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Sovietai neleidžia vo 
kiečiams matyti su 

imtų inžinierių
Berlyno spauda bara rusus, bet 

pareiškia, kad dėl to Vokie
tijų savo draugingos politikos 
Maskvai nekeisianti

nors aštriai 
kartu reiš-

Londonu ir 
pastangų tą 
tikslu atša-

Rusijos. i

ns sccond-class inalter Mareli 7, 1914 ai the Post Office ai Chlcago, III., 
under the Aet of Marrh 3, 1879 —
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Kareiviai subadę 1! 
graikų katalįj^ų,. 

kunigų
BUDAPEŠTAS, Vengri 

kovo 20. — Nepatvirtinti pi 
nešimai skelbia, kad prac 
sekmadienį Targulemarėje 1 
reiviai durtuvais subadę pc 
kieliką graikų katalikų kunij 
vadovavusių procesijai proti 
tui prie$ naują įstatymą, ,k 
riuo unitų sekta pastator 
antron po ortodoksų sektos vi 
ton.

Rumanijoj bijo suk 
limo prieš valdžią

Regent tirai atsisakius 
Bratianu kabinetą, 
atstovai pasitraukė 
mento

iš pa r!

BUCHiARESTAS, Rumanij 
kovo 20. Del to, kad regent 
ra atsisakė atstatyti dabartii 

j valdžią su premjeru Vinti 
1 Bratianu prieky, kurią opozic 
ja laiko neteisėtą, ir paskir 
nauju premjeru ūkininkų part 
jos vadą Julių Maniu, ukinii 
kų partijos kongreso n u tavim., 
visi ūkininkų partijos senatoriai ^fl|1 
ir atstovų Luto nariai pasitrau
kė iš parlamento.

Regentam, kuriai buvo pri
statytas kongreso nutarimas 
atšaukti iš parlamento savo 
atstovus, jei Bratianu kabine
tas nebusiąs pašalintas, davė 
prižadėjimą “ištirti dalyką” ir, 
jei matysianti reikalo, paleisti 
parlamentą ’ir paskelbę naujus 
rinkimus, bet toks prižadėjimas 
ūkininkų partijos vadų nepaten
kino.

Politinė situacija Rumanijoj 
* «dabar labai įtempta. Bijoma

Ku-Kluxų regimen- sukilimo.
tas nuginkluotas į

BERLYNAS, kovo 20. — 
Vokietijos ambasadorius Mask
voje pranešė užsienio reikalų 
departamentui, kad sovietų už
sienio reikalų komisaras č.ičvri- 
nas atmetė Vokietijos reikala
vimą leisti vokiečių advokatams 
matytis su vokiečių inžinieriais, 
kurie nesenai buvo areštuoti 
Rusijoje tariamai dėl sovietų 
įmonių sabotažavimo, iki busią 
pabaigti tyrinėjimai.

Berlyno spauda, 
kritikuoja Rusus, 
kia pasipiktinimo 
Paryžium dtl jų 
incidentą išnaudoti
linti Vokietiją nuo 
Deutsche Allgenieine 
pavyzdžiui, rašo:

“Tie, kur pranašauja, kad 
Vokietijos užsienio politikoje 
įvyksią atmainų, labai klysta. 
Trimitavimams iš Londono mes 
suvedžioti nesileisime. Rusija. 
areštavo vokiečių inžinierius, 
taip; bet dėl to mes vis tik ne
užmirštame, kad franeuzų ir 
britų kariuomenės laiko okupa
vusios Vokietijos teritoriją. 'To
ki incidentai neatbaidys Vokie
tijos nuo tęsimo dabartinės sa
vo |>olitikos nesidėti su politinė
mis Europos konsteliae'l jomis, 
atkreiptomis prieš Rusiją. Taip j 
pat nesidės ji ir į kombinaci-1 
jas, atkreiptas priešingon pu-j 
sėn.”

