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Lenkai sutinka pradėt derybas su 
Lietuva Karaliaučiuje

VARSA VA, kovo 18. — Lenkija telegrafu 
pranešė Lietuvai, kad ji priimanti pasiūlymą 
pradėti su Lietuva taikos derybas Karaliaučiuje, 
Vokietijoj, kovo 30 dieną.

Sovietai kaltina vo
kiečius dėl derybų 

nutraukimo
Rusai nori geriausių santykiu 

su Vokietija, bet vokiečiai 
bandą maišytis j Sovietijos 
vidaus reikalus

MASKVA, kovo 18. — Be 
užsienio reikalų komisaro čiče- 
rino paskelbto spaudoj prane
šimo, kuriuo visą kaltę dėl ru
sų-vokiečių prekybos derybų 
nutrūkimo verčia Berlynui, 
maskviškis sovietų valdžios or
ganas Pravda sako dar, kad 
tam tikri vokiečių laikraščiai 
ir ekonomininkai užėmę tokią 
poziciją, kuri esanti lygi bandy
mui maišytis į Sovietų Sąjun
gos vidaus nukalus.

Pravda .sako, kad vokiečiams 
visai nesą priežasties nervintis, 
nes sovietų valdžia trokšte 
trokštanti sukurti gerus drau
gingus santykius tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos ir nie
ku būdu nenorinti nudaryti liet 
kulių tam santykių gerėjimui 
trukdymų.
Sovietai paleido tris vokiečių 

inžinierius
BERLYNAS, kovo 18. —So

vietų Busi jos vyriausybė pa
leido tris iš šešių vokiečiu in
žinierius, kurie buvo areštuoti 
tariamai dėl sovietų Įmonių 
Doneco baseine sabotažavimo. 
Vyriausias inžinierius telegra
favo savo žmonai, kad jis p< 
kelių dienų parvyksiąs Į Berly-
ną. Jis buvęs paleistas be jo
kių sąlygų.

Inžinierius Otto ir mechani
kas VVagner, nors |>aleisti, bet 
jų neišleis iš Rusijos ligi bus 
pabaigtas tyrinėjimas.

Von Tirpitz pasitrau
kia iš reichstago

BERLYNAS, kovo 18. —Ad
mirolas von Tirpitz, žinomas 
kaizerininkas, paskelbė, kad 
jam jau pakakę parlamento ir 
kad daugiau jis savo kandida
tūros nebestatysiąs.

Medvilnės darbininkai 
dirbs pigesne alga

LAVVRENCE, Mass., kovo 
18. — Vietos Pacific Mills
medvilnės skyriaus darbininkai 
sutiko dirbti mažesne* alga, 
pradedant nuo kovo 19 dienos. 
Medvilnės dirbtuvėse dirba ar
ti 1,099 darbininkų.

Trys vaikai sudegė na
mų gaisre

PLA1TSBUBG, N. Y., kovo 
18. — Trys vietos piliečių Jos. 
Nadean vaikai žuvo ugny, kuri 
vakar sunaikino jų namus.

Tą pačią dieną siautė didelis 
gaisras miesto centre, sunaiki-
nęs keletą namų, jų tarpe au
kščiausią mieste trobesį, Plat- 
tsburgo teatrą, kuriamo buvo
dagu įvairių ofisų. Nuostoliai smarkios sniego audros. Oro 
siekia per $350,000. I pašto tarnyba buvo sutrukdyta.

Paskendęs su 40 žmo
nių submarinas S-4 iš

keltas j paviršių
PBOVINCETOVVN, Mass., 

kovo 18. — Jungtinių Valsty-1 
bių submarinas S-4, kurs prieš 
tris menesius paskendo ties 
Cape (’.od su keturioms dešim
tims Įgulos žmonių, vakar tapo 
iškeltas į paviršių. J j bandys
dabar 'parvilkti į Charlcstono 
laivvno dokus.

Dauguma žuvusių su su bina
rini! žmonių kūnų buvo narų 
išimti netrukus po katastro
fos, bet astuonių negalėjo su
kasti ir jie ikišiol tebėra sub- 
marine.

Atstovų butas priė
mė naują laivyno di
dinimo programą

Numato išleisti 274 milionus do
lerių penkiolikai kreiserių ir 
vienam aeroplanų laivui pa
statyti

\VASI IINGTONAS, kovo 18. 
— Atstovų butas vakar 287 
balsais prieš 57 priėmė $274,- 
>(X)JMX) naujų karo laivų sta- 
ybos programą ir Liliu pasiun
ti senatui.

Priimtuoju bilium numatoma 
mstatyti penkiolika kreiserių, 
'o 10,090 tonų kiekvieną, ir 
vieną aeroplanų gabenamąjį 
aivą. Statyba turės būt pradė- 
a ateinančiais 1929 metais.

Biliuje įdėta provizija, kad 
irezidentas darytų žingsnių dėl 
ušaukimo kitos tarptautinės 
urių jėgų apribojimo konferen- 
•ijos. Jei tokia konferencija Į- 
'yks ir bus susitarta dėl jūrių 
iėgų apribojimo, tąja pačia 
revizija Prezidentas autori
zuojamas naujų karo laivų sta- 
ymą sustabdyti visai, arba da-

I • •imi.

Trys Meksikos ginklų 
gabentojai sušaudyti
MEKSIKOS MIESTAS, 

18. Iš Guanajuato praneša, 
kad federalinės kariuomenės

kovo ra] land

Lilis ties La Sandia, netoli 
nuo Leono, suėmė kuopą vyrų 
ir moterų, gabenusių maištinin
kams amunicijos. Trys vyrai 
buvo tuojau karo teismo pa
smerkti ir sušaudyti, o mote
rys pasiųstos Į Guanajuato 
teisti.

Dabar jie “Afganistano 
kunigaikščiai” ;

BERLYNAS, kovo 18. —Af- 
ganistano ministeris savo kara
liaus, emiro Amanullah, vardu 
Įteikė prezidentui Hindenbur- 
gui ir kancleriui Marxui bran
gias dekoracijas, kurių dėka jie 
jiatampa “Afganistano kuni
gaikščiais.’’

CHEYENNE, Wyo., kovo 
18. — šeštadienio naktį Wyo- 
ininge ir Coloradoj siautė

Chicago, III. Pirmadienis, Kovo-Marcr 19 d.,1928

Greičiausias automobilis pasauly. Su juo anglų kapt. Malcolm padare Dayton Beach, Ha., pajūry virš 207 mylių j valandą — 
pasaulini greitumo rekordą. Automobilis yra Anglijos konstru kcijos.

Mano, kad Britų lakū
nai žuvę per smarkią 

audrą vandenyne
Į BOSTON, Mass., kovo 18.— 
Vakar atplaukusio iš Ųiieens- 

| to\vno garlaivio Bepublic kapi
tonas B. B. Miller pareiškia 

; nuomonę, kad kap. Hinchcliffe 
ir Elsie Mackay, kurie aero- 

, planu Endeavor skrido iš Lon
dono i Ameriką, veikiausiai 
žuvę per smrakią audrą, kuri 
praeitą trečiadieni siautus At
lanto vandenyne.

šaliapino namai paver
sti komunistu prie

glauda
VLADIMIRAS, Rusija, kovo 

18. - Garsaus rusų operos dai
nininko Fiodoro šaliapino va
sarinė rezidencija Vladimiro 
gubernijoj, kuri nesenai buvo 
sovietų valdžios konfiskuota, 
tapo paversta raudonųjų pionie
rių namais.

150,000 akrų valdžios 
žemės norintiems įsi

steigti ukius
WASH1NGTONAS, kovo 18. 

— Vidaus departamento sekre
torius Work paskelbia, kad 
vakarų valstijose jau atidaryta 
daugiau kaip 150 tūkstančių 
akrų valstybės žemes žmonėms, 
norintiems Įsisteigti ukius 
“homestead’us.”

[Del pilnų informacijų rei
kia kreiptis j artimiausį “fede- 

office’ą” arba rašyti
į General Land Office, Depart
ment of th*c Interior, \Vashing-
ton, D. C.]

4 serbų generolo užmu
šėjai pasmerkti mirti
BELGRADAS, Jugoslavija, 

kovo 18. — Istipe pasibaigė by
la septyniolikos makedoniečių, 
kaltinamų kaip serbų generolo 
Povašcvičo užmušimo dalyvių. 
Keturi kaltinamųjų, Kraljez, 
Zivanovič, Betrovič ir Brdare- 
vič, pasmerkti mirties bausmei, 
šeši kalėjimui nuo dvylikos iki 
dviejų dešimčių metų, o vienas 
penkeriems metams. Likusieji 
šeši paleisti.

200 LIGONIŲ IŠGELBĖTA Iš 
UGNIES LIGONINĖJE

ALBANY, N. Y., kovo 18. —
Vakar kilus penktame Memo- 
rial ligoninės aukšte gaisrui, 
daugiau kaip 200 ligonių buvo
pro langus nunešioti kopėčio
mis žemyn.

Vilniuje komunistai 
nušovė liudininką

Didelėje politinėje byloje kiti 
prokuratūros liudininkai taip
jau gavę grūmojimų

VARŠAVA, kovo 18. —Vie
name restorane Vilniuje tapo 
nušautas vienas svarbiausių 
prokuratūros liudininkų didelė
je politinėje byloje, kuri dabar 
tardoma Vilniuje, šovikai, ži
nomi komunistai, buvo tuojau 
suimti.

Praneša, k;ul keli kiti pro
kuratūros liudininkai taipjau 
gavę grumojamų laiškų ir įs
pėjimų susilaikyti nuo liudy- 
mo.

Ispanija grįšianti į Tau-
tų Sąjungą

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
18. •' Pranešti, kad Ispanijos
ministerių kabinetas savo posė
dy nubiręs, kad Ispanija taptų 
vėl 'Tautų Sąjungos nariu.

$140,000,000 V okieti jos 
apsaugos reikalams
BEBLYNAS, kovo 18. —Vo

kietija savo apsaugos jėgoms 
šiemet numato išleisti $140,- 
009.090 arba apie $5,000,990 
daugiau nei 1927 metais.

Naują Egipto kabinetą 
sudarė nacionalistai
LONDONAS, Kovo 18. Iš 

Kairo praneša, kad vietoj prieš 
dvejetą savaičių rezignavusios 
Egipto valdžios, naują ministe- 
rių kabinetą sudarė Nahas Pa
ša, nacionalistų partijos vadas.

AMHERST, Neb., kovo 18.— 
Vakar čia sudegė viena mokyk
la. Ją buvo, matyt, padegę plė
šikai tikslu nukreipti žmonių 
dėmesį tuo tarpu, kai jie, puo
lę First National Banką, pa
spruko su $2,(XX).

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

Bendrai gražu; nedidele tem
peratūros atmaina; vidutinis, 
daugiausiai žiemių ir žiemių 
vakarų vėjas.

buvoVakar temperatūros 
vidutiniškai 36° F.

šiandie saulė teka 5:57, lei-
džiasi 6:00. Mėnuo 
ryto.

teka 5:10

Jūrių teismas tardys 
Britų laivyno oficie- 

rių maištų
LONDONAS, kovo 18. — 

Girdėt, kad admiraltija nuta
rus sušaukti visuotinį jūrių 
teismą ištirti slaptingam laivy
ne oficierų maištui, Įvykusiam 
karo laive Royal Oak, Tarpže- 
mio jūrėse, dėl kurio tapo su
spenduoti iš tarnybos kontrad- 
mirolas Collard, kap. Dewar ir 
kemandorius Daniel. Kontrad- 
miroias Collard paršaukiamas i 
Londoną. »

Japonų fabrikuose dir
ba daugiau moterų 

ne kad vyrų
TOKIO, Japonija, kovo 18.— 

Oficialiniu pranešimu Japoni
jos 7,511 fabrikų dirba dau
giau moterų ne kad vyrų. Iš 
bendro 1,378,399 fabrikų dar
bininkų, 753,997 yra moterys ir 
625,390 vyrai.

Norvegija švenčia 100 
metines Ibseno gimi

mo sukaktuves
OSLO, Norvegija, kovo 18.— 

Visa Norvegija prisirengus 
švęsti garsaus savo poeto dra
maturgo, Henriko Ibseno, šim- 
tametines gimimo sukaktuves. 
Oficialiai iškilmės prasidės ko
vo 20 dieną. Į iškilmes atva
žiuoja į sostinę daug svečių iš 
užsienio.

Nieko neišeina iš Len- 
kijos-Vokietijos derybų

VAHSAVA, kovo 18. — Eks- 
press Poranny paskelbia žinią 
iš Berlyno, kad Vokiečių val
džia negalinti pasirašyti preky
bos sutarties su Lenkija delei 
nacionalistinių agrarinių ten
dencijų. Susitarimas galėsiąs j- 
vykti tik po rinkimų Vokieti
joje.

KARO IR PREKYBOS LAIVŲ 
SUSIDŪRIMAS

WAlSiHINGTONAS, kovo 18. 
— Gauta žinia, kad vakar Pa- 
cifike, ties San Diego, susidū
rė J. V. karo laivas Colorado 
su vienu prekybos garlaiviu. 
Kąro laivas buvo sužalotas, bet 
aukščiau vandens linijos.

Nusižudė biznierius
ROCKFORD, 111., kovo 18.— 

Išgėręs nuodų nusižudė, čia 
Sven Lundberg, 48 metų, vie
nas žymiausių apdraudos biz
nierių.

Bedarbiai planuoja 
eit į Washingtoną

Hcbų konferencija taria orga
nizuot bedarbių armijos žy- 
giuotę vėl su Coxey prieky

NEVV YORKAS, kovo 18.
Čia laikoma nacionalinė bedar
bių konferencija, sušaukta mi
gruojančių darbininkų organi 
zacijos, žinomos vardu Interna
tional Brotherhood Welfan 
Association, kurios centras yn 
Cincinnaty ir kurios oficiali- 
uis organas yra “Iloho Newš” 
Konferencijoj, kurion atvyki 
apie 200 vyrų iš įvairių miestų, 
dalyvauja ir jxats hobų organi
zacijos vadas, J. Eads How 
Konferencija žada organizuoti 
naują bedarbiu armijos žygiuo- 
tę j Washingtoną, vėl žinomarr 
iš praeities, dabar jau įsenu
siam, James S. Coxey vado
vaujant.

Austrijos papėdinir 
valstybių nerymas

Bijo Franci jos su Vokietija su
siartinimo; čechoslovaką Be- 
neš vyksta Į Londoną

LONDONAS, kovo 18. —šio
mis dienomis į Londoną žada 
atvykti Edvardas Beneš, če- 
choslovakų užsienio reikalt 
ministeris. Jo vizito tikslas: 
kaip mena, yra patirti Angli
jos nusistatymą buvusios Aus
trų imperijos papėdinėms val
stybėms ir mažajai antantei 
akivaizdoj vis didesnio Franci- 
jos su Vokietija susiartinimo, 
į kurį tos valstybės žiuri su 
baime ir nepasitikėjimu.

Ponas Beneš tikisi rasti Lon
done paramos, kurios jis gali 
netekti Paryžiuje, lėčiau poli
tikos observuotojai Londone 
labai abejoja, kad jis čia ką 
laimėtų. Britų užsienio reikalų 
ministeris Chamberlain yra vi
sai pasidavęs kitų didžiulių 
valstybių Įtakai.

Tiek Britų spauda tiek par
lamentas ima jau aitriai skųstis 
dėl Chamberlaino vedamos 
slaptos politikos. Genevoje Bri
tų korespondetai, norėdami 
gauti žinių apie tai, kas dedasi, 
priversti teirautis iš franeuzų 
ir vokiečių delegatų, kurie kas
dien priima spaudos atstovus, 
tuo tarpu kai Chamberlain iš 
tolo jų neprisileidžia.

NEW YORKAS, kovo 18. - 
Susirgo Mmme Eruestinc 
Scjiumann-Heink, buv. garsi 
operos dainininkė.

Fašistų Italija priė
mė rinkimų panaiki

nimo įstatymų
’arlamente vienas tik senas 

Giolitti, buvęs premjeras, aš- 
riai tam įstatymui priešinos

ROMA, Italija, kovo 18. — 
talijos parlamentas priėmė 
liktatoriaus Mussolini rinkimų 
statymą, kuriuo rinkimai be- 
/cik visai panaikinami.

Einant nauju “rinkimų” Įs
tatymu, parlamento nariais 
5us renkami tik toki kandida- 
ai, kuriuos paskirs didžioji 

’ašistų partijos taryba. Bal
suotojai negalės balsuoti už at
skirus kandidatus, pasirinkda
mi, bet turės balsuoti už visą, 
irba prieš visą fašistų paskir- 
ą kandidatų grup\*.

šitam įstatymui parlamente 
itipriai priešinos atstovas Gio- 
Tanni Giolitti, prieš fašizmo 
aikus buvęs Italijos premje
ras, jau 86 metų amžiaus žmo
gus, kuris nurodė, kad tasai i- 
tatymas prieštarauja Italijos 

konstitucijai.

Ku-Klux-Klanas tai
kėsi pasibrobti val

stijos ginkline
Ihodc Island regimento vadas 

Įsakė nuginkluoti vieną ba
talioną kaip kianiečių skyrių 

PROViDENCtE*’ B. ♦., kovo 
8. — I^ilk. Harold A. Bram- 
n, pirmojo regimento vadas, 
wkė tuojau nuginkluoti ant- 
■ąjį regimento batalioną.

Tas batalionas tapo atleistas 
uo pareigų ir jam užginta 
įaudotis regimento ginkline, 
:gi bus ištirti laikraščio Pro- 
’idence Journal padaryti kalti- 
limai, kad tą batalioną varto- 
ąs Ku-Klux-Klanas tikslu pa- 
igrobti į savo rankas ginkli- 
lės personalą ir visą išraugę.

