiekl 2447, Tel. 
Nevada 5556.

REIKALINGOS kelios pardavėjos 
merginos turinčios patyrimą, geisti
na butų kad iš West Sides apielin- 
kės, pastovus darbas dėl gerų mer- 

1 ginų, Šalk’s Department Store, 2110 
- W. 22 St.

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS

Turime užtektinai pinigų. Pigios1 
kainos, lengvi išmokėjimai. Taipgi; 
$100 iki $300 už 2^ nuošimčių, be 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St. 
Phone Brunswick 8968

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon, vienam vy

rui be valgio, 4515 S. Rockwell St.

Automobiles
50% 

PIGIAU 
11)24 _ __________

1929 ............... ..........
1929 .......... ..............

1925 žiemai už 
uurumnn - -------------- -

OAKLANO Sedan 1925. 4 ratų bre

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

Atsišaukit greit, nes nupirksit už 
pusę pigiau kaip verta.

5602 S. Carpenter St.

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 4686 — State 5864.

&

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

WINT0N AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

ant 
$500

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

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

Personai
___________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllai, Copy- 

vrrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2810 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, Ill«

su 
ir

RENDON 2 kambariai, singeliams, 
nu valgiu arba be valgio. Reikalau
jantiems ir darbą parupinsim, 3534 
S. Parnell Avė., Anton Waskevicz, 2 
aukštas iš fronto.

For Rent
RENDON 3 šviesus, švarus kam

bariai, pigiai. Atsišaukite, 913 W. 
20 St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Geros Rųšies Pianų 
Išpardavimas

$146 nupirksim gero* iMirbystB* 88 
mahogany. vėliausio styliaus grojiklį 

: _ ■_ jja. Nereikia mokėti vi-
‘i6U iėmokAjimalR. Neau- 

_ .. _ skelbimo hii kitain • Oyp” pa-
•lulyniaiR. iihh AIh yra tikron pirkinyn. be nu- 
vadžiojimą ir tik yra vienas iA tuzinų bar- 
genų pasiūlytų laike niunų iApardavimo ir <Ha 
jų* galite pirkti iAmokėiiniaiH tie mokeaf-io ui 
vedimą oųskaitų ir nuoAinu'iij. Mes paimsime 
juuų pianą l niainuH.

AUlara vakaram.
GEO. B. DOW, INC. 

880-338 Weet (J3rd 81. 
l'boue Wef>tworth 0201

notų. ____ ___ _
pianą, labai gerai groja 
ru pinigų, galit mokei: 
malAykit tio Hkelbinu

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 
vedimą sąskaitų ir nuošimčių. Tai 
pianas, kuris verta pamatyti ir nė
ra misreprezentacija. GEO. B. 
D0W, INC., 336-338 W. 63rd St.

$195
$225 
$195
$226
$250 
$175 

_____ _____  ______ __ ____ $100
Tlo karai yra nupiginti lygiai per puse.
i jus norite pirkti gero karo, nepraleiski

te Aių gerų burgenų.
South Sides didžiausi 

telgos.
GARFIELD MOTOR

47 to 91 E. 65th St.. cor. Wabash Avė.
7715 8o. Halsted St.

DODGE HEDAN 
I COACH 
FLINT Tourinr 
AUBURN TouriiK 

darom hh ___

EHSEX

kini ........ .
MOON 1924 Hport Tourinr ----
MOON 1923 4 paankierių coupe
Jei jųa _____ . ___  ____

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

automobiliu ver- 

SALES CO.

Special Bargenai
HUDSON coaeh, 1928 „ 
Chevrolet Landeau nedan 
BUICK 26 nedan M«tr (J 
PACKARD Sgle rt sodan 
HUPMOBU.K 1926 sedan. 
PAIGE 1925 sport Hedan 
COLE 8 sadan .1929 .....
W1LLYS-Knight ’924 Tour. Cal. Top 
Jowett 1925 Tour. Cal. Top____

Dar 150 išsirinkimui — cash arba 
lAinokėjiniais ’

7001 8. Halsteil Vlncenne* 9447

1027

kaip naujas

$305
$325
$425 
$385 
$275
$425
$350 
$185 

$05

100 iš naujo įgytų karų
1A Finanidiilų kompanijų, jie bu* išparduoti labai piKlomis kalnoinin.

HUICK SEDANS 1927-28 
i'ĄDlLLAC SEDAN 1927 
( HRYSLER SEDAN8 1927-28 
CHEVROLET 1927 Landau Sedan 
ESSEX HEDAN 1928 
HUDSON SEDAN 1(»28 
JORDAN 8 1928 Hport Roudater

Ir datureliH kitų HtandarU iAdirbysdių. 
Viai karai parduodami hii garantija, {mokėti 
tik k o kttua iAmokėjiniaiu į motu* laiko. 
Nereikia nieko primokėti mokant Ifiinokė- 
jimalH.