PROVIDENCE, R. I., kovo) 
20. — Pulkininko Haroldo| 
Bramano įsakymu, I-mo regi-! 
mento milicininkai tapo migiu-! 
kluoti, iki bus padarytas pilnas j

Susivienija dvi didžiulės 
telegrafo telefono 

kompanijos
N'EW YOBKAS; kovo 20. — 

e\v York VVorld pranešimu, 
tardymas kaltinimų, kad visi to susijungia daiktan dvi didžiulės 
regimento oficierai esą Ku- susisiekimo kompanijos: Mack- 
Khix-klan iečiai ir kad kiekvie- a y Postai Telegraph kompanija 
nas rekrutas, prieš priėmimą ir International Telephone and 
jo regimentan, verčiamas patap- 'Telegraph kompanija, su bend- 
ti Ku-Klux-KI»no ■ iii 000.000 kapitnlu. lien-

drai jos kontroliuoja 125,000 

mylių kabelio, telefono ir tek'- 
Britai grauna aukso ka- vie1^ Jungtinėse Valsty-

syklas Panamoje__ boj ir Centrahnej bei Pietų A- 
PANAMOS MIESTAS, kovo merikoj.

20. —The Panama Corpora-1
-Aukon Suėmė negrą dėl nužu

dymo mokytojos500,000 kapitalo, paėmė savo 
kontrolėn 5,000 hektarų (12,-j 
350 akrų) plotus laukų, ku
riuose randasi turtingiausios 
Panamoje aukso kasyklos, is- ..... 
panų naudotos jau šešiolikta-' M,!ler!’ nT” 
m e šimtmety.
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Francis tvankos, netoli Los Angeles, Cal., griuvėsiai (dešinėj pusėj), žiūrint iš San Francisųuito kantono, vandeniui jau 
nuslūgus r.ISHIl

8 Įgulos žmones ŽU- JuriU teismas britu lai
vo laivui sudužus vyno maištininkams

Coolidge prašo pini 
gų dirižabliams

Lenkų-Vokiečių de
rybos dėl prekybos 

sutarties nutruko
Varšava atsisako leisti vokiečių 

ūkininkams apsigyventi Ix*n- 
Vokietijoskų žemėje arti 

sienos

20. —Pre-BERLYNAS, kovo 
1 kybos derybos tarp 
1 ir Lenkijos nutruko, kadangi 
j lenkai atsisakė keisti punktą, 
| kuriuo užginama ūkininkams 
vokiečiams turėti ūkius netoli 
nuo sienos. Vossische Zeitung 
dėl to sako:

“Lenkų nutarimas rodo, kad 
Varšavos karo ministerija ir 

I šovinistinės sferos, kurios visa
dos dreba iš baimės prieš Vo
kietiją, paėmė viršų ant taikin- 

1 gos užsienio reikalų ministerio 
Zaleskio politikos.”

J. V. aviatoriai boro 
bardavo Nikaragu- 

os sukilėlius

STROMNESS, Orkney Salos, 
kovo 20. Praeitą naktį sudu
žo į povandenines uolas žvejų 
laivas Lord Davenport ir astuo
ni jo Įgulos žmonių prigėrė.

šeši kiti įgulos nariai 
pakraščių sargybos laivo 
bėti.

buvo
išgel-

Maskva siūlanti 
Čangui paskolą

LONDONAS, kovo 20. — W. 
C. Bridgeman, pirmas adm i rai
tijas lordas, pranešė atstovų 
bute, kad. ryšy su įvykusiu ka
ro laivo Royal Oak incidentu, 
idmirallija įsakius laikyti jūrių 
teismų Gibraltare.

Ryšy su laivyno oficieru 
maištu Royal Oak karo laive, 
trys aukšti laivyno oficierai, 
jų tarpe vienas kontradmirolas, 
buvo suspenduoti.

WASHINGTONAS, kovo 20.
Prezidentas Coolidge prašo 

kongresą paskirti $1,800,000 
dviem lųįlžiniškiem dirižabliam 
laivynui /pradėti statyti.