Providence Journal iškėlė i 
ikštę, kad visi trijų milicijos 
:ompanijų oficierai, išskiriant 
rieną, yra Ku-Khix-Klano na
ciai ir kad visi rekrutai, prieš 
priėmimą, buvo verčiami tapti 
Klano nariais.

LIESTO IŽDININKAS SUIM
TAS DEL ŽMOGŽUDYBĖS

COLFMBUS, Ohio, kovo 18. 
— 'Tapo suimtas miesto iždi- 
linkas .lenkins, kaltinamas dėl 
aušovimo piliečio elemento 
\Valtero. Pastarasis buvo nu
šautas iždininko ofise. Jenkins 
;eisinas, kad tai įvykę netyčia.

SOBBENTO, Ha., kovo 18.
Vakar ŠĮ 390 gyventojų 

miestelį atlankė tornadas, su
griovęs apie dešimt namų. Vie
las asmuo buvo užmuštas, ke- 
iolika kitų buvo sužeisti, 

r - . _

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų0 
kontestantų veikia po 
Įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos0 ragina visus sa- 

■ vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.
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KORESPONDENCIJOS* ......... .....
Mink į Diena sekamo susirinkimo busuenoit, micn. į kcU)U vaiau.

Iš SLA. 352 kuopos 
susirinkimo

Kovo 11 d.. Lietuvių svetai
nėj, SLA. 352 kuopa laikė sa
vo pirmų susirinkimų. J susi
rinkimų atsilankė 84 nariai.

Susirinkimą atidarė J. Ove
raitis kaip 2:20 v. p. p., paaiš
kindamas susirinkusu ms kodėl 
šis susirinkimas liko sušauk
tas ir pakviesdamas išrinkti 
kuopos valdybų šiems metams. 
Valdvba liko išrinkta sekama: 
pirmininkas adv. J. Uvickas, 
pagelbininkas P. J. Milton, tur
tų raštininkas .1. Overaitis, už
rašų raštininkas F. Motuzas, 
iždininkas M. Ručinskienė, iž
do globėjai J. (laliatskas ir M. 
Mozūras* organizatoriai du — 
J. Overaitis, kito pavardės ne
pamenu, korespondentas .1. Ain- 
braziavičius, maršalka J. Kle- 
mešauskas. Taigi darbas jau 
užvestas ant kelio, belieka tik 
jj dirbti.

Buvo ir balsavimas SLA. Pil- 
damosios Tarybos. Balsų kan
didatai gavo sekamai: prez. S. 
Gegužis 71, Salaveiėikas 3; 
sek r. P. Jurgeliutė 75: vice- 
prez. V. Kamarauskas 75. .1. 
Neviackas 4; iždo globėjai .L 
M. Danielius 72, Gvrdauskas 
5, M. A. Baginskas 69, Jucius 
4, Bučinskas 6; dr.-kvolėjas 
l)r. Klimas 67, l)r. Vitkus 6.

1 susirinkimą buvo atsilan
kę ir neprašyti svečiai, bet bu
vo narių pastebėti ir išprašy
ti lauk. Net ir pats SLA. 21 
kp. pirmininkas buvo atsilan
kęs, tik gėdinosi eiti j vidų 
ir per visą susirinkimą už du
rų prastovėjo; pasiteisinimui 
buvo atsinešęs dalinti kokius 
tai lapelius, )>et tai pigus pa-Į 
sileisinimas. Gaila tokių žmo
nių, kurie ir nekviesti eina ra
muma ardvti. — ant toliau tu
pėtų jie vengti tai daryti.

Priėjus prie svarstymo SLA. 
reikalų, daugelis pareiškė norą 
dirbti dėl SLA. labo, ypač nau
jų narių prirašinėjime. Nėra 
abejonės, kad narių bus prira
šyta prie kuopos, nes kuopos 
organizatorium išrinktas J. Ove
raitis, o ir nariai pasižadėjo 
kiek galint jam pagelbėti. De
troite yra gera dirva dėl SLA., 
bet kadangi SLA. 21 kuopoj 
nebuvo tvarkos, tai kuopa vie 
ton kad augti, pradėjo pulti 
žemyn, ypatingai kada bolše
vikai užvaldė kuopą jau retai 
kas prisirašė. Jeigu ir pakal
bindavai žmogų prisirašyti prie 
SLA., tai gaudavai atsakymą, 
kad nenorys prisirašyti prie 
bolševikų, nes bolševikai kuo
pą valdo ne drl SLA. labo, bet 
kaip komunistai komanduoja; 
jeigu, girdi, norėtumėm pri
klausyti prie bolševikų, priklau 
sytumėm tiesiai prie jų orga
nizacijų, o ne prie SLA.

Buvo atsilankęs atstovas Na
tional Committee for Protee- 
tion of Foreign Born, kvies
damas kuopą prisidėti prie to 
komiteto. Kuopa nutarė prisi
dėti ir išrinko du atstovus — 
M. Kačinskienę ir adv. J. Lvie- 
M-

Pabaigoj keletas narių išrei
škė savo mintis dėl skilimo SLA. 
21 k p. Visi priėjo prie išva
dos, kad ilgiau negalima buvo 
pakęsti kuopoj bolševikiškos 
diktatūros. Susirinkimas tuo ir 
užsibaigė. Visi skirstėsi links
mi, draugiški, pasiryžę dirbti 
naujosios kuopos labui ir kar
tu džiaugdamiesi, kad neberei
kės susirinkimuose girdėti rie
tenų, bet galės visi sutikimo 
svarstyti savo reikalus ir dirb
ti dėl SLA. Kaip pamąstai apie 
buvusius susirinkimus, tai net 
šiurpas nukrato: vis baimijais, 
kad nors peštynės nekiltų.

Jie nariai, kurie nenori lai
kytis bolševikiškos diktatūros, 
gali ateiti ir persikelti į šią 
SLA. 352 kuopą. Susirinkimai 
bus laikomi Lietuvių svetainėj.

— J. A—se.

Winnipeg, Man., 
Kanadoj

Bus keičiama Winnipego Liet. 
Darbininkų Paš. Di-jos kon
stitucija.

\Vinnipego Lietuvių Darbi
ninkų Pašelpinės Draugijos vi
suotinas narių susirinkimas yra 
šaukiamas balandžio 1 d., 2 
vai. ix) piet, adresu 267 Sel- 
kirk Avė., VVinnipcg, Man. Su
sirinkimas yra šaukiamas dėl 
pakeitimo konstitucijos.

Svarbiausi siūlomi konstitu
cijos pakeitimai yra šie:

L Pakėlimas mėnesinių mo
kesnių iki 50c į mėn. ir padi- 
linimas pašeipos iki $1 į die
tų, arba $5 savaitei (kaip bus 
tu tarta).

2. Pakeisti pabaudų pank
us ir dapildyti apie gyvenan

čių provincijoje narių susižino- 
imą su valdyba.

3. Gydytojo samdymas, ko 
kišiol nebuvo.

3. Padarymas metalinių ženk
lelių dr-jos nariams nešioti.

L Įvairus pertvarkymai.
5. Konstitucijos spausdinimo 

triruošimas.
Be to bus dar svarstoma apie 

priėmimų draugijon moterų ir 
merginų, ko ikišiol konstitu- 
ija neleido. Taipjau bus svar

stoma daug kitų sumanymų at
eities veikimui.

Susirinkimo dienoje bus ga
lima naujiems nariams įstoti 
sulig senąja konstitucija, leng
vomis sąlygomis ir be gydyto
jo apžiūrėjimo, vien sulig na
rių nuožiūros. Tokio svarbaus 
susirinkimo dar nėra buvę nuo 
pat draugijos įkūrimo 17 ine- 
tų atgal.

Nariai esantys provincijoje 
ir pa lėni i ję Šį skelbimą, pra
šomi yra išreikšti laiškais savo 
nuomones dėl siūlomų permainų 
konstitucijoje. Tuo norima su
žinoti visų narių nuomones. 
Laiškus siųskite dr-jos pirmi- 
linkųi A. Urbonas, 351 Magnus 
\ve., VVinnipcg, Man.

Jeigu kurie nariai per neži
nojimą neužsimokės padidintos 
nokesties, tai tokie nariai su-

Town of Lake

F. F. KUCHARSKI

Kovo litą buvo sušauktas 
susirinkimas per Bernardą V. 
Milaszeviczių. Susirinkime da
lyvavo 14 vietos biznieriai, ku
rie padarė tarimą remti kandi
datūrą j Ward Commitemano 
Felixą F. Kucharski, republiko- 
nų partijos, šiame susirinkime 
išimtinai dalyvavo vien lietu
viai. F. F. Kucharski turįs daug 
įtekmės lietuvių tarpe ir abel- 
nai visoj šioj apielinkėje. F. F. 
Kucharskis yra čia gimęs ir už
augęs per tai jį labai daug 
žmonių pažįsta kaipo simpatiš
ką ir gerą žmogų.

Daug žmonių mano, kad p. 
F. F. Kucharskis būt geresnis 
patarnavime dėl vietos žmonių 
negu demokratas. Tas viskas 
bus išrišta Balandžio lotą, per 
rinkimus arba numinaciją.

sirgę gaus pašelpą sulig seno 
sios konstitucijos.

Geistina butų, pagalios, bu
tų kaip ir priedermė, kad gy
venantys provincijoje nariai 
nons sykį į mėnesį praneštų 
valdybai kur jie randasi ir ar 
yra sveiki. Tuomet butų ma
žiau nesusipratimų ir tokiems 
nariams, susirgus, pašelpą bu- 

: tų galima išmokėti be dides
nių tyrinėjimų.

Visi nariai bukite šiame su
sirinkime, kas galite; kas ne
galite gi tai nors laiškus para
šykite. Draugai, jei sveiki bū
dami netingėsinĮe pasidarbuo
ti dėl draugijos labo, tai su
sirgus turėsime iš ko pašelpas 
apsimokėti. Todvl visi draugai 
kviečiami darban.

— Prot. sek r. K. Beniušis.

Sukaktuvės

Kovo mėnesyje sukako vieni 
metai mano gyveninio Kana- 
loje ir vieni metai skaitymo 
lienraščio “Naujienos”.

Visi Amerikos lietuviai ži
note, kad šir melai man buvo 
unkiausi. Aš juose pergyve

nau daug sunkių valandų. Tu
rėjau darbą, nemokėjau kal
bos, aš buvau tikras moralia 
kankinys. Vieną kartą man 
farmeris liepė atnešti lopetą, 
o aš atnešiau tabako kaupia
mą mašinėlę! Vėliaus neturė
jau darbo, lankiau mokyklą. 
Dabar jau paprastais kasdieni
niais reikalais susikalbu anglų 
kalboje .laisvai. Jeigu gausiu 
darbą, tikiu, kad darbe lais
vai susikalbėsiu. Per vienus 
metus 6 mėnesius dirbau ir 6 
mėnesius buvau be darbo ir 
dar negavau darbo. Visa ma
no laimė, kad turiu gerą bro
lį, kuris mane savo lėšomis už
laiko. Jeigu neturėčiau gera
širdžio brolio, tai gal bučiau 
likęs skaudaus ir negailestingo 
likimo auka, nes svetimi ne
būtų ištiesę pagalbos rankos. 
Dėkoju taip pat ir poniai Ja- 
nusli ir jos dukteriai už juo- 
dvirjų medžiagines dovanas; 
tos jų dovanos man, apart me- 

Šiai nors viena gera iš visu medžionių 
. — ■ ■ ’- ’ ............................................................ ■■ " 

JO MOTINA VADINO J|“nEWT0N", BET 
JI TURĖTI VADINTI JJ^NUISANCE?

JI5 VISUOMET SĖDI ILGAI IR SKAITO.
KUOMET KITI NORI MIEGO, KAD 
ANKSTI ATSIKĖLUS.

11} KIEKVIENĄ ORATIH^ TVOR^ JIS 
I5LAUZDAVO SU ŠAUTUVU IR VIS SU 
PAVOJUMI.

IR KAIP TIK^SUNES VISAI PRISIARTINO 
PRIE PAUKSČiy .

vKLAUSYK, SULAUŽYSI 
ŠAUTUVAI AR TU NORI 

MUMIS UŽMUŠTI?

EI, TU, KLAUSYK, 
UŽGESYK ŽIBURĮ f

UITH.

JEI MES DAR 
TAVE PAMATYSIM 
TAI JAU NEBUS/

PfcRGRElT.^

C l%7> P* Loriiųid Gv., L»ir 1760

Old Gold
'The Smoother and Better Cigarette

,... not a cough in a carload

džiaginčs vertės, turi dar ir 
moralę vertę.

Per tuos vienus metus pa
rašiau keletą korespondencijų 
dienraščiui “Naujienos”. Mano 
korespondencijos dienraštyje 
“Naujienos” tilpo įvairiais lai
kais ir po šiomis įvairiomis 
slapyvardėmis: “Žalgiris”, “Lie
tuvis”, “Suvalkietis”, “Windso- 
rietis”, “J. J. J.” ir “G. J. Y.” 
Norėjau daugiau ką nors pa
rašyti, bet darbas ir mokslas 
neleido. (Sekančiais metais ti
kiu galėsiąs daugiau pasidar
buoti dienraščio “Naujienos” 
labui. Kemti demokratinę lie
tuvių spaudą skaitau savo, kai
po lietuvio, morale pareiga.

— J. J. J.

Amerikos girios ir 
girių produktai

Su v. Valstijų valdžia yra di- 
didžiausias pavienis savininkas 
girių žemes šioje šalyje.

Suv. Valstijų girių žemės 
užima net 469,000,000 akrų. 
Federalei valdžiai priguli 89,- 
100,000 akrų; valstijoms, ap- 
skričiams ir miesvaldystėms 
11,200,000 akrų. Privatiški sa
vininkai turi 369,200,000 ak
rų.

Kontinentinių Suv. Valstijų 
žemės plotas užima 1,903,216,- 
640 akrų, ir iš tų 822,238,000 
akrų originališkai buvo girių 
žemės. Dabartinis girių plotas 
yra tik 469,475,000 akrų. Se
niau šiaury tinių valstijų žemė 
buvo girios. Bet civilizacija 
žymiai išbaigė šių valstijų gi
rias. Pav., New Yorkas su sa
vo 30,498,560 akrų žemės, tu
rėjo 30.080,000 akrų giriuotos 
žemės, bet dabartiniu laiku tik 
12,000,000 akrų yra giriuota 
žemė. Connecticut valstijos 96 
nuošimtis buvo giriuota, bet 
šiandien tik apie 45 nuošimtis 
visos žemės yra giriuota. Penn- 
sylvanijos 28,160,000 akrų iš 
28,692,480 akrų buvo girios, 
bet dabar tik 12,000,000 akrų 
giriuota.

Medžių produkcijoj Oregon 

užima pirmą vietą su 23,275,- 
0(M> akrų. Arkansas, Alabama, 
Georgia ir Minnesota, visos tu
ri dauginus kaip 20,000,000 ak
rų girių. Michigan, North Ca- 
rolina, Florida ir California 
turi suvirš 18,000,000 akrų. 
Maine, Wisconsin, Louisiana, 
Texas, Washington ir Idaho 
turi suvirš 15,000,000 akrų.

Kad nors aržuolai ir kašta
nai auga įvairiose dalyse, bet 
daugiausia Mississippi klonyje; 
beržai, bukai, Amerikos riešu
tis ir medliepiai centralinė- 
se valstijose; raudonmedžiai— 
vakarų krantuose; eglės, pušys 
ir cedrai — Bocky Mountain 
valstijose.

Iš viso, 159,759,210 akrų 
musų žemės yra tautiškos gi
rios. Didžiausia iš kurių yra 
Tongasas, Alaskoj, kuri yra 
16,549,000 akrų. Valstijų gi
rios užima 5,501,000 akrų. New 
Yorko valstija turi didžiausį gi
rių plotą iš 2,000,000 akrų. 
Kaikuriuose tautiškuose par
kuose randasi milžiniški me
džiai. Yosemite Parke yra 
net trys didelės vietos didelių 
medžių.

Kasmet Suv. Valstijose pro
dukuoja net 24,300,000 kubiš
kų pėdų medžio, arba 43.2 nuo
šimtį pasaulio produkcijos. Su
prasti svarbumą tų skaitlynių
reikia atsiminti, kad Suv. Val
stijos turi mažiaus girių, ne-

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

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012. 1015, 1010. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:8* vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
C——

BRIGGSj

KUR TU * 
MANAI ESI 
PUBL15KOJ 
SKAITYKLOJ? 

TIK STAIGIĄ JISKAO sukosėjo IR 
VISUS PAUKŠČIUS PABAIDĖ KUOMET PARVAŽ

IUOSI ATGAL t 
MIESTELI NUSIP
IRK OLD GOLD.
N)CSUKOS6SI u? <

gu kitos pasaulio šalys. Visa
me pasaulyje yra 7,488,000,- 
000 akrų girių. Iš tų, Azija 
turi 2,096,000 akrų, Pietų A- 
merika 2,092,000,000 akrų, Af
rika • 797,000,000 akrų, Europa 
774,000,000 akrų. Iš šiaurių 
Amerikos 1,442,957 akrų, Ka
nada turi 569,746,000 akrų. Eu
ropoj gaminama tik 17,000,000 
kubiškų pėdų medžio, arba 30.2 
nuošimtis.