North Avenue Motor 
Sales

8789-41 W. North Avė., 
Phone Capitol 3850

BARGENAI! BARGENAI!
Hudson Coaeh, 1926 ............... $425
Buickbrokham 1926 .. $550
Maxwell sedan ......... $150
Buick sport .............................>..... $850

Atsilankykit ir pažiūrėkit patys. 
Atdara vakarais ir nedėliomis. 

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

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taiptrl 100 dnuiriaii iroroB vertfla Chryele- 
rlų. Nanh, DodgcH. Htulsonų, Oaklanda, Roos, 
Chevrolet*, CadUlacH ir tt. Visi karai gti- 
rantuoti. lAinokdJiinuU. Viuiioiuot atdara.

2701 W. Madison

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

PARDAVIMUI grosąrnė 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.

I. CHAP & CO.
31st ir Wallace Street^

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė ant bizniavos gatvės, gera vieta. 
Cash biznis. Priežastis pardavimo — 
kitas biznis. 10821 Michigan Avė. 
Pullman 3047.

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė. Senas išdirbtas biznis. Parduosiu 
pigiai, nes nemoku to darbo. Nau
jienos, 1789 So. Halsted St. Box 1051

PARDAVIMUI elektriška čevery- 
kų taisymo šapa, nebrangiai, 1340 
W. 69th St.

PARSIDUODA bučemė 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.

EXTRA BARGENAS. Pardavimui 
grosernė, cigarų, saldainių Ir kitokių 
smulkmenų krautuvė, lietuvių kolo
nijoj, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant automobilio, 4684 S. Fair
field Avė.

PARDAVIMUI soft drink parloris 
geras ir pelningas, biznis, sena iš
dirbta vieta. 859 W. 78rd St.
------------------------- 1-----------------------

PARDUODU 10 metų lysą ant 
garadžiaus, 4028 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI grosernė arba mai
nysiu į rezidencijos lotą. 4888 Ar
cher Avė.

GERA PROGA 
Pardavimui mažas hotelis 13 kamba
rių iš priežasties mirties savininkės. 
Parduosiu pigiai, 1116 Washington 
Blv. Tel. Vincennes 8831.

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 virš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda 30 ake- 
rių 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 pėr visą 
vasarą. Parduosiu už $85,000.

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

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

Atyda Lietuviams
Rendon naujai įrengtas garažas, 

yra show room pardavimui naujų 
automobilių. Labai patogi vieta. Di
delė transportacija ir nebrangi ren
da. Taipgi įrengsim baterių Service 
stotį. Taipgi turim šviesų kampą 
malevojimul automobilių. Gera pro
ga dėl gero malevotojo, nebrangi 
renda. Norėdami gauti platesnių in
formacijų, kreipkitės.

White Sox Garage
614 W. 35 St. Tel. Yards 0699 

Klauskit S. Bumchaks

LIETUVIU ATYDON
Ar jus turite lotą? Jei turite, 

tai daleiskit jums parodyti, kad 
NIEKO NEIMOKANT jus galit įsi
gyti puikinusį ir modemiskiausį bun- 
galow. ši kompanija jau yra biznyje 
daug metų ir gali jums pastatyti 
moderniškiausį bungalow, mūrinį, to
kį kurio kiekvienas vyras ir mote
ris pageidauja. Jus galit ^turėti na
mą už tuos pačius pinigus kuriuos 
mokate už rendą. Atsilankykit šian
die ir apžiurėkit, jums nebus reika
lo pirkti, jei nenorėsite.

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

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

Bungalow už 
$1000

įmokėjus ir po $75 j mėnesį. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant jūsų loto gražų, mo- fiatų namai keletas 2 flati 
dernišką namą. Visas namas bus iš Atsišaukite prie budavotojų

vėliausiais įrengimais kny-plytų, su _
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbinga.Sj vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelinį namą.

Mes duosime jums radio, skalbi
mui mašiną arba indams plovimui 
mašiną dovanų, jei pirksite musų 
vieną namą.
_ CarĮson Construction 

Company
10838 S. Talman Avė.

LIETUVIŲ ATYDAl’
Mes turime keletą flatinių namų, 

kuriuos parduosime pigiomis kaino
mis. Naujas kampinis 4 flatų, 26,- 
500, 8 flatai, pečiais šildoma, 2-12 

i keletas 2 flatų $13,500, 
;i Sau kitę prie budavotojų.