Abu tilodu dirižabliu pastaty
ti pareis viso 8 milionai dole
riu. c

Kova su maištinin 
kais Meksikoje

Bet už tai reikalaujanti, kad 
Pekino diktatorius pripažintų 
sovietų Rusiją

Smarkios sniego audros 
Kaukazijoje; 4 žmo

nės žuvo

Susikirtime su federaline ka
riuomene nukauta 20 maišti
ninkų

MANAGUA, Nikaragua, kovo 
20. — .Jungtinių Valstybių lai- 

i vyno aviatoriai vakar bombar
davo generolo Sandino maišti- 

į ninku būrį, kurį jie užtiko neto-

ZinOVJOVO Lusko byl<l mv]jy j žiemius nuo EI Chipo- 
britų parlamente te, palei Hondūras sieną. Ke- 

i Ii maištininkai buvo užmušti ir 
sužeisti. Taipjau sužeistas vie
nas aviatorius, kurio aeroplanas 
buvo maištininkų kulipkų kliu-

LONDONAS, kovo 20. 
stovų butas 32(i balsais prieš 
132 atmetė darbiečių įnešimą, 
kad butų pamatingai ištirta is
torinio “Zinovjevo laiško” by
la, laiško, kuris buvo pa
skelbtas 1924 metais ir kuris 
buvo darbiečių valdžios griuvi
mo priežastimi.

Bamsay MacDonald, Darbo 
partijos vadas ir buvęs prem
jeras, pareiškė, kad, nežiū
rint konservatorių nenoro, Dar
bo partija nemananti to laiško 
byla palikti taip, kaip yra. Tei- ; 
sybė galų gale turėsianti būt, 
ir busianti, susekta.

Fašistai išmetė vys 
kūpą iš bažnyčios

'TOKIO, .Japonija, kovo 20.— 
Tokio spauda praneša, kad Mas
kva siūlanti Pekino diktatoriui, 
maršalui čang Tsolinui, 10 mi
lionų jenų [apie 5 milionus do
leriui paskolos, bet už tai 
kalauja, kati šiaurės Kinai 

pažintu sovietų Husiją.
Kantonui nutraukus santy

kius su sovietais, o šiaurinei 
Mandžurijai vis labiau slystant 
iš rusų kontroles, Maskva daro 
paskutinių pastangų išlaikyti 
savo koją Kinuose.

Kariškose japonų sferose ma
noma, kad maršalas Čang Tso- 
linas busiąs dar šią vasarą nu
verstas ir kad Pekinas patek
siąs į kitas rankas, čangas nu- 
jaučiąs dalykų padėtį, ir todėl 
veikiausiai priimsiąs Rusijos 
pagalbą, juo kad pagalbos iš

rei- 
pri-

MASKVA, kovo 20. — Pra
neša, kad per pastaras dvi die
nas Kaukazo srity siautusios 
smarkios sniego audros, per ku
rias atsitik? ii* nelaimių. X'eto- 
’i nuo Alariatinsko per audras 

uivę keturi žmonės ir daug 
galvijų.

Laivyno aviacijos in
struktorius žuvo

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
20. Iš Guadalajaros praneša, 
kad Ameca distrikte įvykęs su- 
nkirtimas tarp federalinės ka
riuomenės dalies ir 300 maišti- 
linkų būrio, bandžiusio pa
roti vieną, mieste.lj. Maistiniu- 

Vii buvo sumušti ir priversti 
)ėgti, palikę dvidešimt nukau- 
ų. Du federaliniai kareiviai bu

žo sužeisti.