Iš viso 100,000,000 malkų 
sieksnių išimama iš Amerikos 
girių kasmet, apart 4,250,000 
kuolų, 37,700,000 pėdų lentų, 
70,000,000 gelžkelių balkių, 9,- 
000,000,000 namų gontų, 5,- 
000,000 minkšto medžio sieks
nių popieros gaminimui, 2,- 
000,000,000 statymo lentelių, 
ir tt. Vertė tų medžių siekia 
$2,232,000,000.

Bet kaip kitų šalių, tai tai 
ir Amerikos medžiai baigiasi.

Tik pereitais metais suvirš 
15,000,000 akrų girių išdegė.

Kasmet mes praledžiame 
net $17,(MM),000 girioms, t.y., 
prižiūrėjimo darbui, kirminų 
kontrolės darbui, apsaugojimui 
ir tt. [FLIS.J

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heartng

Kaipo lietuvis, lietuviams 
patarnauju kuogeriausid 
M. YIJŠKA & CO.

<604 So. Paaiina St^ Chtcaffo. Iii

TIK PER 10 DIENU
Kainos sumažintos ant aukštos 

rųšies pianų, phonogralų, 
radios

Grojiklis pianas, kaip ant pa
veikslo. Riešuto medžio, su vi

su įrengimu už $219.
Baldwin Hamilton grojiklis pia

nas, vertės $750, už $185.
Stark pianas už $175.
Hartford grojiklis Walnut, ver

tės $800, už $395

Atvvater Kent Radio Model 37 
A C. elektrikinis, už $88.

Freshman 6 tūbų A C. elektri
kinis, už $98

Radiola 16 už $69
Crosley A C’ elektrikinis už$72.

Radio korporacijos štai kaip 
ant paveikslo. Kainos nuo $69 
iki $895. Radiola 17 už $125.

Columbia — Victor — Senora—
Brunswick Ortophonic Victro- 

las už pusę kainos.
Autorizuoti dealcriai Spartan, 
Radiolas, Brunswick, Freshman, 
Atvvater Kent, Hovvard, Seno
ra. — Lengvi išmokėjimai. Se
nus setus sutaisom arba išmai- 
nom ant naujų ir garantuojam.

Didžiausia Muzikos, Pianų ir 
Radio Krautuvė

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 4705

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

G— G
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 KNYGĄ

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

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote- 

I ris dėvi, idant jūsų rūbai 
visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicagv, I1J.

Petternų Skyrius
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MUSŲ MOTERIMS
■■ Veda Dora Vilkienė

PUPŲ SRIUBA

1 puoduką lime beans
1 į o kvortos šalto vandens
4 riekutės morkvų
2 riekutės svogūnų 
truputį petruškų 
truputį pipirų (saldžiųjų)
2 puoduku saldžios Smetonos 

arba milko iš blokines
druskos.
Nuplauk ir įmok pupas ke

lioms valandoms. Nusunk van
denį. Užpilk vandenį ir virk 
apie valandą laiko pakol pupos 
bus minkštos. Po to kaip pu* 
pos virs pusę valandos sudėk 
likusias daržoves. Perlrink vis
ką per šitą. Turėtų būti 3 puo
dai. Jeigu tiek ne bus, dapilk 
vandens. Pa šildyk smetona ar
ba milką. Visiką kartu sumai
šyk — paduok karštą.

KEPTAS KUMPIS

1 
pio

colių storumo kum-

1 šaukštas miltų
2 šaukštai rusvaus cukraus 
:ii puoduko milko

puoduko vandens.
Nupiauk riebumus, supjaus

tyk, sumaišyk su cukrum. Iš
trink kumpį miltais ir padėk 
skauradon. Apiberk mišiniu iš 
cukraus ir lašinių ir užpilk tru
putį vandens. Padėk peciun. 
Kepk 15 minučių labai karšta
me pečiuje, o paskui sumažink 
ugnį. Užpilk atskiestą milką 
kokį 15 minutų prieš išimant 
iš pečiaus. Pienas turi būti 
vartotas kaip dažalas, taigi 
žiūrėk, kad visai neišvirtų.

T?

MOKYKLOS NURS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TŲ ŽINOTI ŠITĄ

KEPTOS BULVES

pn-

DAžALE

VYŠNIŲ PAJUS

arba

SŪRIO BLYNELIAI

.5

lauki tą kiek* 
Jos nepadaryt

vartoti neilu* 
jaučiatės. Kiek* 

privalo turėti

Išrink nedideles, bet v 
dus bulves. Nuplauk ir p 
peciun, kad iškeptų. Kaip 
minkštos nupiauk viršų arba 
perpiauk per pusę ir išimk vis
ką, palikdama, tik luobą. Su
dėk išimtą dalį bliudan, pridėk 
2 kupinu šaukštu sviesto, tru
putį pipirų ir druskos. Gerai 
išmaišyk pridek saldžios šmoto 
nos arba milko. Viską kartu 
gerai išplak ir padėk atgal j 
luobus. Apiberk tarkuotu suriv. 
ir paprikų. Padėk atgal Į 
cių, kad viršus pa rustų,
duok karštas prie mėsos.

I Pacific and Atlantic Photo]

Mrs. Gifford Pinchot, žmona 
buvusio l’ennsylvania guberna
toriaus, paskelbė savo kandida-

•‘i kvortos mažų svoguniukų 
1 
2 
9

puoduku pieno 
šaukštu sviesto

deri u 
pienu 
sudėk 
kepk
taukuose.

ir druska. Sumaišyk su 
ir kiaušiniu, o ant galo 
sūrį. Gerai išplak ir 

ant skaurados giliuose

Persitiknnkit apie 
šitų jus pačios

Prisipilk stiklą Ilowman’s Pieno. 
Gerkit ifilenjęvo.

I'is yra smetoninis
Loks naturalis jo skonis!
štai yra priežastis dėl vadovauja
mo gerumo. Tai yra todėl, kad 
Bowman’s Pienas yra turtingas, 
šviežias ir grynas. Saugus pienas 
švariuose buteliuose naturalis pie
nas kaip Gamta reikalauja.
Virš 51 melų pienininkystės paty
rime stovi užpakaly kiekvieno bu
telio Bowman’s Pieno. Per penkias 
dešimtis vienus metus jis buvo va
dovaujantis rųšyje. Jei jus niekad 
nevartojot Bowman’s Pieno, pradė- 
kit tai daryti šiandie.
'l iktai patelefonuokite j musų ar
čiausią dastatymo stotį arba užsi
sakykite nuo vieno musų atsakan
čiu pieno išvežiotoji).

Pastebėkit koks 
— koks gardus

1/2 šaukštuko pipiru 
truputį druskos
Nulupk svogūnus, virk svogū

nus dviejose kvortose vandens 
pakol bus minkšti. Nusunk. Pa
daryk baltą dažalą iš pieno, 
sviesto, miltų druskos. Sudėk 
svogūnus ir paduok karštą.

1 kiaušinis
U-2 puoduko pieno
1 puodukas miltų
1 šaukštukas baking pauderio 
druskos ir pipirų
Vį puoduko tarkuoto sūrio.
Išplak kiaušini. Pripilk pieną 

pi rsijok miltus su baking pau-

DAIR.V COMPANY

MilH/
Per 52 Metus Vadovaujantis Rųšyje

KALBĖDAMA aukltcsnls mo-1 
kykloa merginom* apie aame-U 
ninę higieną, patyrusi <lUtrlk-B 
to nuraė pasakč:

"Viena pagrindinių taisyk* j 
lių dėl merginų sveikatom, rel* ? 
kia užlaikyti sistemų norma- i 
liame stovyje. Normalia mank* 
itinimas Ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jia 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turftų būti varto
jamas. Paimk 
vieną vakarą.

» nesmagumo.”

Nujol galit 
rint kaip jus 
viena moteris 
outel| namie.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, io^f kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro iveičia nedrasky
damas dantų emalės —- tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So.
Halsted St., Chicago. 111.

puodukai šviežių vyšnių i 
iš blėkinės 

puodukas cukraus arba I 
daugiaus pagal skonies.

migdolų esscncijos pagal sko
nies.

1 šaukštas minute tapiokos
2 puoduku gerųjų miltų, 

šaukštuką druskos 
šaukštukus pieno 
daryk paprastą pajams

tešlą. Paimk gilų indą, tam! 
tikrą, kuri vartoja pajams. Iš
klok tešla ir pridėk vyšniomis. 
Apiberk cukrum tapioka ir tru-. 
pūtį migdolų essencijos. Paimk A, 
kitą tešlą, ta pusė, kur dėsi 
'int vyšnių, sušlapink vandeniu. Į 
Suspausk kraštus. Kepk 
tame pečiuje ir paskui 
pabaigą prisuk. Kepti 
apie valandą laiko.

.......r— <• >

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYK IT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, įdedant purčius, statom mūrinius ir medinius garažus, 

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Mihvaukee Avė., Tel Brunsivick 4707 ir Tel. Irving 5475

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier
Furniture

Ūse

O-(8dar
V^Poiish

prieš | 
reikia

ORANDŽIŲ GĖRIMAS

Labai sveikas vaikams
% puoduko cukraus
2 puoduku orandžių sunkos 
2 Vi puoduko pieno, arija 
l1/] puoduko saldžios Sme

tonos arba milko ir tiek pat 
vandens.

Ištarpyk cukrų orandžių sun
koj ir atšiihlyk. Kuomet reiks 
paduoti stalan, pilk 
orandžių sunką prie 
vandeniu Smetonos 
maišyk, arba gerinus, viską su
pilk i stiklinę bonką ir užsu
kus gerai sukratyk. Paduok 
šaltą.

atskiesto
ir greit

PAPRASTAS, BALTAS PYRA
GAS GREITAI PADA

ROMAS

— yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
dantų 
mostelę

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 M0RG1ČIAMS

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tuke

25*

3174—-Elegantiška vasarinė suk
nelė. Tinka iš Bilo materijos, pa
prastos arba margo šilko. lengva 
pasiūdinti ir smagu dėvėti, nes ji 
elegentškai Brido. Sukirptos mie
ros 16 ir 18, taipgi 36, 48, 40, 42 
ir 44 colių |>er krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virė 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su uf- 
eąkymu. Laiškus reikia adresuoti:

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No ----- ----—.
Mieros .................«... per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valai.)

1 puoduas cukraus
1 V2 puoduko miltų

2 šaukštuku baking pauderio 
1/2 šaukštuko druskos
Vi puoduko tarpyto sviesto 

arba criseo
2 kiaušiniu
1 šaukštukas vanilijos.
Sumaišyk cukrų, miltus, dru

ską ir baking pauderį kartu ir 
persijok 2-3 karius. Sudėk 
sviestą, kiaušinius ir dapilk 
pieno, kad puodukas butų pil
nas. Supilk prie miltų. Pridėk 
va n i Ii ją ir gerai išplak. Kepk 
dviejose blėtyse, karštame Jo
ciuje 15 iki 20 minutų. Atšal
dyk, aptepk viršų su sekamu 
greitai padaromu mišiniu:

Mišinys:
I puodukas cukraus
Vi puoduko vandens
1 kiaušinio balt jonas 

šaukštuko vanilijos
Sudėk cukraus, vandens, 

neišplaktą kiaušinį dvigubai! 
puodąn ir virk. Plak visą laiką 
pakol bus panašus į tirštą 
Smetoną. Pridėk vanilijos kaip 
busi prisirengus dėti ant pyra
go.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktu 
Hek naudingų žini<

ir

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

Gyląs ir Skausmus

Apsisaugoldt ■žsikritimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su Šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku.
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Vitoee aptiekoM—35c ir <5c puodukas ir 
dūdelė. Children’a Muatcrole (lengvca- 

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

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

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ................................................................. —. 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ..................... $7,0ū
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..............................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .....................................................  15c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street

>2.50

$1.50

$3.00

Brooklyn, N. Y,

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

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

klausomybės šventės vasario 16 d. imtinai. Vasario 16 d. išeina 
“Sandaros” didelis dvigubas numeris, pašvęstas, Nepriklausomybės 
10 metų sukaktuvėms paminėti. Visi užsirašę “Sandarą” li^i tai 
dienai gaus ją už $1.00 per ištisus metus. Užrašiusieji kitiems 
daugiau 5 prenumeratų gaus iš “Sandaros” knygyno dovanų $1.00 
vertės knygų.

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

nn Užsirašiusiam laikraštį “Sandarą’’ ant Aft 
M* I nUU metų šis čekis skaitomas vieno dolerio M* I ■ wU 
vertės. Užsirašymo laikas nuo 1927 m. gruodžio 20 d. iki 1928 
Vasario 16 d. “Sandaros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” 
Administracijai tą čekį pridėjęs TIK VIENĄ DOLERĮ ir gausi 
laikraštį visiems metams. šis čekis galioja vieną mėnesį nuo 
gruodžio 20 ligi vasario 16 dienai.

Užsirašančio vardas, pavardė

Pavardė

Numeris

Miestas,

ir gatvė

įjįįbne^ Svarios, Grynos, Sveikos
Gražios Akys

. <•
Yra Puiki Žmogui Dovana 

Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 
na ir Nekenkia 
Jums patiks jos 

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” DykaibimW£S

Murins Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

APSIDRAUSK!

$10,000 aotSt policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ............................................
Adresas (gatve) ..............................
Miestas ir Valst................................
Užsiėmimas
Pašelpgavis

Amžius
valstija .........................................................................

“SANDARA”, 327 E STREET, SO. BOSTON, MASS.
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LENKIJA SUTINKA TARTIS » *

šeštadienį atėjo iš Varsa vos telegrama, kad Lenki
jos valdžia pranešė Kaunui sutinkanti dalyvaut konfe
rencijoje Karaliaučiuje kovo mėn. 30 dieną, kaip buvo 
pasiūlęs savo notoje Voldemaras.

jie nori pasukti istorijos ratą atgal, — kas yra utopija 
ir dagi atžagareiviška!

Iš visa to aišku, kad liberalizmas Anglijoje jau yra 
nusigyvenęs idėjiniai, štai delko gabesnieji liberalų 
žmonės taip dažnai meta sąvo partiją ir eina vieni pas 
socialistus, kiti pas konservatorius.

Taigi derybos tarp Lietuvos ir Lenkijos neužilgio 
prasidės, nežiūrint to, kad Lietuvos tautininkai visą 
laiką skelbė, jogei duotas pereitą gruodžio mėnesį Ge- 
nevoje Voldemaro pasižadėjimas eiti prie santykių už
mezgimo su Lenkija nereiškiąs nieko.

Kai nesenai buvo susirinkusi Tautų Sąjungos tary
ba ir Lietuvos premjeras atmetė jos kvietimą važiuot 
Genevon pasiaiškinti, tai musų tautininkai didžiavosi 
juo ir sakė: “Matote, koks tas Voldemaras drąsus! Jisai 
nebijo nė Tautų Sąjungos!” Dabar yra aišku, kodėl jisai 
“nebijojo”. Tautų Sąjunga nestatė griežto reikalavimo 
Lietuvos vyriausybei, kadangi ji jau buvo sutikusi be 
Tautų Sąjungos įsimaišymo pradėt derybas su lenkais, 
ir lenkai, be abejonės, buvo pranešė Tautų Sąjungos 
vadams, kad Kauno pasiūlymą jie priima.

Del žmonių akių Voldemaras su Pilsudskiu labai 
smarkauja, bet patylomis juodu daro tą, ką didesnieji 
ponai jiem dviem įsako.

ALIEJAUS SKANDALAI

Jungtinių Valstijų senato tardymai skandalo, iški
lusio sąryšyje su buvusiojo vidaus reikalų sekretoriaus, 
p. Fall, papirkimu, jau neginčijamai įrodė, kad aliejaus 
magnato Sinclairo pinigais buvo patepta visa republi- 
konų partijos mašina, ne tik atskiri jos veikėjai.

“Grand O ii Party” dabar mėgina atsikirsti, iškel
dama aikštėn, kad ir demokratai nesą be nuodėmės, nes 
jų kasininkas padaręs sutartį su republikonų kasininku 
neskelbti stambesniųjų “dovanų”, įplaukusių į tos arba 
antros partijos iždą.

įdomu, kokių dar “skaistybių” patirs plačioji pub
lika apie didžiąsias šio krašto politikos organizacijas, 
iki pasibaigs tas tyrinėjimas?

BLOGI FAŠISTŲ POPIERIAI

Bloga yra su ta partija, kuri nedrįsta net savo ofi
cialiuose pareiškimuose ginti savo principus.

Mūsiškiai smetoninio fašizmo garbintojai įkūrė 
Brooklyne “tautininkų kliubą”, įrašydami į jo principų 
deklaraciją tarp ko kita šitokius žodžius:

“... neužmirštant ir savo gimtosios Tėvynės
Lietuvos, kurią trokšta matyt visuomet tautiškai 
demokratiška respublika....”
Visi žino, kad Smetona, Voldemaras ir Plechavičius 

jau senai yra sumaumoję Lietuvos respublikos demo
kratiškumą. Už tą “darbą” juos musų tautininkai gyrė 
susiriesdami, tečiaus jie visgi sakosi trokštą demokra
tiškos respifblikos!

Tai žmonės, kurie vienaip mano, o kitaip kalba. Už 
tokią partiją niekas neduos nė sudilusio dvylekio.

LIBERALIZMO SUTEMOS

į “Naujienų” nurodymą, kad Anglijos liberalai ėmė 
kopijuot socialistinės Darbo Partijos programo punk
tus, musų vienybininkai atsakė, kad mes sumaišę libe
ralų programą su atskirų žmonių parašyta knyga. Su
maišymas tečiaus įvyko ne kur kitur, o tik pačių vieny- 
bininkų galvose.