’T. A. VVENDLAND AND CO. 
3944 Irving Park Blvd. Irving 7720

TURIU parduoti savo modemišką 
2 flatų namą—yra vėliausi įtaisymai 
kieto medžio trimas, $4,000 cash, ki
tus lengvais išmokėjimais. Atdaras 
apžiūrėjimui visada. Conrad, 5804 

i So. Trumbull Avė.

Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

MAINYSIU 280 akrų farmą, 50 
mylių į šiaurę nuo Chicagos, neto
li McIIenry, III., už $17/)00t mainy
siu į apartmentisi ar kitokį- namą, 
atsišaukit:

201 Harrison St. 
Oaj; Park

arba Phone Austin 3074

PARDAVIMUI 40 akrų, Michigan 
valstijoj farma, 20 akrų dirbamos, 
geri budinkai. 2827 Heldon St.

MAINYMUI GEROS FARMOS I 
CHICAGOS NAMUS

240 akrų, gera žemė ir budinkai.
160 akrų kviečių auginimo žem$ 

ir budinkai, netoli ežero.
40 akrų, puiki žemė, viskas gerai 

įrengta.
Mainysiu į namus maždaug ver

tės U arba 1/5 dali į farmas, netoli 
ChicagoB arba į akrinę žemę.

Rašykit angliškai
F. L. MAJKA,

4300 W. 26 St., Chicago, 111.

Exc^
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 8 flatų namą i farmą, lotą, bizni 
ir kitką, 2081 W. 85 St. Tel. Lafayette

MAINYSIU .farmas nuo 40 iki 
120 akrų, su staku, | bungalow, 2 
arba daugiau flatų namus. Veikit 
greit. /

CHARLES MAYER 
1912 S. CHfton Park Avė. 

Tel. Crawford 3045

Paskutinis Žodis ir 
Bargenai

5 kambariai ir miegojimui porčiai, 
octagon frontinis įėjimas, fransuziš- 
ki langai, murinės ugnavietės, kny
gynai, su veidrodžiais durys, geri už
raktai, gerai apšviesta, pirkėjas pa
sirinks sau fikcerius. Hoffman vapor 
heat, su Arco boileriu, prosinimui 
lenta, su grindimis , — - 
f garažas, 1 blokas iki naujos mokyk- 
os, kaina tiktai $8950. Pardavimui 

per

PARDAVIMUI 2610 W. 63 St. na
mas. Yra didelė krautuvė, viršuj 

j 6 kambarių flatas, garažas, John
son Oil burner, viskas nauja. Boom- 
ing Biznio distrikte, tirštai lietu
vių apgyventa, parduodu iš prie
žasties turėjimo kito biznio, $14,000 
1 morgičius. Bargenas.

Nauji,

Bungalows 
už 

Dyką
mūriniai, modemiški bunga-

viškai, 2 karų low, $60 j mėnesį. Atsišaukit šian-
die.

budavotoją.
Lewis Bros.
1358 W. 79th St.

Phone Triangle 6090

SALYER
4358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

BARGENAS — 2 flatų medinis 
namas, po 2-6 kambarius, vanos, pe
čiais šildomas, 2 karų garažas, ren- 
dų $73 į mėn., $500 cash, ’ kaina 
$4,700, savininkas.

JOS. W. HOUGH & SON. 
4213 So. Halsted St. 

Yards 0807

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

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

WINtON & NARTEN, 
6829 S. Halsted St

PARDAVIMUI 6 kambarių na
mas, $5500, lotas 50x185, yra visi 
įrengimai. 10635 S. Racine Avenue, 
Phone Beverly 0300.

5 KAMBARIŲ medinė rezidencija, 
3 kambariai apačioj, 2 viršui, 2 ka
rų medinis garažas, cementinis skie
pas, visas naujas trimas, naujos 
grindys, pečiumi Šildomas, yra visi 
rengimai ir apmokėti, $5900 cash, 
iriimsiu tuštį lotą kaipo dalį įmo- 
cčjimo. ,

3436 W. 64 PI. geriausioje Chica
gos dalyje, 8 kambarių mūrinė rezi
dencija, 4 dideli miegruimiai, fron
tinis porčius, su langais ir sieteliais, 
karštu vandeniu šildomas, lotas 
48x125, gražioj vietoj, yra vaisiniai 
medžiai, didelė vieta dėl žaidimų 
tik % bloko tolumo, 1% bloko nuo 
geros transportacijos, kaina $11,000, 
už mažiau negu pusę.

HARRIS& UNGER 
3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

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. šis namas 
turi būt parduotas į 30 dienų.

AtsišauKit,
6951 So. Union Avė., 2 lubos 

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

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

PARDAVIMUI 8 kamb. namas, prie 
Wilton netoli Addison. 37% pėdų lo
tas, kaina $9000, biskį cash. Carl 
Olson & Son, 1475 Balmoral Avė., 
Edge. 8058.

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