N eskęstama” valtim 
plaukia iš Anglijos 

j Ameriką

Praeitą sekmadienį 'Triesto 
italų fašistai slovėnų Šv. Anta
no bažnyčioje puolė vyskupą 
Chasigą dėl to, kad jis skaitė 
papos encikliką slovėnų kalba, 
o ne italų, kaip kad reikalavo 
fašistai. Negalėdami priversti jį 
skaityt itališkai, fašistai suė
mė vyskupą ir išstūmė laukan 
iš bažnyčios. *

PATERSON, N. Y., kovo 20.
— Policija sugavo čia Martiną 

, kaltinamą dėl
nušovimo Brooklyne vienos mo
kytojos, Mrs. Helen Kimball, 25 
metų amžiaus.

Mrs. Kimball buvo rasto savo Japonijos jis nebegalįs tikėtis, 
kambary negyva. Negras Miller j 
pirmiau buvo tų namų dženito-

. ...... . . o„ lins, ir tą iytt), kada rado mo- Lindbergh gavo $25,000 
MANILA, Filipinai, kovo 20. kyloją nužudytą, viena jos kai-, • iVitannn mpdali

— Jungtinių Valstybių Azijos mynė matė Millerį bėgant iš ■ _______
laivynas, su flaglaiviu Pitts- mokytojos buto.
burgh prieky, išplaukė iš Mani
jos į Kinų vandenis. Pakeliui ;
aplankys Honkongą ir Japoni
jos uostus.

Nusižudė artimas prezi
dento Hardinio 

draugas

o« 
lietų amžiaus, ir trys jo drau
gai Sehuttevaero išrasta “ne- 
gęstama” valtim išplaukė ke- 
ionėn iš Londono į New Yor- 

ką. Jie plaukia į Gravesendą, iš 
en į Plymouthą, iš ten į A- 
'.orus, o jau i,š ten per vande- 
lyną plauks tiesiai į New buvo skaudžiai 

Yorkų.

Schultervear, Kiniečiu riaušes imi-
Krantą Angel Island

stoty

pontonui

PENSAGOLA, Fla., kovo 20. 
— Leit. .John Lenhare, laivy
no aviacijos instruktorius, pri
gėrė, jo hidroplano
pratrukus ir lėktuvui nugrimz
tus kelias pėdas 
Aviacijos mokiniui C. VVhite’ui 
nuvyko, nors su dideliu vargu, 
išsigelbėti.

vandenin.

NEW YORKAS, kovo 20. — 
Savo ofise Fifth avė. šiaudu 
nusišovė maj. H. .1. Harding. 
artimas prezidento Uardingc 
šeimos draugas. Prieš dvejoti 
mėnesių nusižudė jo žmona.

J. V. Azijos laivynas 
plaukia į Kinus BRAWLEY, Cal., kovo 20.

rytų čia buvo jaustas že
mės drebėjimas.

Farmų kooperatyvų rė
mimo bilius

Portugalija nori gaut 
$12,000,000 paskolos
LISABONAS, Portugalija, 

kovo 20. — Portugalijos val-Keturi asmens žuvo per džia nori gauti užsieny $i2>.
. teatro gaisrą

NEW YORKAS, kovo 20.— 
1 Pulk. Charles A. Lindbergh, 
garsus Atlanto skridikas, gavo 
Woodrow Wilson’o 
$25,000 pinigais už 
pelnus tarptautinio 
mo sustiprinime.

medalį ir 
savo nuo- 

draugingu-

000,000 paskolos savo finansams 
sustiprinti.

BANKININKAS NUSIŠOVĖ

SOLT, Vengrija, kovo 20.— ! -----------------
Del gaisro viename krutamu- ROMA, Italija, kovo 20. — 
jų paveikslų teatre, kilus pani-! Papa Pijus priėmė audiencijon 
kai, keturi asmens buvo negy- maj. VVarnerą ir jo žmoną, ka
vai sutrypti, o keturiasdešimt ri yra New Yorko gubernato- 
penki sužeisti. * 1 riaus Smitho duktė.

SHELBYVILLE, III., kovo 
20. — Savo namuose nusišovė 
Orą Walker, 56 metų, Shelby 
County State banko pirminiu* 
kas. Priežastis nusižudymo ne
žinoma. i

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
tašau ja:

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau; vidutinis pietų ir pietų 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 31° ir 39° F.