Liberalų partijos tarybai (Liberal council) nesenai 
buvo patiekta apsvarstyti industrinės politikos progra
mas, kuriame randasi, pa v. šitoks pareiškimas:

“Taryba laiko socialiai pavojingu ir nepateisi
namu esantį kapitalo nuosavybės paskirstymą, prie 
kurio didesnioji šalies kapitalo dalis yra menko gy
ventojų skaičiaus rankose, o didelė visuomenės da
lis turi mažai arba visai neturi kapitalo.”
Čia yra partijos programo projektas, o ne ištrauka 

iš kokios nors knygos, ir vyriausiu šito projekto auto
rium anglų spauda laiko “patį” Lloyd George. Bet kiek
vienas “gramotnas” žmogus pasakys, kad aukščiaus 
paduotas paragrafas tai gryna socialistų programo ko
pija.

Anglijos liberalai, vadinasi, • jau smerkia, pamėg-
džiodami suuialistus, tą turto pabkirstymą, kuris reiš- tarė liepi savo agentams Ang- dažyti.

Uftaisakyrno kaina»
Chlcagoj* ---- pM»tu>

Metams-------------------------------- w— $8.00
Pusei metą —- - - - - - -— 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Dviem mėnesiam-------------------- 1.60
Vienam mėnesiui------------ .75

ChicaRoje per iineiiotojuei
Viena kopija------------- -■■■ 8c
Savaitei................ .................... . 18c
Mineliui  75c

Suvienytose Valiti^oie, M Chicagoje.

Metama  —-------- ------ —— $7.00
Pusei meti....... ................  8.50
Trims mėnesiams -- - - 1.75
Dviem minesiams 1.25
Vienam mėnesiui --. . .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintai i

Metams ------------ ------ $8.00
Pusei meti--------------------- 4.00
Trims mėnesiams --------- , L50

Pinigus reikia dusti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

kiasi dabartinėje kapitalizmo sistemoje. Bet kadangi 
jie yra tik socialistų pamėgdžiotojai, o ne socialistai, 

tai jie nesugeba tų klausimą nuosakiai išrišti. Auščiaus 
pažymėtąjį blogumą jie siūlo pašalinti taip: “sistemati- 
nėmis pastangomis siekti to, kad didžiai padidėtų žmo
nių valdomoji (popular) nuosavybė.” Kitaip sakant, 
Lloyd George’as nori, kad krašto turtai butų lygiau pa- 
skirtyti tarpe žmonių.

Visų pirma toks jo noras yra visai tuščias, kol jisai 
nepasako, kaip jį įvykinti. Antra, toks noras neturi jo
kios vertės ateičiai. Juk kapitalistinės tvarkos pradžio
je turtai buvo daug lygiau paskirstyti, negu dabar — 
tai kame gi užtikrinimas, kad, jeigu liberalų noras butų 
šiandie įvykintas, už kiek laiko visuomenė vėl neprieitų 
prie dabartinio stovio? Vienintelis užtikrinimas tėra 
kapitalizmo sistemos pakeitimas socialistine sistema. 
Bet liberalai tam yra priešingi. Tikrumoje, vadinasi,

> .......... <

Apžvalga
> .1 I ■ ■

ATŽAGAREIVIŲ TALKI
NINKAI

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad nesenai susirinkęs 
Maskvoje komunistų interna
cionalo vykdomojo komiteto 
Plenumas (visų narių susirin
kimas) įsakė Anglijos komunis
tams ateinančiuose rinkimuose 
visur, kur tik galima, statyti 
savo atskirus kandidatus prieš 
Darbo Partijos kandidatus, ne
paisant, kad šitokia komunistų 
taktika gali padėti konservato
riams laimėti rinkimus.

Dabar Brooklyno "Laisvo” 
perspausdino iš Maskvos “Prav- 
dos” straipsni, kuriame tas be
protiškas kominterno vadų nu
tarimas mėginama /.‘pamatuo
ti”. Maskvos organas rašo:

“Anglijos Darbo Partija 
iki šiol pasilieka federacinės 
rūšies organizacija, pastaty- 

, ta darbo unijų pamatais. 
Formaliai visus Darbo Parti
jos programos ir taktikos 
klausimus sprendžia keturi 
milionai darbo unijų narių, 
kurie per savo delegatus par
tijos suvažiavimuose gali for
maliai reikšt ir ginti savo 
nuomones.... Tačiaus pasku
tiniais laikais ir ypač bėgyje 
pastarųjų 14 mėnesių, po 
angliakasių sumušimui, Dar
bo Partija vis labiau virto į 
centralizuotą socialdemokra
tinę partiją (baisu! “N.” 
Red.) tokio pobūdžio, kaip ir 
Europos žemyno panašios 
partijos. Dar daugiau. Angli
jos reforminiai socialistai pa
sinaudojo nupuolimu ūpo kai 
kuriuose sluogsniuose savo 
šalies darbininkų klasės, po 
mainierių pralaimėjimui ir, 
pasinaudodami galinga pa
spirčių iš ‘pergalingos’ val
džios pusės (? “N.” Red.), 
jie pralenkė net klasikinę’ 
Vokietijos socialdemokratiją. 
Jie prašoko Vokiečių social
demokratus net programos 
klausime, ne tik atvirai atsi
sakydami nuo socializmo (? 
“N.” Red.), bet ir nuo reika
lavimo apdėt kapitalą mokes
čiais (? “N.” Red.); kai dėl 
disciplinos vykdymo, tai Ang
lų social-reformistai taipgi 
pralenkė Vok. socialdemokra
tus,.:.. Net kairieji šnekėto
jai, kaip kad Lansbury ir 
Maxtonas, ne tik pasiduoda 
MacDonaldui visais politikos 
klausimais, bet laiko savo pa
reiga už jį balsuot laike rin
kimų partijos vado. O dar 
tik i>ora metų atgal tie ‘kai
rieji’ rado galimybę statyti 
savo kandidatą j vadus prieš 
MacDonaldą, statydami kan
didatūrą Lansburio ir smar
kiai rinkdami jam balsus.

“Dabar ‘kairieji’ jau neguli 
leist sau tokio prašmatnu
mo—”
Tai dėl šitų priežasčių “pa

saulio revoliucijos štabas” nu- 

lijoje skaldyt darbininkų bal
sus rinkimuose į parlamentą ir 
tuo budu vaidint reakcijos tal
kininkų rolę.

Atitaisinėt melus ir šmeižtus, 
kuriais yra išmargintas aukš- 
čiaus paduotasai “Pravdos” pa
reiškimas, nėra jokio reikalo, 
nes laikraščių skaitytojai ir pa
tys juos gerai mato. Bet gali
me čionai pažymėti, kad “Prav
dos” išvadžiojimai pilnai pa
tvirtina “Naujienų” nuomonę, 
kuri buvo išreikšta dėl to bol
ševikų taktikos pakitėjimo.

“Naujienos” sakė, kad komin- 
terno nutarimas išvest savo 
pasekėjus Anglijoje atviron ko
von prieš Darbo Partiją reiškia 
komunistų “bendro fronto” tak
tikos susmukimą; kad Maskvos 
demagogai pagaliau įsitikino, 
jogui savo “gręžimu iš vidaus” 
jie negali suskaldyti Anglijos 
darbininkų judėjimą, ir todėl 
rengiasi atkeršyti jam ataka iš 
oro. Bolševikų organo paduotie
ji faktai ir prasimanymai kaip 
tik tą ir parodo.

“Pravda” rašo, kad pirmiaus 
Anglijos Darbo Partijoje buvo 
veiklus “kairieji”, kurie vedė 
kovą prieš MacDonaldą. Tuos 
“kairiuosius” Maskva rėmė kiek 
drūta, tikėdamasi, kad jie arba 
paims viršų Darbo Partijoje, 
arba ją suskaldys. Bet pasta
ruosius kokius dvejus metus 
anglų “kairieji” vis labiaus ir 
labiaus krypo “dešinėn”, iki pa
galiau pavirto ištikimais parti
jos vadovybės rėmėjais. Mask
vos “grąžtas” paliovė gręžęs; 
jai teko konstatuot tą faktą, 
kad Darbo Partijoje bolševikų 
įtakai nebepaliko vietos. Taigi 
reikia trauktis atgal.

Už tą “kiką”, kurį Anglijos 
darbiečiai davė Maskvai, ši da
bar ketina atsilyginti, padėda
ma Anglijos socialistų priešams 
rinkimuose.

Gerai. Tegu padeda! Juo ge
naus tuomet Anglijos ir kitų 
šalių darbininkai supras, kad 
bolševikai tai tikrumoje tik 
“kairysis” pasaulio reakcijos 
sparnas.

Kaip apdengti stalo 
viršų

Jeigu šeimininkė negali tu
rėti arba neturi amalui j stalą 
virtuvėj, yra keli budai page
rinti seną stalą. Suv. Valstijų 
žemdirbystės Departamentas 
Departamentas paduoda vieną 
būdą kaip apdailinti stalo vir
šų. Paimk linolėjos šmotą, nu- 
mieruok stalo viršų ir pritai
kink linolėją, užcementuok lino- 
lėja ant stalo viršaus. Truputį 
padžiuvus, apšmeruok viršų su 
verinksu (varnišu). Tas gražiai 
užbaigia stalo viršų ir labai 
lengva bus švariai nuolat užlai
kyti. Nei vanduo, nei karšti 
puodai arba indai nesuterš vir
šų. (FLIS).

Abu labu
—Juk tiesa, ponas direkto

riau, mano Ledi visai panaši 
į Rafaelio angelą?

—Žinoma. Ir Rafaelio an
gelas ir tamstos duktė — abu

! Apie Įvairius Dalykus

Lapių ir kitų žvėrių 
farmos

Amerikos ir Kanados žvėrių 
auginimo farmos. — įkapių 
farmos. — Patyrimas. — že
mė lapėms auginti. — Kiek 
buvo mokama už lapių po
rą? — Wisconsino lapių far
mos. — Mėlynosios lapės. — 
šeškai. — Žebenkščių ir 
muskvebrių auginimas.

Jungtinėse Valstijose randa
si apie 2,500 farmų, kur augi
nama lapės ir kiti gyvūnai. 
Kanadoj tokių farmų yra a- 
pie 1,550. Nėra reikalo aiš
kinti, kad tų žvėrių ^auginimo 
vyriausias tikslas yra kailiai.

Paskutiniais keleriais metais 
Europos šalys irgi tos rųšies 
farmomis susidomėjo. Ten pra
dedama steigti farmos, kur au
ginama lapės, šunlokiai, žeben
kštys ir tt. Tuos gyvūnus Eu
ropa daugiausia importuoja iš 
Amerikos.

Joki kita gyvulininkystės ša
ka nesivysto taip sparčiai, kaip 
lapių farmos. Tai visai netu- 
ralus dalykas. Reikalavimas 
ant kailiukų nuolat didėja. Tuo 
tarpu laukinių lapių ir kitų 
žvėrių pradeda pritrukti. Be 
to, korporacijos, kurios parda
vinėja lapes veislei, varo pro
pagandą. Ta propaganda tu
ri kaip geras, taip ir blogas 
puses. Kad nesąžiningos kom
panijos prigauna žmones, ku
rie beveik nieko nenusimano a- 
pie žvėrių auginimą, tatai yra 
žinomas faktas. Visuomet at
siranda žmonių, kurie nori greit 
praturtėti.

Daugelis mano, jog užaugin
ti lapes yra labai lengvas da
lykas. Aptverei kokį žemės 
plotą, suleidei ten keletą lapių, 
— ir atliktas kliukis. Niekas 
juk jas neprižiūri, kuomet jos 
miške gyvena. Jos ten turi 
ne tik maistu apsirūpinti, bet 
ir savo gyvastį saugoti. Kas 
kita farmoj: maistą jos gau
na, o nuo priešų apsaugoja auk
šta tvora.

Tikrumoj, suprantamas daik
tas, taip nėra. Visi gerai žino, 
jog naminių gyvulių auginimas 
yra gan keblus dalykas. Rei
kalinga žinojimo ir dąug pa
tyrimo. Tas pat ir su lapių au
ginimu. Lapių farmai vien tik 
tvoros nepakanka, — reikia ir 
kitko.

Kad lapių auginimas yra gan 
pelningas užsiėmimas, — dė- 
liai to nėra jokios abejonės. 
Ta pramonė sparčiai auga. La
pėms paprastai pavedama to
kia žemė, kuri niekam kitam 
netinka; kitais žodžiais sakant, 
nėra derlinga. Ateityj, reikia 
manyti, dauguma farmerių 
pradės auginti lapes ir kitus 
gyvūnus. Jau dabar Kanadoj 
randasi nemažai farmerių, ku
rie turi nuo šešių iki dvylikos 
porų lapių. Tai jų, taip sa
kant, šalutinis užsiėmimas.

Lapė, kaip žinia, yra augi
nama dėl savo kailio. Tuo 
žvilgsniu ji neturi konkuren
to. 1910 m. už lapių porą bu
vo mokama $3,000, o trims me
tams praslinkus jau $25,000. 
Jos taip nepaprastai pabrango 
vyriausiai todėl, kad skleižia- 
mos tiesiog pasakiškos žinios 
apie tai, kaip lapių augintojai 
per labai trumpą laiką pasida
ro kuone milionieriais. šian
dien tokių dalykų jau nebeat
sitinka, nes lapių auginimo 
pramonė pradeda nusistovėti.

Lapių farmos duoda itin ge
ro pelno. Tatai gali patvirtin
ti farmeriai, kurie tuo dalyku 
užsiima dešimtį af daugiau me
tų. Didžiausiu pasisekimu ga
li pasigirti Wisconsino orga
nizacija, kuri operuoja šešias 
faunas. lai didžiausi tos rų
šies organizacija visame pasau
lyj. Prieš trejetą metų ji par
davė New Yorke 4,089 lapių 
kailiukus. Vidutiniška kailiu
ko kaina buvo $132. Vadinasi, 

organizacija turėjo $539,741 
įplaukų. Ant tų pėdų reiki: 
pridurti, kad ne visos lapė: 
tapo parduotos: 1855 poros bu
vo palikta veislei.

Mėlynosios lapės dabartimi 
laiku yra auginamos tik Alas 
kos salose. Sąlygos tai pramo 
nei ten yra labai patogios. La 
pės turi pilniausią laisvę, ka 
daugi iš salų jos visvien nega 
Ii pabėgti. Visa ką farmeria 
daro, tai pristato lapėms mais 
tą. \

šiaurinėj Alaskoj daromi 
bandymų auginti baltąsias la
pes. Atrodo, kad jų auginimai 
su laiku gali būti itin pelnin
gas užsiėmimas.

Prieš karą Amerikoj buvo 
auginama nemažai šeškų, šian
die visai ne daug žmonių tuc 
teužsiima. O tai todėl, kad 
šeškų kailiai labai atpigo. Vi
dutiniškai už šeško kailiuku 
mokama tėra tik du doleriai 
Vyriausia to nupigimo priežas
tis yra ta, kad Vokietija ir Ru
sija bemaž visai sustojo tuos 
kailiukus pirkti.

žebenkštys nesunku tėra au
ginti. Priegtam jos yra laba: 
veislios — turi po šešis, septy
nis ir net aštuonis vaikus. Ta 
čiau, bendrai imant, jų augini
mas nėra labai pelningas.

Už muskvebrio kailiuką y- 
ra mokama nuo 30 centų iki 
dviejų dolerių. Kas metai yra 
pagaunama milionai tų žvėre
lių. O tai reiškia, kad jie at
neša kelis milionus doleriu pel
no. Iš muskvebrio yra dvejo
pa nauda — jo kailiukas esti 
parduodamas, o mėsa suvarto
jama maistui. Mėsos rinkoj 
muskvebris yra žinomas kaipo 
“pelkių zuikis.”

Muskvebris nereikalauja jo
kios priežiūros. Jis veisiasi 
pelkėse. 300 ar 400 akrų pel
kėtos žemės plotas gali duoti 
nuo 1,500 iki 2,000 muskvebrių. 
Tokiu budu akras pelkėtos že
mės, vidutiniškai imant, duo
da nuo 8 iki 10 dolerių pelno. 
Turėti tiek įplaukų iš pelkių y- 
ra gan neblogas dalykas.

Bendrai imant, laukinius žvė
ris galima auginti visose šiau
rinėse valstijose. Tatai ‘daro
ma ir šiaurinėse Kalifornijos, 
Colorado, Kansas, Io\va, Miss- 
•ouri ir kitų valstijų dalyse.

Geriausias metodas yra pra
dėti nuo vienos poros. Beau
gindamas mažą skaičių, sako 
Frank A. Ashbrook, žmogus į- 
gauna reikiamą žinojimą ir pa
tyrimą. O kuomet jis turi pa
tyrimo, tąsyk, žinoma, žvėrių 
auginimą galima pastatyti ant 
didesnės skalės. —K. A.

Juokai
Kuo jis rašo

MOKYTOJAS. Baisus daly
kas, nes laikraščiai rašo, kad 
ateina galas svieto.

MOKINYS, lai įdomus da
lykas.

MOKYTOJAS. — O būtent 
kodėl jis įdomus?

MOKINYS. Man įdomu kuo 
laikraščiai rašo: paišeliu, plun
ksna ar drukuojama mašinėlė, 
ir įdomu ar laikraščiai ir skai
to ar tiktai rašo. O dar dau
giau įdomu, kaip galas gali 
vaikščioti, kuomet dabar visur 
mada važiuoti automobiliais.

Doros brigados posėdyje.
žodį (nachališkai) paėmė 

ciocia Femcia:
—Tegul sau rašo ir kalba ką 

nori, bet aš įsitikinau, jog vy
rai tapo daug padoresni, negu 
seniau...

—Argi?
—Pirm trisdešimts metų nie

kados negalėdavau pati viena 
gatve praeiti, taip vyrai už
kabinėjo, o dabar niekas.net ir 
nežiūri mano pusėn...

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] 
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Sykiais geriau tylėt
Tik nevis uomet.
Užuot neapgalvotai ką tarus, 

rpač laikrašty, geriau tylėti, 
les neapgalvotas sakinys veik 
visada iššaukia kitą tuo pačiu 
klausimu atsiliepti, kas virsta 
Igais ginčais, iš ko “apšvieta” 

veik tą patį kaip be ginčo.
“Naujienų” 48 nr. rašiny 

‘Dar apie Visuomybę”, Tylin
tis peikdamas Visuomybę, pei
kia visus promotorius, ne vien 
zisuomybės, D. Šidlauskų, bet 
visus; kas ką pastebi, ar su- 
nano, anot jo visi drąsuoliai, 
kurie drysta pareikšti savo pa
stabas, sumanymus esą “garbės 
ieškotojai.”

Kad tas daugelio daroma dėl 
ikilbos (garbės) neginčiju. Bet 
jei tūlas ką geriau už mane su
mano, kodėl jam nepritarti ir 
garbės pavydėti? Na, o jeigu jo 
sumanymas netikęs, niekas jo 
nepriims ir toks pavydžios gar
būs negaus.

Peikt drąsuolius už pareiški
mą savo minčių labai neišma- 
nu, nes dažnai net nemokšos 
galvoj gema genialė mintis, 
kurios nepatėmytos praeina pro 
‘garsuno” smegenyną, kurio
mis betgi žmonija pasinaudoja 
ir apkainuoja. Jei ne drąsuoliai, 
kurie gal ir dėl garbes ką da
rė, mes neturėtumėm viso to, 
kuo nūnai kaipo lietuviai pa
žangos srity didžiuojamės. Jų 
pradžia taip pat buvo sunki, 
sutikta su pašaipa. Juo griež
tesnis (navatnesnis) sumany
mas, juo naujasnis kelias, tuo 
daugiau esti neigiamas.

Tas yra ir esti, nevien rašti
joj, bet visose srityse, kad su
manytojas nors tobuliausio vei
kalo būna pašaipos auka. Blo
giausia, kad tai daroma netiek 
nepatikūjimu sumanėjo-pronio- 
toriaus gabumų, kiek aklo pa
vydo jausmų. Pavydo yra pas 
lietuvius amžiais jrembėjusio.

Tylintis kaįpo mokąs skaityt, 
negali nežinot, kad gyvenime 
viskas, ką matome-gūrimės, nė
ra pastovus, keičiasi. Pažangos 
srity ne dievų ranka, o žmonių 
protai tai daro. Jei, anot Tylin
čioje, visi kas ką žinąs tylėtų, 
paskendę savy svają žaistų, be
būtume laukiniais, ko Tylintis 
vargiai beapkainuotų.

Nesakau, kad Visuomos mok
slas tobulas, b(‘ ydų-trukumų, 
teciau visuomoj yra daugiau 
kiltnmo, negu ydų. Jei perkra
tyt tas pačias Tylinčioje patė- 
mytas visuomoj nelygybes ydas, 
jos dikčiai sumažės, nes visuo- 
ma kolkas gyvuoja teorijoj.

Redakcija, matyt per klaidą 
padėjo Kritikos skyriuij. Vien
puse pažiūra, ar ji teigia, ar 
neigia, nėra kritika.

Ką neapgalvotai sakius, ge
riau tylėti. Pareikšt pavydo 
ūpų augusiam nesveika.

— Arimantas.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

niekas.net
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Oda, apsiredymas ir 
sveikata.

Orą reikalinga ne tik tam, 
kad kūną apdengus, dailesniu 
padarius, nuo daugybės kenks-

dejuoja. Tai jiems sąnarius 
tai strėnas, tai galvą, tai kak 
lą dažnai skauda arba, kai| 
jie sako, “degina”, tai, paga
liau, visokie skausmai, tars 
gyvi būdami, vaikšto ir kūną 
žinoma, da labiau dvasią, erzi

CHICAGOS 
ŽINIOS

Jaunuomenei apsaugoti aso
ciacija (Juvenile Protective! 
Assn.) išleido metini raportą, 
kuriame lar|>e kita ko smar-

Chicagos Lietuviu Ekskursija
mingų dalykų apsaugojus, bet 
podraug kad ir apvalius. Per 
odą, mat, kūnas gauna gana 
gerai apsivalyti, kitaip sakant, 
nereikalingų medžiagų iš kūno 
oda daug pašalina. Tik dėl to 
ir vadiname odą pašalinamuo
ju organu. Inkstai, riekia čia 
pastebėti, yra vyriausiais pa
šalinamaisiais organais.

Bet kaip pašalinimo darbą 
oda nudirba? Visų pirmiausia, 
žinoma, reikia galvoj turėti,

na. O jų pažastės ir tarpko
jis, tai tarytum šuste iššutę 
Gerai, kad dar ten plaukų y- 
ra, jeigu ne, tai sušiltus odi 
nusimautų ir žaizdos atsiver
tų.

mažomis liaukutėmis, papras
tai prakaito liaukutėmis vadi
namoms. O šitos liaukutės, tai 
tarytum ‘mažos dirbtuvėlės, ku
rios išskiria iš kraujo nereika
lingas ir kenksmingas kunui' 
medžiagas ir paskui, prakaito 
pavidale, iš kūno pašalina.

Kas-gi tariaus atsitinka su 
prakaitu, kaip jis jau gauna 
odos paviršių pasiekti? Jei
gu oras nėra labai drėgnas, 
vaizdžiau tariant, vandens ga
rais ligi sočiai nepersiėmęs, be 
to, jeigu žmogus yra lengvai 
apsirėdęs, sakysime taip, kad 
oras gauna lengvai odą pasiek
ti, tai prakaitas išgaruoja į o- 
rą. 'Pieša, ne visas jis išga
ruoja, kietosios jo medžiagos 
pasilieka prie odos. Todėl va ir 
reikalinga bent kartą savaitė
je gerai muilu ir vandeniu odą 
nuplauti. Antra vertus, jeigu 
oras yra drėgnas, gi žmogus 
gana sunkiai apsirėdęs, tai pra
kaitas ne taip lengvai iš kūno 
išeina, o ir išėjęs, negauna su 
oru susidurti, taigi ir į orą iš
garuoti. Tada, žinoma, dalis 
prakaito pasilieka kūne, bet 
daugiausiai tai susigeria į dra
bužius. Suprantamas daiktas, 
jok tokiuose atvejuose kūnas ' 
kaip reikiant neišsivalo, oda 

drabužiai ir- 
kodel žmo- 
storai apsi- 

i pras- 
žmonės 

nusirėdyt, o
tai 
dar 
jau

tampa apsivėlus, o 
gi nešvarus. Štai 
nės, kurie mėgsta 

Ii, dažniausia 
atsiduoda. Tokie 
tik pradeda
prastas kvapas nosį trau
mai. tarp kūno paviršiaus 

ir drabužių yra be galo tvanku.
Imkime dabar kelis pavyz

džius, kad čia pajudintus klau
simus ryškiau aikštėn iškėlus. 
Prisiminkime vidurvasarį ir 
karštą orą, kuriame žmogui 
novoms nenoroms tenka gana 
daug paprakaituoti. Bet, tegu 
tik jis gauna važiuoti, kad ve 
vis( šveižias oras galėtų su jo 
oda susidurt, o tuojaus ims ir 
prakaitas, taip sakant, nudžius. 
Kas čia pasidarė? Nugi, kaip 
žmogus vietoj stovi, tai oras 
apie jį labiau sudrėgsta ir ma
žiau prakaito į save sugeria, 
bet kai žmogus važiuoja, tai ir 
vien vai susiduria su nauju oru, 
kuris, be abejo, yra sausesnis, 
o todėl ir prakaito daugiau pa
ima. Žmogui gi būna ir vėsiau 
ir aplamai smagiau. Daugiau
siai tik todėl nekurie žmonės ir 
mėgsta karštuose oruose pasi- 

žinoma, jeigu žmorvažinėti.
gus bus perdaug apsirėdęs, pa 
vyzdžiui,
paprastai būna, tai ir važuojant
tik nuo veido ir rankų prakai
tas nudžius, o kitur pasiliks

kai vyrai kpd vjasarą

Imkime dabar žmones, ku
rie reumatizmą turi. Kaip jai 
visi žinome, tai šitie ligoniai 
daugiausai savo negalėmis de 
juoja, kaip drėgnas oras užei
na, 
jau 
ras 
žiau

Jų kūnas, mat, ir taif 
prastai išsivalo, o kai o- 
sudrėgsta ir prakaito ma- 
sugeria, tai, suprantama 

reumatikams daug blogiai

reumatikus galvoje 
nės, kurie mėgsta
ir šiltai apsirengt 
turi reumatizmo 
nuolatai visokiomis

pagalios, tik 
? turėti, žmo- 

labai storai 
, jeigu ir lie

tai vistieb 
bėdoum

čiau gauna arba ir visai negau
na tie, kurie lengvai apsirėdę 
Kūnas, matote, gauna prie vi- 
nokio ar kitokio oro pripras 
ti, da ryškiau sakąnt, Užsi
grūdinti, o tada jau jo bile ka.‘ 
neįkirs, vadinasi, slogų nepa
darys. Tiesą sakant, tai var
giai gali būti kas nors žmo
gaus sveikatai naudingesnio 
kaip geras užsigrudimas. Juk 
kai žmogus gauna prie visko 

i priprasti, tai jis tada nė šal
čio, 
galios, 
nepaiso, 
gyvenimo 
pasiskaityk i nu*. O 
vieną kitą pavyzdį 
iškeikime.

Štai, pirmiausia 
nos pradėjo lengvai 
žemus čeverykus dėvėti, šilki
nes kojines ir 
kelines tai tik 
jaunos merginos 
ypač vasarą, jų 
bedė vi. Vyrai 
me pakitėjo.
aukštus, didelius čeverykus ir 
storas kojines, jie pradėjo dė
vėti žynius čeverykus ir daž
niausia šilkines 
dabar ir žiema 
t i, ypač jauną 
dėvėtų aukštus 
aplamai sakant,

nė karščio, nė lietaus, pa- 
nė kitokių nepatogumų 

Tiktai imkime ir iš 
knygos nors biskį 

tai 
čia aikštėn

kiai puolamas yra meras Thom- 
psonas. Baix>rte sakoma, kadį 
pranašavimai apie busimą “lai-1 
svą” Chicagą, girdėtis tuo lai
ku, kai ėjo paskutinis rinkimų* 
vajus, pilnai pasitvirtinę: kad 
tiesiog m matyti galimybės re
formuoti klystančią jaunuome
nę, kol Chicagos politinis gyve
nimas neapsivalys nuo gėrimų, 
gembleriavimo ir ištvirkimo 
lizdus palaikančių interesų. 

♦ ♦ m
Politikieriai pešasi. Illinois 

valstijos republikonai susipykę 
ir pešasi. Viena grupe yra 
Thompsono-Crovve, kita — se
natoriaus Dencen; yra, regis, 
dar. grupių. Valstijos advoka- i 
tas (prokuroras) Crowe nese-l 
nai pareiškė, kad nusižengimų j 
skaičius Chicagoje 
Teisėjas Svvanson į 
pareiškimą atsako 
taip: Aš norėčiau
valstijos advokatų Crowe, ko- j 
dėl šiandien ginkluotos jėgos j 
turi saugoti jo palies namus 
nuo bombų. Ar valstijos advo-

tik mergi- 
rėdytis:

marškinius, o 
šilkines, arba 
ir moteriškės, 
visai jau ne- 
irgi apsirėdy- 

Ažuot dėvėjus

kojines. Jau 
sunku pamaty- 
vyriškį, kursai 
čeverykus. Ir 
kaip moterys,

ra šiandie apsirėdę, negu 
buvo keli metai atgalios.

Tai gerai. Gal sakysite. kad 
ar

ba kitokiomis ligomis serga. 
Kaip tik priešingai. Statisti
ka aiškiai įrodo, kad žmonės 
vis serga mažiau ir mažiau, 
kad jų miršta irgi kas metas 
mažiau. O tai aišku, kad len
gvas apsiredymas yra ne tik
tai parankus, patogus, bet ir 
sveikatai labai geras. O žino
ma, ne tiktai dėl apsirėdymo 
pakitėjimo žmonės mažiau ser
ga ir jų mažiau miršta; bet 
kad ir apsiredymas prie to 

nuginčyti visaiprisideda, tai

Dabar, ant 
keletą tipų, 
atrodo, 
sakosi, 
penktus 
tikrųjų 
nesnis.
dyti, kad butų galima 
išegzaminuoti, 
da. Overkautas

J ei na

galo, paimkime 
Va, kaip jie-jos 
ofisan vyriškis, 
tik trisdešimts

metus bevarąs, bet iš 
atrodo kur tai 

Paprašai jo
kas sė
li usi rė- 
tiksliai 
prade-

žiponas, sveJ 
deris, bruslotas, stori vilnoniai 
marškiniai, žinoma, viršuti
niai, da storesnį apatiniai; ke
linės dvejos arba gana dažna 
ir trejos, kojinės dvejos ir ga
na' storos , čeverykai dideli 
storos skuros, kartais pasitai
ko ir tokių, ką dėvi čeverykus 
kailiuku pamuštus. Taigi, ma
tote, kiek sluoksnių drabužių 
šito žmogaus kūną dengia. Su
prantama, prakaitui išgaruoti 
be galo sunku, nes orui ne len
gva odą pasiekti. Patys dra
bužiai prakaito pilni, taigi 
atsiduoda prastai; žinoma, 
geriau atsiduoda ir patsai 
drabužių dėvėtojas.

(Bus daugiau)

ir 
ne 
tų

Nužiūrima, kad balandžio 
menesio nominacijose Ghica- 

goje bus kvalifikuoti dalyvauti 
ir dalyvaus 1,300,060 balsuo
tojų.

)ei greito piniginiu 
eikalų atlikimo su 

Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegrąmą

mažinusi.
šį Crowe1
daug-maž
paklausti

kiekvienam jų
būrius kaip

tojų duodamas
ginkluotų vyrų
protekciją nuo bombų? Įteikia 
pasakyti, kad kaip dėl polili- 

yrakierių, tai labai griežtas 
toks teisėjo pareiškimas.

o « o
Kaip \Vashingtoiie blaivinin-į 

kai, įvairios kapitalistų asocia-i 
cijos ir kitų interesų grupės i 
turi nuolatinius savo propagan
distus, kurie nuolat daro spau
dimą i kongresą, taip Chicago
je, tam tikros grupės žmonių 
palaiko propagandistus miesto 
salėje. Stambesnes kompanijos 
turi nuolatinius 
rių užduotis yra 
kas svarstoma ir 
ryboje, ir daboti, 
nepalankaus jų
nebūtų nutarta, o kad Lutų tar
ta tai, kas eitų jų naudai.

asmenis, kū
tėm yli visą, 
tariama la
idant nieko 

samdytojams

Cicero

Miestas skolų neturi, že 
miaiisi taksai, švariausias

miestas

Apie musų miestą kalba vi
sur ir visaip, teisingi žmonės 
ir laikraščiai kada jiems reikia 
žodis teisybės tarti, jie apie Ci
cero kalba taip.

Cicero skolų neturi. Cice- 
ros taksai žemiausi. Cicero 
yra švariausias miestas
ir tai yra padaryta su gera 
pastanga žmonių, kurie dabar 
randasi valdžioje. Miesto prezi
dentu p. Juozas Z. Klenha ir 
Timothy Buckley, miesto kolek
torius, jų pastangomis tai pa
daryta, nors priešai kaip poli
tikos taip ir kitokių išrokavi- 
mų žmonės, diskredituoja Cice
ro, bet jų tas diskreditavimas 
visuomet nueina niekais. Cicero 
buvo, yra ir bus — nuosavas 
Cicero! Savystovis
kad tą savystovumą palaikius 
visi piliečiai turi balsuoti už pil
ną Hepublikonų “tikietą” Balan- 
džio-April 3čią.

Cicero ir

(’iceriečiai, neatiduokite , Ci
cerus kitiems, balsuokite pilną 
ti kietą!

ATĖJO “Kultūros” No. 2. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

t

Gegužio 2-rą dieną, 1928

Iš New Yorko Klaipedon 
be persėdimo

Baltic America Line

Laivu LITUAN1A
Kompozitorius

st. Šimkus
Palydovas

Tai bus smagi, mokslinga, įspūdinga

ir naudinga kelionė. Lietuvon pribus

prieš dideles iškilmes 10 m. Lietuvos ARTISTAS J. BABRAVIČIUS 
keliauja drauge 
su ekskursija

Pradėkite Prisirengimą Tuojaus!
Sekamose vietose patarnaus jums

nepriklausomybės apvaikščiojimą

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

V, STULPINAS
3255 So. Halsted St.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St.

J. J. ZOLP
4659 So. Paulina St.
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Musų Kontestantų Stovis
LAIPSNIS V
Balsų 8,000
Dovanoms $250
1. Jaųuard parlor setas
2. Atwalcr Kent Radio
3. Bemard uprigbt 

pianas
4. Deimantinis žiedas 

moteriškas
5. Deimantinis žiedas 

vyriškas

DR.
A. MONTVIDAS,

1579 Mihvaukoe Av.,

Chicago, III.