šiandie saulė teka. 5:53, lei
džiasi 6:02. Mėnuo teka 6:11 
ryto.

WASHINGTONAS, kovo 20 
— Atstovų buto agrikulturo 
komisija šiandie 18 Halsų prie? 
8 priėmė vadinamą McNary 
Haugen farmerių rėmimo bi 
liaus eųualization fee principą.

Tuo bilium autorizuojama 
paskirti 100 milionų dolerių, 
kurių 375 milionai eitų farme
rių kooperatyvų paskoloms, o 
2.5 milionai — kooperatyvų 
taigoms Įtaisyti.

is-

buvo $35,000 pieninės gaisras '
IVESDALE, III., kovo 20. - 

Gaisras sunaikino čia pieno 
perdirbimo Įstaigą, padaręs 
35,000 nuostolių.

SAN FRANCISCO, Cal., ko
vo 20. — Angel Island imigran
tų stoty 125 imigrantai kinie
čiai pakelė riaušes, per kurias 
uuvu sužeista imi-

i grančių matrona, Mrs. Mary 
Green.

Riaušės buvo pagilinu pa
tremptos ir saloj pastatyta 
stipri sargyba.

[Imigrantai riaušių be reika- 
TUCSON, Ariz., kovo 20. jo nekėlė, bet žinių agentūra 

Moteriškė Eva Dugan, kuri bu- 
ro kalt'narna dėl nužudymo 
zieno farmerio, A. Mathis’o, 
"eismo tapo pasmerkta mirties 
lausmei. .Ji bus pakarta vals- 
ijos kalėjime birželio 1 dieną, 
'rašymas byla iš naujo tardyti 
nivo

MOTERIŠKĖ PASMERKTA 
PAKARTI Už ŽMOG

ŽUDY BĘ

nutyli, kas davė riaušėms prie
žasties.]

atmestas.

Balfour serga
LONDONAS, kovo 20. — 

Daily Ex<press pranešimu sun
kiai susirgęs žinomas britų 
politikas, lordas Balfour, tary
bos pirmininkas ir buvęs prem
jeras.

SAN ANTONIO, Tex., kovo 
20. — Jo aeroplanui atsimušus 
į telefono tsulpą, užsimušė ka
riuomenės aviatorius Įeit. Wm. 
\Villiams.

f"......-........................................................................................................................................................ ... ..................................
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“Naujieną” Kon- 
testas Eina

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

Kenosha, Wis
Bolševikų prakalbas

sijoj tie kapitalistai atsirado? 
Juk bolševikai senai giriasi, kad 
Rusijoj jokių kapitalistų nėra.

Rusijoj Sibiras ir kalėjimai 
pilni ne kokių ten kapitalistų, 

I bet vargšų darbininkų, kurie 
i išdrįso kuom nors prasitarti 
prieš komisarų diktatūrų. Bol-

Kovo 1 d. vietos bolševikai, 
pasivadinę priešfašistiniu komi-l 
tetų, buvo surengę prakalbas.! 
Kalbėjo J. Gasiunas iš Chicaęos ševikai sav0 kal6jimuoge ir iš. 
Prakalbos buvo surengtos, kad fll
darodyti, koks skirtumas tarpi 
bolševizmo ir fašizmo. Pradeda-, 
mas savo kalbą, kalbėtojas pa-j 
sake, kad, girdi,tik šisty, taip ir bolševikų diktatu-