Turi balsų
8500

K. G. URNEŽIS, 
1328 Harrison St.

Gary, Ind.
TuYi balsų

«0U8

LAIPSNIS IV

Balsų 15,000

Dovanoms $500:

1. Gulbransen pianas
2. Frizey parlor setas
3. Antros klesos laiva

korte i Lietuvą ir atgal

ALBINAS 
RUDINSKAS, 

3404 S. Union Av., 
Chicago, III. 
Turi balsų 

18295

Iš kontestantų 
darbuotės

Kontestantui Rudinskui liko tik
tai trys laiptai iki pirmo laipsnio 
dovanos laimėjimo. Atrodo, kad Ru- 
dinskas lengvai pasieks pačią kon- 
testo čiukurą. Kontestantas Pranas 
Lukoševičius, tarsi naujai atgimęs 
praeiti.) savaitė padarė stebėtinai 
didelį progresą. 'Taipgi laike praei
tos savaitės atatinkamai pasižymė
jo sekami kontestantai: p-lė S. Ko
las, P. Atkočiūnas, P. Vaitekūnas,

P. Daubaras, I*. D. Andrekus, p-lė 
Vilimaičiutė, F. Prusis, J. Ivanaus
kas, J. Jankus, p-nia Dekshus, p-nia 
Matulienė, B. Vaitekūnas, J. Ur
bonas, Juzeliūnas, V. Staupickas ir 
Geryba. šeši nauji kontestantai 
pasiekė “Non Gradus”: J. Trijonis, 
A. Peters, V. Paninis, J. Poloiner, 
A. Wozbut ir p-lė A. Zlibin.

Iki kontesto užbaigai liko šešios 
savaitės, kontestantai privalo su- 
brusti išnaudoti tinkamai visas 
esamas progas gavimui kuodau- 
giausia balsų. Dabar atėjo valanda 
tinkram kontesto darbui — snau
duliai tegul eina j šalį. Draugai

6
LAIPSNIS VI
Balsų 3,800
Dovanoms $100:
1. Radio Freshmans 

Masterpiece
2. Vyriškas deimantinis 

žiedas
3. Laikrodėlis Elgin 

“Crushion”
4. Brunswick phono-

. grafas
5. Dudor komodė
6. Moteriškas deimanti

nis žiedas

ALEKSANDRA 
AMBRAZEVk’IA 

3210 S. Halsted St. 
Chicago, UI. 
Turi balsų 

5834

JUOZAS KEMĖŠIS,

LAIPSNIS VII

Balsų 1,100
Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikro

dėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
I. Moteriškas žiedas 
ii,'' Vyriška špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar pin moterims

MISS SOPHIE 
KOLAS 

3715 Parrish Avė. 
Indiana Harbor, 

Ind. 
Turi balsų 

2X80

PRANAS 
LUKOŠEVIČIUS 
1436 So. 50th St.

Cicero, III. 
4689

3252 S. Halsted St., 
Chicago, III.
Turi balsų

1513

PAUL 
ATKOČIŪNAS, 

1634 So. 48th Ct., 
Cicero, 111. 
Turi balsų 

4350

PETRAS
VAITEKŪNAS, 

3436 S. Emerald av.
Chicago, III.
Turi balsų , 

1326

VINCAS 
SABALIAUSKAS,

2345 S. Leavitt St., 
Chicago, III.
Turi balsų

4179

907 S. J 
Waukegan, III 

Turi balsų 
3837

S. NAUDŽIUS, 
1220 Hamilton Av., 
Grand Rapids, Mich.

Turi balsų 
3809

kontestantai, bukite ambitingi savo 
darbo tiksluose iki kontesto užbai
gai. Jūsų darbas kilnus — neša 
spindulius tyros kultūros j kiekvie
no lietuvio grytelę. Platindami 
“Naujienas” skleidžiate šviesos ir 
tiesos mintį lietuvių gyvenime. Sti
prinkite savo tautos žmonių egzis
tenciją naujoje Tėvynėje Amerikoj.

Draugai kontestantai, su padvi- 
gubintom spėkoms, kupini energi
jos ir pasiryžimo stropiai imkitės 
už darbo, kad užbaiga Jūsų tikslaus 
veikimo butų tinkamai apvainikuo
ta sėkmingumu. Tegul Jūsų kiek
vieno atskirai nuveiktas darbas lie
kasi šiame “Naujienų” konteste 
liekasi garbingai istoriniu požymiu 
Amerikos lietuvių gyvenime.

— Julius Mickevičius, 
“N-nų” Kontesto Vedėjas

I

THAMAS LUCAS, 
115 W. Main St., 

VVestville, UI.

FRANK PRUSIS’,

3247 Beach Avė.,

Chicago, UI.

Turi balsų

1864
JUOZAS 

OVERAITIS, 
4689 Brandon Avė., 

Detroit, Mich. 
Turi balsų 

2536

POVILAS 
DAUBARAS, 

6500 Evans Avė., 
Chicago, III. 

TTiri balsų 
2031

MISS B.
VIL1MAIČIUTĖ

17th and Clark St., 
Gary, Ind.
Turi balsu

1844

, JURGIS
SUGZDINIS,

504 S. Binkley Av.,
W. Frankfort, III. 

hsųnų ijnkL 
1820

JOHN MARTIN, 
4601—7th Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi balsų 
1734

PRANAS KLIENA, 
2554 Blue Island Av., 

Chicago, III. 
Turi balsų 

1522

MRS. ANNA 
DEKSHUS, 

1203 Milvvaukee Av., 
Racine, Wis.

Turi balsų 
1482

7
LAIPSNIS VII
Balsų 1,100

Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikrodėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
4. Moteriškas žiedas
5. Vyriška špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar pin moterims

Turi balsų
2830

P. A. DELTUVA, 
628 Island Avė., 

Rockford, III.
Turi "balsu 

1348

JUOZAS YANKUS

LAIPSNIS VII

Balsų 1,100
Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikro

dėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
4. Moteriškan žiedas
5. Vyriška špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar pin moterims

JONAS 
IVANAUSKAS, 

3959 Archer Avė., 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1404

535 N. Randolph
Street 

Philadelphia, Pa.
Turi balsų

1302

MRS. ANNA 
MATULIENĖ 

4853 Homerlee Avė. 
East Chicago, Ind.

Turi balsų 
1316

BENEDIKTAS 
VAITEKŪNAS

3249 S. Halsted St.
Chicago, III.
Turi balsu

1280

P. I). ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

Turi balsų 
1856

PETKAS PEIK A 
6119 So. Keneth 3255 S. Halsted St. 

.Chicago, III.Avė.
Chicago, 111. 
Turi balsu 

1250
Turi balsų

1243

JONAS URBONAS,
95 Boston St., 

Ixiwrence, Mass.
Turi balsų

1206

UKTVERLS
4901 W. 14th St., 

Cicero, III. 
Turi balsų 

1198

P. J.
JUZELIŪNAS 

3222 R Street 
So. Omaha, Nebr.

VITAUTAS
GALSKIS

2930 N. Harlem Av.
Elmvvood Park, III.

ANTANAS 
VLSBARAS 

6|(f9 S. Kedzie Av., 
Chicago, 1)1. 
Turi balsų 

1141

SIMONAS
CHEVINSKAS,

832 W. 33rd St
Chicago, III.

Turi balsų
1134

MRS. ANNA 
KASPEK, 

6818—25th Avė. 
Kenosha, Wis. 

Tuji balsų 
1142

JOE SHIMKUS,
4236 S. Talman Av., 

Chicago, III.

P. SAVICKAS,

114 Moultrie Avc.

Pittburgh, Pa.

Turi balsų
1113MRS. IZABELĖ 

SAKALAUSKIENĖ 
7004 S. Talman Av.

Chicago, III. 
Turi balsų 

1126

LAIPSNIS VII

Balsų 1,100
I 

Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikrodėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
4. Moteriškas žiedas
5. Vyriška špilka
6. Rankovių sagutes
7. Bar pin moterims

PRANAS 
MIK9LAITIS 

3433 W. 61 PI. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1105

GRADUS

NON

.

JUOZAS
JANUŠONIS

I
j 320 Plummer Avė.
Į

Hammond, Ind.

i «
Turi balsų

492

MATEUS LAŠAS
R. R. 1, Box 121 

Michigan City, 
Ind.

Turi balsų 
450

ST. MASIULIS
110 Virginia Avė. 

Harrisburg, H).

Turi balsų 
412

MISS JEANNETTE 
STANKUS 

324 So. 22 Avė. 
Bellvvood, III. 

Turi balsų 
1112

J. P. 
RAULINA1TIS

26 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Turi balsų
1112

Turi balsų
1

Turi balsų

1195

WM.
STAUPICKAS

JOSEPH 
GERYBA

Scottville, Mich.

Turi balsų

1103 VIKTORAS 
PREIKŠĄ 

10155 S. State St. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1108

J. TRUGNIS
8732 Houston Avė., 

So. Chicago, III.
Turi balsu 

405

A. PETERS,
837 Princeton Rd., 
Royal Oak, Mich.

Turi balsų
404

V. P. BANIONIS, 
1017 E. 72 Place 
Cleveland, Ohio 

Turi balsų 
404

'Turi balsų
1126

WILLIAM 
......... KOSI S .........  

515 Hurlburt St. 
Peoria, III. 
Turi balsų 

1107

MISS ANICY
ZLIBIN

10731 Forest Avė., 
Chicago, III.
Turi balsų

400

VINCAS NAINIS 
340 E. 14 St., 

Chicago Heigts, III.
Turi balsų 

1106___

J. N. ZIČKUS
539 Coli Avė.

E. St. Louis, 111.

ST. ŽUKAUSKAS
42 Keith St., 

Lee Park 
Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų
1109

JONAS RUIKO 
11055 S. Michigan 

Avė. 
Chicago, UI. 
Turi balsų 

1108

931 Greenbush St. 
Milwaukee, Wis.

Turi balsų 
1107

W. H. KELPS
2419 W. 69 St. 

Chicago, III.

ANTANAS 
REKŠTIS, 

3226 So. Emerald 
Avė., Chicago, III. 

Turi balsų 
1104

JUOZAS 
ASCILLA

Turi balsų
1104

1744 N. Lincoln St. 
Chicago, III.
Turi balsų

1103

STASYS 
SENKUS

21 Edwards St., 
Waterbury, Conn.

Turi balsų
1102

. J. POLOINER, .. 
1238 Allison Avė., 

VVashington, Pa.
Turi balsų 

401

ALBERT WOZBUT
3548 E merai d Avė., 

Chicago, III 
T'uri balsų 

401

T’uri balsų
1107

JONAS 
NAUJOKAS, 

6485 Belfast Avė. 
Detroit, Mich.

1103

JONAS 
RAŠČIUKASMRS. ANNA 

BAKIENĖ 
P. O. Box 572 

Benton, III. 
Turi balsų 

453

AUGUST 
PETREIK1S 

118 Midland Avė. 
Rockdale-Joliet, III. 

Turi balsų 
450

STANLEY 
SHERPITIS 

315 So. Bth St. 
St. Charles, III. 

Turi balsų 
423

KĄNTEN1S 
3303 So. Lowe Avė. 

Chicago, III. 
Turi balsų 

410

ANTHONY 
NAUJOKAITIS 

118 S. Hesperia St. 
Collinsville, III.

Turi balsų
409

J. B. AGLINSKAS
7911 S. Halsted St.

Chicago, III.
Turi balsų 

400

4158 S. Campbell 
Avė. 

Chicago, III. 
Turi balsų 

407
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Jungt. Valstijų senatoriai, 
nariai komisijos tyrinėjančios 
skandalą, iškilusį su republiko
nų partijos rinkimų vajaus ma
chinacijomis prezidento Har- 
ding laikais, darbuojasi Chica- 
goje. Senatoriai nori surasti vi
sas tų machinacijų paslaptis.

» » «
Alfonso Frazier, 3743 So. 

Dearborn st., sunkiai sužeistas. 
Jis važiavo autu kartu su kitu 
žmogumi. Policistai liepė su
stoti. Jie mėgino pabėgti, bet 
pataikė į telegrafo stulpą. Po
licija, besivydama, pašovė Fra- 
zier’a.

Chicagos pajamų taksos (in- 
come taxes) už pereitus 1927 
metus, sumokėtos šiomis dieno
mis, pasirodo yra didesnės, ne
gu 1926 m. taksos. Mokėjimo 
taksų laikui baigiantis šiemet 
suplaukė $28,954,944.95, o per
nai buvo $27,408,818.14. Viso 
iki paskutinės valandos taksų 
sumokėjo 155.000 asmenų.

Užvakar kai kurios Chicagos 
leidės atlankė miesto valdinin
kus prašydamos pastatyti nau
ją prieglaudą šunims. Valdinin
kai, sakoma, prižadėję prašy
mą išpildyti. Tos moterys dide
lį skaičių kartų geriau padary
tų, jei jos taip rūpintųsi varg
šų žmonių — ypač bedarbių — 
padėtimi. 

♦ * *
Eliz.abeth Omorio, 30 metų, 

247 W. Goethe st., pašovė savo 
vyrą. Klausinėjama, ji pati ir 
jos vyras pareiškė, kad pašo
vusi jį juokaudama. Vyras li
goninėje, o o «

Kazimieras Dobkauskas tapo 
paleistas iš kalėjimo šeštadie
nyje, km' jis’išdirbo 100 dienų, 
už tai, kad mušė savo pačią. 
Sugrįžęs namo, Kazimieras su
manė atsilyginti pačiai už ka- 
zioną duoną, kurią ši jam parū
pino. Taigi gerokai ją vėl ap
kūlė. Pasekmė Kazimierui bu
vo ta, kad jam teko vėl stoti 
prieš “šviesų” teisėjo veidą. Tei
sėjas tą pačią dieną pasiuntė 
Kazimierą kalėjimai! dar 100 
dienų. 

♦ * ♦

Nariai senato komisijos, ty
rinėjančios vadinamus aliejaus 
skandalus, apleido Chicagą. Jie 
išvažiavo VVashingtonan. Pasi
liko tik jų ekspertai knygve- 
džiai, kurie tapo Įsakyti peržiū
rėti kai kurių bankų knygas. 
Prieš apleddžiant senatoriams 
Chicagą pasklydo žinių, jog 
artimoje ateityje galima laukti 
naujų sensacinių žinių apie 
suktylies kai kurių turtingų 
vertelgų, o gal ir aukštų val
dininkų. Senatoriai, sakoma, 
suradę Chicagoje svarbių liu
dininkų tokių žinių iškėlimui.

♦ ♦ ♦
Šiuo laiku yra spausdinama 

knyga p. Marcus Kavanagb, 
kuris ištarnavo 33 metus tei-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

t
L. S. S. 4 kuopos su

sirinkimas
Lietuvių socialistų Sąjungos 4 
kuopos susirinkimas įvyks ant
radienyje kovo 20 dieną, Ray- 
mond Chapel svetainėje, 31-ma 
gatvė, arti Halsted St. Pradžia 
8 vai. vakare. Draugai, bukite 
visi laiku. Koupos sekretorius.

Cicero
VVestern Electric kompanija, 

tai visos Ciceros papuošimas. 
Kompanija turi vieną didžiau
sių dirbtuvių ne tik Ciceroje, 
Chicagoje, bet ir visoje Ame
rikoje. Viskas čia įtaisyta mo
derniškai. Tik viena bėda, bū
tent ta. kad ne smarkiausia da
bar dirba.

Yra skyrių, kuriuose dirba
ma gerai, bet didelė didžiuma 
skyrių nedirba. Paleisti! iš dar
bo daug darbininkų, šiuo laiku 
geriausiai dirba faundrė.

čia yra paprotis rengti dar
bininkams, išdirbusiems ilges
nį laiką, iškilmes, šiomis dieno-Į 
mis surengta tokios iškilmės 
vienam darbininkui kaip ap- 
vaikščiojimas 50 metų sukak
tuvių. Iškilmės surengta pietų1 
’aiku. Grojo muzika, imta pa
veikslai etc.

Tokių darbininkų pasitaiko 
’abai mažai. Tas žmogus, tiek 
metų išdirbęs yra dar gana 
tvirtas, tik jau nebeprigirdi. 
Ir aš tikiu, kad jam ranka skau
dės nuo sveikinimų, kaip pre
zidentui Coolidge, kuomet jis 
tapo išrinktas prezidentu.

Darbininkas.

Vėl “Tuščios pas-
tangos”

P. Vaičiūnas užkariavo chi- 
•agiečius. Jo komedija susilau
kė ne mažesnio pasisekimo, 
kaip kad Kaune. Ir Pilka mokė
jo parinkti tinkamą veikalą.

a + a
VIKTORIJA K LI UčIN SK1EN Ė

Mirė kovo 17 d., 1928 m. 6 
P. M., apie 70 metų amžiaus. 
Kilus iš Suvalkų rėd., Seinų 
apskričio, šventažalių parap. 
ir miestelio. Amerikoje išgyve
no 17 metų. Paliko dideliame 
nuliūdime 3 sūnūs ir 2 marčias 
Joną, Juozapą ir Oną Kliučins- 
►kius ir Petrą ir Stenaniją 
Kliučinskius ir anukus. Kūnas 
pašarvotas 3131 So. Emerald 
Avė.

Laidotuvės jvyjes seredoje ko
vo 21 d., 1928 m. iš namų 9 
vai. bus atlydėta j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Marčios ir Visi Giminės

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

sėju. Knygoje nurodoma, kad 
Šiandien Jungtinėse Valstijose 
esama 350,000 kriminalistų. 
Kas kaltas, kad kriminalistų 
esama tiek daug? Pasak teisė
jo Kavanagh kalti yra: visuo
menės apatija . (negijimas), 
papenėjusi, netinkanti kovai su 
nusižengimais teismų procedū
ra, kai kurie nauji teismų me
todai, greičiau apsaugantys 
kriminalistus, negu publiką, ir 
sukti advokatai.

• ♦ ♦
l’atrick Doherty, 30 metų, 

gyv. 51 Ii) Emerald avė. tapo 
skaudžiai nuplikytas ir, kaip 
daktarai mano, gal mirs. Pa
triko žmona ir jo kaimynas 
i'Ilomas Begun irgi nukentėjo. 
Ir nukentėjo jie todį^l, kad 
ekspliodavo mažus degtinės 
bravorėlis, kurį Patrikas buvo 
įsitaisęs namuose.

Kaž kokie visiems įdomus žo
džiai pasigirdo nuo scenos, kaž 
kokie visiems artimi žmonės 
pasirodė. Geras vaidinimas,, ge
ras veikalas štai ir pasiseki
mas.

Prieš aplėksiant Chicagą, art. 
Pilka kartoja “Tuščias pastan
gas” trečiadienyje, 28 kovo, C. 
S. P. S. salėje ant 18 gatvės. 
Gal 1 Jct. Auditorijoj visiems 
butų truputį patogiau susirin
kti, bet teko nugirsti, kad C. 
S. P. S. salėje tas veikalas sta
tomas todėl, kad ten yra tinka
mos scenerijos. Salė taipjau 
visais atžvilgiais paranki ir 
patogi. O žmonių tam vaidini
mui prisirinks iki valiai, nes 
net ir tie, kurie matę “Tuščias 
pastangas” Goodmano teatre, 
antru sykiu ruošiasi tos komedi
jos žiūrėti. Ir tenka pasidžiau
gti, kad tarpe Chicagos lietu
vių pasidaro toks žymus kultū
rinis judėjimas, kitos kolonijos 
ne be reikalo Chicagai pavydi.

Taigi, turiu dar pasakyti, 
kad ir šiuo sykiu, kaip ir 
Goodman teatre “Tuščias pa
stangas” mums atvaizduos po-

A + A
JUOZAPAS ANDRIŠUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 16 dieną, 1:30 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukęs 39 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Naujauniiesčio parapijoj, Svai- 
niku kaime, Panevėžio apskr., 
paliko dideliame nubudime 
Amerikoj brolį Povilą ir jo 
šeimyną, Lietuvoj brolį Joną ir 
seserį Marcelę. Kūnas pašar
votas, randasi 3238 S. Halsted 
Street.

f •

Laidotuvės įvyks utarninke, 
kovo 20 dieną, 1 va), po pietų 
iš koplyčios į Tautiškus kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Andrišu- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis Povilus, jo žmona 
ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Rudžius, Telefonas 
Victory 4088.

A f A
M A K J JON A G A N DRIMIEN Ė 

Po tėvais Cirtautaitė

Miirė šeštadieny kovo 17 d., 
1928 m. 2:55 vai. ryto, sulau
kusi 39 m. amžiaus. Paeina iš 
Raseinių apskričio, Gargždų 
parapijos, Girininku kaimo. Pa
liko dideliame nuliudime vyrą 
Juozapą, du aunu ir vieną duk
terį po pirmu tėvu Juozapą 
Šniukštą. Paliko Amerikoje du 
broliu Konstantiną ir MateuŠa 
o Lietuvoj Juozapą ir seserį 
Barborą Girtautai. Kūnas pa
šarvotas 1904 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo 21 d. iš namų 8:30 vai. ryte 
bus atlydėta į Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekamos,
Vyras, Sunai, Duktė ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauju g ra
binus S. M. Saudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

■4-

nios N. Gugienė, M. Dundulie
ne, P. Millerienė, M. Balsienė 
ir A. Zavistaite, o ponus ir 
mužikus vėl vaidins J. Stasiū
nas, art. Pilka, J. Balsis, B. 
Liutkevičius, J. Puišis, A. Be
nai tis, D-ras Kliauga ir Ad. 
Micevičius. Mažu velniuku bus 
tas pats R. Juchnevičius. Apie 
tą patį velniuką šnekant, nors 
jis nesenai dar iš Lietuvos at
važiavo, bet pasirodo labai ga
bus vyras. Ir vaidina jis gerai 
ir kitiems dalykams tinka. Tai, 
mat, naujos, moderniškos Lie
tuvos produktas.

Well, manau, kad pasimatysi
me seredoj 28 kovo “Tuščių 
pastangų” vaidinime. — Ragas.

A th A
JONAS SHEPUTIS

Mirė kovo 17 <1., 1928 m., 8 
A. M., 12 metų amžiaus. Gimė 
Chicagoje, Jan. 1, 1916,

Paliko dideliame nuliudime 
tėvelius Antaną ir Juzefą She- 
pučius ir broliuką Petrą 7 me
tų.

Kūnas pašarvotas 3646 South 
Parnell Avė.

Laidotuvės jvyks utarninke, 
kovo 20 d., 1928 m. iš namų 8 
vai. bus atlydėtas j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėveliai, Brolis ir Visi Giminės

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

■MnHMKMinaMMnaaP

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musųį n a v i no a a
laidotuvėse ir kokiam* 
reikale, visuomet eit' 
Hanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. 0. LACHAVIGZ
Lietuvio Graborias ir 

Balzamuotoje*

2314 W 23rd PL 
Chilago, HL

Patarnauja laidotuvi- 
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
c R A BORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi-' 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stos.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Te!. Roosevelt 7539

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nuliūdimo valandoje 
suteikiam geriausį pa
tarnavimą. Palaidoj5- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠEREA

3252 South Halsted Street

Viriui Unlversal
State Bank .... 

Moterys ir mergi
noj kreipkitis su 

-cikutai* nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai" 
ku pagal sutarti.

MOKĖK 85 CENTUS 
ir gausi “Visuomybę” — n. t. ti
kybos mokslą '“Naujienose” (1739 
So. Halsted), “Aušros Knygyne” 
(8210 So. Halsted), pas A. Grušą 
(3454 So. Halsted), pas Bardauską 
(6155 Dorchester Avė.), pas Brijuną 
(2638 W. 40th str.), pas Visuomį 
8622 So. Parnell Avė.).

Lietuvės Akušerės

A. VIOIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos koleg i j 4; 
ilgai nrakt i k a- 
*usi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sųžinin 
gal patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m <> 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reika
luose moterį m ► 
ir rnergi noras, 
kreipkitis, o ra 
■d te pagelbų 
Valandos nuo * 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai vakare

AkiųjGydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS'
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kroivts 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 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. po. p.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

abejoji apie savo akis, eik paa

Dr. A. R. BLUMENTHAL
•IPTOMETRIST

4649 South Ashland Aveniu 
ir 805 Eaet 47th Street 

Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvi* Akiu Specialistai

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

25 METU PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki! mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:80 iki 11 v. dieną.

Phone ('anai 0523

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 78?* 

Ree„ 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, «-8. Nedalioj 10-12 d.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

A. L DAVSŠJU
4910 So. Michigan Avė.

TeL Kenwood 5107
V alandoa

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Lietuviai Daktarai
relephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell 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. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:60 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M 

CHICAGO

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee A venų e, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunawick 0597 
UltrarioUtin# šviesa it Jiathermis

Re*. 6600 South Artesian A venų* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicato, III

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
<645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekov 
CHICAGO. ILL

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

Tel Lafayette 4146
' ulHndoi

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai vak

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki • 12 vai. dienos ir 
nuu 6 iki 9 va!andai vakare

Jvairųs Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Į Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ii 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18tb St. netoli Morgan St.
V a i a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktj So. Shore 2238, Boulevard 6488

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30 iki 
*<:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard A939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12. 1 iki Hiena ir 0:30 iki 0:30 ■».
4608 South Ashland Avenue
Netoli 40tb St. Chicago, 111

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Res. 2359 S. I^avit St., Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9
Nedėlioj pagal sutartį \ _

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
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.
Res. 3201 South VVallace Street

Jya^rUs Gydytojai
x GYDO

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

OR. J.W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKU

1800 So. Ashland Avė.
V alandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez Te! Drexel 9191

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofiaasi 3192 S'o. Halsted St„ Cldcagv 
arti 81st Street

Valandos: 1—8 tpo piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dienų

DR. CHARLES SEGAL 
Praktfkuoja 20 metai — — 

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Mi<lway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų, 

‘7 iki 0 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų'
Kea. Telephone Dužu 8200

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

DR. A. KULVIN
DENTISTAS

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

kampas 46 Place.
Atsineškit ši 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 reikš** 
mokėti:

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

Dr. C. W. De Roųue 
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

DR. G. L. MADGE
DEN IMSIĄS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
1930 W. 13 St.. Cicero 

Tol. Cicero 40 
Res. Lawndale 0165

i Advokatai
JOSEPH J. GRISU 

(Juozas J. Grišius) 
| ADVOKATAS

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

Namu Telefonas Republic 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.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
TeteTonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1319

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieni 
vakarą, išskyrus ketvergę.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

Cor. Washington and Clarks Sta 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8895

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

JOHN B. BORDEN
(John Baųdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Tcdefonas Republic 9600

A, A. OLIS
' ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randui ph 1034. — Vai. nuo 9—6

8241 South Halsted SL 
Tel. Yards 0062 

7—9 vai, vak. apart Puncdšlio ii 
PštnyčioB.



Autas sužeidė Mariją Stolin- 
skaitę, 15 metų mergaitę (2706 
\V. 12 St.), kuomet ji laukė 
Kedzie ave 
gatvės.

gatvekario prie 56

«

vvru, tarnavusiujaunu
Side Trust and Savings 
keleto mėnesių bėgiu iš-

Henry Rust, 55 metų 
ir VVilliam Morgan, 65

Du 
South 
banke 
aikvojo kuone $250,000 banko
pinigų. Vaikinąi prisipažino, 
kad jie išleidę banko pinigus 
bespekuliuodami arklių lenkty
nėmis. .Juos prikalbėję gemble- 
riuoti 
vyras,
metų. Vaikinai jau sėdi kalėji
me. Bet ir seniai- būtent llust 
ir Morgan — pateko bėdon. 
Jiedu tapo pasiųsti kalėti kiek
vienas 5 metus.

CLflSSIFiED aBS
Educational

Mokyklos

Banjo Studentams! 
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant nauj< 
tenor banio, kaina $38.75, labai leng 
vaia išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražii 
resonator vėliausio tamsio walnu’ 
medžio. įskaitoma skrynutė. Sis spe 
cialis pasiūlymas tiktai trumpam lai 
kui. Valandos nuo 12 dieną iki ll:3i 
vakare.

Mumford Music
Studios,

Ine.,
13 So. Kedzie Ave.
Phone Kedzie 6810 *

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laik 
ir pigiai. Mokiname dienomis i 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOJ 
gramatikos, sintaksės, aritmetikom 
knygvedystės, stenografijos, ir kiti 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauj; 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinį mokslą j devynis mėnt 
sius; aukštesni mokslą j vienus me 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloj' 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslu- 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jum' 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi 
te abelnai ir visose mokslo lakos 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St, Chicago, III

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ii 
vakarais. Atsilankykit arba reika 
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEER1NG 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
įvairus

KAM MOKBT1 daugiau už anglis 
kad mes galim datsatyti jums -J 
$6.50 toną už car load iš Illinoii 
Southern kasyklų. Jos yra dideliai* 
šmotais.

Boulevard 1036
GROTAI dėl visu garu ir vandeniv 

šildomų boilerių, rūmas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American ' 
Stove Repair Works, 3110 Went Į 
worth Ave. Phone Victory 9634.

ATYDA Lietuviams dėl gerų le 
daunių. (dedam 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.

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

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

INDIA LABORATORY,
1407 Mihvaukee Ave., Chicago, III,

KRAUTUVIŲ F1KČERIA1 
Grosernių, BuČer 
nių, Delikatessen 
Restau rantų, Ken 
džių, Bekernių, Mu 
sų specialumas Ge

ras patarnavimas, žemo* 
kainos.

SOSTHEIMS. 1912 So. State Street

Business Service
Biznio Patarnayimąa

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
6201 West Grand Ave.

Berahire 1821 
MR. PARIS

NAUJIENOS, Chicago, m Pirmadienis, kovo 19, 1928

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. Užlai- 
(om malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MALEVOJAM, dekoruojam —- At- 
dšaukit šiandie, jus busite užganė- Į 
tintas. Kas nors naujo. Vienaiini to- 
dos rųšies mechanikai Chicagoje. 
I^wson I’ainting & Decorating Co. 

Kedzie 5556.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turimo labai gera progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanai turi 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo-

dėl 
va-

tin-

šioje sakoje ir netingi dirbti, lai tuo- 
. lav atsišaukia. Atsineškit su savim 
Ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 

1 Levy Motor Co., 8882 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5812 West 
22 S*., Cicero, UI.

Sewing Machines 
________ Si uya^mos M nos

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

Resortas ir Farma Patarimas Publikai!

A u to niobi les
STEARNS-KNIGHT, 7 pas. sodan

Viena iš puikiausių Michigan VisI 8ako ir žino, kad su pirki- 
... mu ir pardavimu turto, motgičių rei- 

I’CSOl’tų, SU namais, gyvuliais, kalais, notariališku raštu padarytum, 
paukščiais ii- turtingu invejlto- ir laivakorčių siuntimu —- n . .. ..v. ; VISADOS yra patartina knep-num, 9 skylių pnvatišku golfo! ties pas

0 cilinderių, ballon tajerai, originalis lauku; tik trejetą valandų ko-, S. T i, FABIAN & CO
11 o i»i s* t nrr i 11«* l f*4-swl f 4* _.. . tužbaigimas už $575 7020 SJlalsted st.

MES iižinokėRlinn ciiah u#. Juru automo
bilių. vlHoldų Išdirby Kėlų ir modelių. M<« 
inokčH.iiie uaiigiau iiwti Bhic Book vertė.

ATLAS MOTORS Ine.
(1939 Cotfmro Urovn Ave.

lionės nuo Chicagos; resortas 809 W. 35th St, Chicago 
išgarsintas tarp augštos klasės -Boulvard 0611-0774

’ žmonių ir visų mėgiamas. Gry- JI/a£Aj{}0ŽI7Ymw vra^iiSu w° i v j aaa • J Ų 151/j INI o I iv/V Ui U “j J^lo.

PERKRAUSTOME 
j visas miesto dalis, nebrangiai

KARVE Y & CO., 
Not Ine.

1357 W. I^ake St. Monroe 0056
Vakarais Monroe 6629

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu-1 
•imus užtaisomo už $3. Darbas ga- 
•antuotas.

C. MOSER 
625 West 48th Place 

Yards 1034

UPHOLSTERING, nopieravimas, 
•ertaisymas. Mes atliekam tik ge- 
■iausj darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
ikaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

IŠKABŲ malevojlmas nupiginto
ms kainomis iš priežasties lėto se- 
'.ono.

Oakland 6777.

1 Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim-

1 ti. Pinigus gausite I 12 valandų. _____________ ___
Industrial Loan Service sinkTa:‘’.’.,Lunijiltns šo.

1726 W. Chicago Ave., 
Kampas Hermitage Ave.

REIKALINGAS janitoriaus pagal
bininkas, turi būt unijistas, 7905 S. 
Eberhart Ave.

REIKALINGAS janitorių pagalbi- 
HMt ««Ari 1 CJa

i St. Louis Ava.

$20 ĮMOKĖTI
Už bilę vieną vartotą karą musų 
stake, — $100 iki $1000. Dodges —' 
Buicks — Willys Knights — Whip-:

no pelno neša apie $14,000 j 
metds. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su

For Rent
Morgičiai pirmi ir antri 

6 nuošimčiais padaromi i 24 
valandas.

j Musų išlygos bus jums naudingo*. 
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
3835 So- Halsted St.

Atyda Lietuviams
Rendon naujai, gražiai įrengtas 

■ show room automobiliams. Labai pa- 
I togi vieta. Didelė transportacija ir 

i nebrangi renda. '------ :—

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičiu už 4% komišo.

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

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

PRIEŠ pavasarj namų taisymą 
rstai- 
; ar-

■lasterinimą arba lopymą, per. 
ome ir malevojame, Atsišaukit 
a telefonuokit.

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

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 

!bungalow ir dviejų karų gara- 
AtsiJešidt | budinkais, inventorium ir sod-Įžas, galima nupirkti lengvais 

už cash.
Marųuette 

Manor prie boulevarų ir gat-

pels. Chevrolets, Fords. Atsineškit! ouaiDKais, inventorium n soa- žaa, galima nupu 
šį skelbimą su savim, nuliesime $10 numi, kuris susideda iš 30 ake- išmokėjimais arba
pigiau.

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

SPECIALIAI! SPECIALIAI 
Buick Master Six Sodan ...........
Hudson Coach .................................
Nash Coach ..............................
Buick Sport ..............................
Oakland Sodan ..........................

rių vaisingų greipsų ir 24 ake- Bungalow randasi
; rių kitokių vaisinių medžių, jau
no alfalfo laukų ir derlingų ga- vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 

Farma rubežiuojasi su1 giau negu verta. Del informa- • . • •« « t ' • • 9 • __ ą f a •• _$495 nykių.
$375 resortu ir turi puikų marketą ■ cijų kreipkitės

’Jorn I nrndnkbim.g ant vietos npr visa 6409 So. K

■ . , J aipgi Įrengsime A.į stovyje. Atdara vakarais ir ne-
baterių Service stoti, taip kaip pa- (1g|loj pagot Buick Co., 4400 Archer 
tiks rendaunykui. Taipgi turime Ave Victory 1200.

į^o'pi’oduktams ant vietos per visą
$650

Mes garantuojam, kad visi karui yra

6409 So. Kedzie Avenue

KVIIIIVI avi a •* /o IKV.1...OV. |,wU..VSihu.Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, JlL „ ’i ' 
inn kr ru_ 1- C* ~ jinon 1 VA/hirntaipgi pirmi morgičiai. Koom ou 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’,<i nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24

1 Be jokio komišino.
S. OSGOOD,

2231 West Division St 
Tel. Armitage 1199

vai.

PASKOT.OS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS

Turime užtektinai pinigų, 
kainos, lengvi išmokėjimai. 
$100 iki $300 už 2Vi nuošimčių, 

I komiso.
GEORGE KOPPEL 

2739 West Division St. 
Phone Brunswick 8968

KARPENTERIS — generalis kon- 
raktorius, statome ir pertaisome na- 
nūs. Frank Keliam <x Co. 855 W. i 
>41 h St. Boulevard 0536.

MALEVOJU, dekoruoju. Nebran
gios kainos, gaukit mano apskaitlia- 
/imą. T. E. DANIELS, 1412 Irving. 
Park Blvd., VVellington 3377.

PLUMBERIS — garo ir karšto | 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

ATYDAI LIETUVIU 
Ktlikit savo malevojimą ir dekoravimą per 
•kspertus. Dykai apskaitliavimaa. Nuo 

ko arba kontraktainin darban. Važiuojam 
>lle kur Chicagoj arb priemieačluoBe.

J. J. SHAKENMAEB 
919 Milwaukec Ave. 

Brun.suick 7397

lai- I

Pigios
Taipgi

be

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

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Mihvaukee Ave., 

netoli VVestern 
. taipgi 

3166 Lincoln Ave.
Room 301 

netoli Ashland

tiks rendaunykui. Tai...
šviesų kampą malevojimui automobi
lių. Gera proga <lel xero mulevotojo. 
Norėdami gauti platesnių informaci- (

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

Klauskit S. Bumchaks

Musicai Instruments
Muzikos Instrumentai

SEDAN
COACH
Totiring

Touring

1)0 DOE 
ESSEX 
F1JNT 
AIIBUKN

daroma*
OAKI.ANI) Sodan 1925

50% 
PIGIAU
1024 ____________
1920 .........................
192(1 .........................

J 925 žiemai ui
4 ratų bre

vasarą. Parduosiu už $35,000.
Galima pirkti farma atskirai 

arba farma ir resortą sykiu. 
Bendra vertybe $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičiu.

Geriausis pirkinys!
Isidaryti kooperacija 

$2501 žmonių ir visi turės

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

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

Pensacola, 8164

Tina 
$225 | 
$195 Gali su- 

iš keletos 
pakanka- 

$ioo mai darbo ir įplaukų. Kreipki-

“ . Moul
Geros Rųšies Pianų 1‘gai

Išpardavimas
$115 nupirl<«lto sero* lAdirbystėR SK 
niahoįraiiy. vėliausio KtyliuiiM grojiklj

. Nereikia niokėti vi-
Uyp” pa-

| kiai ........... ................................. ........ ..
MOON 1924 Sport Tourlnr ...... ........ ..
MOUN 1923 4 paaaklerių coupe ____

Tie karai yra nupiginti lygiai per pusą. | . XT" .. ' , . . ..
I Jei Jus norite pirkti gero karo, nepraleisk!- feS Rl’Cltai. NaUllCBOS, Kl<UlSKlt
I te šių gerų bargenų. j

South Siiles didžIauBl automobilių ver- 1 T šmotelis.
I U'lKOS. j *

GARFIELD MOTOR SALES CO. |
47 to 01 E. 55th St., cor. Wabanh Ave.

7715 So. Halsted St. ! ---------------------------

vt
nohj, _ 
pianą, labai gerai groja 
nu pinigii, galit mokėti iAmokėjimnla. Nesu* 
maiSykit šio Hkolbimo «u kitaift '‘Uyp” pa- 
RinlyinaiH, nes šis yra tikras pirkinys, bn su
vedžiojimu ir tik yra vienas iš tuzinų bar- 
genų pasiūlytų laiko musų išpardavimo ir ėia < 
jųu galite pirkti išmokėjimais be tnokonėio ui ' 
vedimą sąskaitų ir nuošimčių. Mes paimsimo i 
juAt) pianą i mainus.

Atdara vakarais,
GEO. B. DOW. INC.

33U-33H We«t O.Ird St.
l’hoįvi Wcntworth 0201

PARSIDUODA Electric Pianas,

ŪKĖS, PUIKIOS, 
UKES

1927 Ar matėt kokie 1928 auksiniai
Special Bargenai 

HUDSON coach. 102(1 .. 
Chevrolet Laudcau aedan 
BUICK 25 sedan MMr (I
PACKARI) Sgle O sedan ....................

, HUPMOB1LE 1925 Bedan, kaip naujas 
j PA 10E 1925 sport Hedan .................. ...
I COLE K Badau 1920 ......................... . ....

VVU.LYHKnight '924 Tour. Cal. Top. 
1 Jowctt 1925 Tour. Cnl. Top ................

Dar 160 išsirinkimu! — caah arba 
išmokėjimai*

7(101 S. Halsted Vincennes 9447

gerame stovyj, nebrangiai. 2953 So.’ 100 iŠ naUJO Įgytų kaTW 
I Michigan Ave. v c - c

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc-!
i tion paskolos.

METROPOLITAN BOND
MORTGAGE CO.

134 N. La Šalie St., 
Room 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

&

PIRMOS klesos karpenterystes 
larbas. Užganėdinimas garantuoja-;
mas.

Tol. Kedzie 7166-

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

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

ant 
$500

MARKS MOTOR SERVICE 
Abelnas pristatymas siuntinių ir 
pilnų vežimų. Greitas patarnavimas 
bite kur.

819 W. Adams St. 
Monroe 1916

TĖMYKIT
Moterims ii vryams svarbiausias 

•eikalas yra turėti gera ir švarų 
drabužį. A$ siuvu vasarinius dra
bužius, taipgi visokius drabužius iŠ- 
!’• \ ’ v? -. Ni
kius drabužius vyrų ir moterų 
iažau. Padarau kaip naujus.

FRANK KUZMAUSKAS

3404 So. Halsted St.

MES TURIME vartotų groji kliu 
pianų bargenų ieškotojams, bet nau
ji pianai gerų išdirbysčių $6.j0 ver
tės grojikliai pianai šią savaitę pa
siūlomi už $465, be mokesčio už 
vedimą sąskaitų ir nuošimčių. Tai 
pianas, kuris vertu pamatyti ir nė
ra misreprezentuciju. GEO. B. 
I)OW, INC., 336-338 W. 63rd St.

ŠOKIŲ ORKESTRĄ
Dykai orkestrą ir benas mokyk- j 

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

TOM BROWN
BAND AND ORCHESTRA SCHOOL 

34 W. Lake St.
Phono State 0796

M ES darome 1, 2 ir 3 morgičius. |
> CoEightecnth Bond & Mortgage 

1618 W. 18th St.
I. I*’. Dankowski, pres.
C. T. i)ankowski, ižd.

' PRIVATIŠKAS žmogus parduoda 
gerai žinomą grojiklj pianą, kaip 
naujas, už $100, pusė cash, kitus j 
60 dienų.

6621 S. Richinond St., 2 flatas

Personai
Asmeny Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų 
kliniju ir išsiž.iur kaip nauji. Viso-, reikalais kreipkitės prie manęs 

nu-! pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Į Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz 
Registered Patent Attorney, 

2810 W. Chicago Ava.
— I Dept. 7

Chicago, Dl.Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė
Tel. Lafayette 6738-6716

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

AugŠčiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St 
Chicago, UI.

-1 rei 
i- pi I

su 
ir

UŽ GERIAUSI cash pasiūlymą 
nupliksite mano grojiklį pianą, ne
turiu vietos naujame name, turiu 
parduoti tuoiau, parduosiu už $100 
— V2 cash, kitus į 60 dienų. Reikia 
pinigų persikraustymo išlaidoms.

GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

Radio

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apŠvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

REIKALINGAS darbininkas dirbli 
ant farmos. patyręs tame darbe. 
Mike Janušaitis, R. R. 8, Box 10, 
Wyly Park, Valparaiso, Ind.

JTIKINKIT MANE
Aš turiu labai gerą real estate 

propoziciją Chicagoje dėl smarkaus 
lietuvio Divisional managerio. Da- 
rodykit man, kad jus galit parduoti, 
o už pinigus aš atsakau. Pasimaty- 
kit su manim asmeniškai.

RALPH F. HARTENSTEIN 
1768 Pure Oil Bldg.
35 E. Wacker Drive

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 į mainus, parduosiu 
jūsų kaina, išmokėjimais.

ANDERSON, 
4058 Lavvrence Avė.

Pens. 8493

Iš Finansinių kompanijų, jie 1 
duoti š| mėnesi labai pigiomis kainomis. 
BUICK SEDANS 1927-2K 
(’ADILI.AC SEDAN 1927 
UHKYHLEH SEDANS 1927-2K 
CHEVROLET 1927 Landuu Sedan 
ESSEX SEDAN 192K 
HUDSON SEDAN 192K 
JORDAN S 1928 Sport Roadstor 

lt- daugelis kiti, Standard i^....
Visi karui parduodam! su garantija. įmokėti | 10 avių, 
tik į, o kitus išmokėjimais j metus laiko. ( 
Nereikia nieko primokėti mokant išmokė
jimais.

North Avenue Motor 
Sales

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

$395 
$325, — --------- ..... . .$425 1 obuoliai auga musų didžiausioje uki- 

ninku kolonijoje, jei dar nematėt, 
$125 tai parašykit man, aš prisiųsiu jums 
si85 keletą šimtų dėl apžiūrėjimo, štai 
¥95 i keletas, pažiūrėk juos gerai.

| 65 akrai, puikus budinkai, gera že-
I mė, arti miesto ir cementinio kelio, 

13 karvių, 2 arkliai, 5 kiaulės, smul- 
i kesnių gyvulių, mašinos, ....... $6900

_ __ i 200 akrų, puiki vieta, geri budin- 
bus išpar- kai, didelis sodnas ant kranto upes, 

miškas, 12 karvių, 10 kiaulių, 3 ar- 
i kliai, mašinos, viskas, arti mies

to, .......
90 akrų, muro 

barnės, *2 mylios

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

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

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 
So. Trumbull Ave.

Bungalows 
už 

Dyką 
mūriniai, moderniški bunga-

išdirby.^. 1? karvių, 4 - -- <« —t mašinos,
j 40 akrų, gera 
galvijai, padargai, 

40 akrų, prie 
į*maži budinkai, .....
40 akrų, geri budinkai, gera žemė, 

prie cementuoto kelio, ........... $2500
80 akrų, vidutiniai budinkai, gera 

žemė, miškas, upė teka, ....... f
Viskas lengvais išmokėjimais.
Taipgi turiu visokių ūkių mainy- 

' mui į Chicagos namus. Rašykit ką 
; turite ir ko reikalaujate, o gausite i 

Taipgi 100 daugiau gcro» vertės Chrysie- teisingą patarimą ir sučėdysit daug1 
rių, Nash. Dodges. Hudsonų, Oaklunds. Reos, nini<ru 
Chevrolet*. Cadillac* ir (t. Visi karai gu- *

stuba, dvariškos 
į miestą, gera že- 
arkliai, 8 kiaulės, 
viskas, .... $8500 ■ SAI YFR

Žemė ir budinkai,: 43g8 g gt j o‘uis Ave yirginia 0420 
.................. ’ 
cementuoto kelio,!

..................... $1200!

Nauji, 
low, $60 į mėnesį. Atsišaukit Šian
die.

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

rantuoti, Išmokėjimai*. Viunonut atdara.
2701 W. Madison

M & K Motor Sales
cnieagou Benams! ir atsaknnč.ntiB! vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų. 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 1 
stovyje, karai parduodami nuo $1SO iki 
$2000. turimo karą kuria tinka viso-
kiemu reikalaniH, Cash, išmokėjimais, mai
nais.

0811-13 80. HnlBtMl St.

DODGE 'IK. Sedan ....................... $425
BUICK ’27, Sislaii .......   $(150
CADILLAC V-Bl. 7 pas. Sedan ------ $(J00
CAD1L1.AC V-ill 5 pas. Coupe ____ $(150
AUBUHN 0(i(J sport Sedan ................. $(J50
NASH '2S Sedan .................................... $950
HUDSON ’L’U Coach ...................... $395

Visi karai garantuoti. Išmokėjimais 2590 So. Halsted St. Atdara visada

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

namas, pirmame aukšte krautuvė ir 
$2950 4 kambariai, 2 fl. 5-4 kambarių, ga

ili šildoma, kaina $19,500.
VVINTON & NABTEN,

6829 S. Halsted St.

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- 
tėiimo.

3436 W. 64 PI. geriausioje Chica- 
PARDAVIMUI 40 akrų, Michigan ; gos dalyje, 8 kambarių mūrinė rezi- 

valstijoj farma, 20 akrų dirbamos, dencija, 4 dideli miegruimiai, fron- 
su budinkais, 2827 Herndon St. * tinis porČius, su langais ir sieteliais, 

i karštu vandeniu šildomas, lotas 
i 48x125, gražioj vietoj, yra vaisiniai 
1 medžiai,* didelė vieta dėl žaidimų 
' tik % bloko tolumo, Ilk bloko nuo 

MAINYSIU farmas nuo 40 iki j geros transportacijos, kaina $11,000, 
120 akrų, su staku, j bungalow, 2 
arba daugiau flatų namus. Veikit 
greit.

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

PARDAVIMUI 40 akrų, Michigan

Exchange—Mainai

TURIU parduoti savo Freshman 
console radio labai pigiai. Labai rei
kalingi pinigai. Atsilankykit šiandie. 
Gretzner, 5600 S. Fairfield Ave., 2nd 
apt. ar Tel. Republic 7279.

Fumiture/& Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

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

MES MOKAME brangiai už jūsų 
senus —xl— ’------ - J“rakandus, pečius, kaurus

BR0WN FURN. CO. 
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

ir

PARDAVIMUI rakandai dėl sal
dainių biznio už gana prieinamą kai
ną, kuriems yra reikalingi panašus 
rakandai malonėkite atsikreipti par
duosiu už visai prieinamą kainą. Ne
praleiskite progos.

2244 W. 28rd St. 
Chicago, III.

Sewing Machine
________ SiuvajtnoĮi Mašinos________

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

OHRVKOLET coach. 1927. išrodo kaip 
naujau, bargonaa. $376. pilna! įreng- 
tllH. 

0937 S. Halsted St.

COACH 192B. 5 panažlo?ių, pilnai 
puikų* ballon tajerai, labai šva- 

antuotaH, $395, 
. „IaNCE CO.

Stony lalanti., Falrfax S030, 
lara vakaram arba nodėlioj

NASH 
įrengta*, 
nu. 90 dienų gurt 

FIN 
7001 r* 

atdara

$575
1928. ilcnionHti utoiiim $850

A. L. ARGO
(1718 8. WeHtcrn Ave.

NASH, 1927. sodan. kalų naujas 
NASH, *............

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Business Chances

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

EXTRA
PARDAVIMUI groseris ir kandžių 

štoras priešais mokyklos, geroj vie
toj, lietuvių apgyventa. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos, 4614 S. 
Wood St. Chicago, UI. Lafayette 
8380.

PARDAVIMUI pigiai karčiama, 
visa arba pusė; priežastis, vienas 
negaliu apsidirbti. Biznis išdirbtas. 
33 E. 103 St.

PARDAVIMUI grosernS, su 5 pa
gyvenimo kambariais. Parduosiu pi
giai. 3721 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė, 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

CHARLES MAYER 
1912 S. Clifton Park Avė. 

Tol. Crawford .8045

už mažiau negu pusę.

HARRIS& UNGER
3310 W. 63rd St.

Hemlock 6263
TURIU bizniavą lotą ant 61st PI. 

ir Kedzie. Parduosiu arba mainysiu 
ant namo. Turiu keletą namų ant 
riardavimo labai pigiai. 4617 South 

’aulina St. Boulevard 8799.

Real Estate For Sale
Namai-žemė »Pardavimai

TURIU parduoti gražų, modernišką 6 
kambarių murini bungalow. $3000 cash rei- 
ic i A

Atsišaukite šiandie.
Savininkas

6742 8. VVhipplc St.
Republic 8768

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

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

Yards 0807

MAINYSIU NAUJA 
4 FLATŲ NAMA 

j $28,000 vertės naują kampinj 
mą, 4 ir 5 kambarių apt., gani 
domus, ugnavietė, lietaus lašų 
na ir t. t.

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

na-
Sil- 
va-

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

PARDUODU tris lotus už cash, 
arba priimsiu į mainus automobilių 
ar mažą biznį, grosemę ar dalikate- 
sen štoriuka. Kam kareiilnga lotai, 
atsišaukit, didelis bargenas, 2352 So. 
Oakley Ave. pirmas lubos, agentai 
nesilankykit.

Bungalow už 
$1000

įmokėjus ir po $75 į mėnesi. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant jūsų loto gražų, mo
dernišką namą. Visas namas bus iš 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, jmurylas 
Elumbingas, vandeniu šildomas, vis

as kas reikalinga moderniškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

Mes duosime jums radio, skalbi
mui mašiną arba indams plovimui 
mašiną dovanų, jei pirksit© musų 
vieną namą.

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Talman Ave.

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 
išmokėjimais, šis namas 
parduotas j 30 dienų.

Atsišaukit,
6951 S. Union Ave., 2 

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

lengvais 
turi būt

lubos

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 fikčerius. Hoffman vapor 
heat, su Arco boileriu, prosinimui 
lenta, su grindimis viškai, 2 karų 
garažas, 1 blokas iki naujos mokyk
los, kaina tiktai $8950. Pardavimui 
per budavotoją.

Lewis Bros.
1358 W. 79th St.

Phone Triangle 6090