... , - .. Iros nepakenčia nė laisvų min-
iašizmo. Lolsevi iaiSVų idėjų, ne laisvės

d\o, yra raudona, °ijodži0; kur yra laisvė, ten ne- 
fašistų juoda. I uikus taktas. j būt diktatūra. Ir bolševiz- 
I ur būt tik toks skirtumas ir j nuo f^iznio skiriasi tur- 
tera. 1 askui pradėjo dalyti vėliavų spalvose. Ir tas
1\ginimus taip Rusijos ii gaistojas vietoj prirodyti skir-
jos. l ašistų valdomoj Italijoj fumą tarp bolševizmo ir fašiz

mo dar labiau parodė jų vieno
dumų. žinoma, kaip paprastai 
esti pas bolševikus, visa ta jo 
kalba buvo papuošta plūdimais 
ir niekinimais kitaip mąstančių 
žmonių. Po prakalbų buvo leis-1 Posėdl atldarS Prezidentas p. 
ta duoti klausimai, ant kurių W- lagūnas 7 v. v. Dalyvauja 
tas kalbėtojas daugiausia atsa- Pre;,"; l)rW,na®> 
kė pasikoliojimais. Visi durni,1 
visi žiopli. Nekurtuos klausė
jus tiesiog ypatiškai iškoliojo, 
o užpakaly sėdinčios bolševikiš
kos davatkos iš džiaugsmo ka
tutes plojo.—Tas pats.

trėmime laiko daug tų pačių 
) žmonių, tų kovotojų už laisvę, 
i kurie ir prie caro valdžios buvo 
1 pūdomi kalėjimuose. Kaip la-

gali matyti skirtumo tarp bol
ševizmo ir fašizmo. Bolševikų! 
vėliava, sako, yra raudona, o 

faktas. I

Kur kaimuose yra

sako, policija ir kariuomenė yra 
užlaikoma tam, kad su ginklų 
pagt ibn slopinti darbininkų ju
dėjimų ir svetimas mintis ir 
idėjas. O Rusijoj, girdi, kariuo
menė yra laikoma dėl platinimo 
apšvietos.
dadg nemokančių skaityti ir ra
šyti, ten, sako yra pasiunčia
mas būrys kariuomenės ir žiū
rėk, tuoj visas kaimas ir paliko 
apšviestas. Puiku, ar ne?

Kelintas buvusiųjų prakalbo
se jų pasekėjų plojo iš džiaugs
mo išgirdę tą nesąmonę, many
dami, kad ir iš tikrųjų taip yra. 
Visi gerai žino, kam yra laiko
ma policija ir kariuomenė fa
šistų valdomoj Italijoj, bet ne 
kam kitam yra laikoma ir bol
ševikų čeką ir kariuomenė.

Kaip Mussolini u i yra reika
linga policija ir kariuomenė pa
laikymui fašizmo, taip Rusijos 
bolševikams yra reikalinga če
ką ir kariuomenė, kad palaiky
ti saujalės žmonių diktatūrą, 
pasitvėrusių valdžią i savo ran
kas. Kaip Italijoj, taip ir Ru
sijoj kariuomenė yra laikoma, 
tam, kad darbininkai negalėtų 
nė užsiminti apie pagerinimą 
savo būvio, apart tik tiek, kiek 
jiems leidžia jų valdonai. Tegul 
Rusijos darbininkai pamėgintų 
išeiti į streiką, tai Rusijos bol
ševikų čeką ir kariuomenė juos 
taip apšviestų, kad ir Mussolini 
galėtų iš to pasimokinti.

Toliaus, sako tas kalbėtojas, 
Italijoj nėra laisvės žodžio nei 
spaudos; svetimos mintys ir idė
jos yra persekiojamos, jokios ki 
tos organizacijos negali viešai 
gyvuoti,apart fašistų. O Rusi
joj ar yra laisvė žodžio ir spau
dos? Ar Rusijoj išeina kokie 
nors kitoki laikraščiai, apart 
tap vadinamų “kazionų”, bol
ševikų išleidžiamų laikraščių? 
Tegul bent kuris Rusijos darbi
ninkas pamėgina viešai ką nors 
pasakyti prieš Staliną, Buchari- 
ną ar kitą kurį nors bolševi
kišką diktatorių, tai pamatytų, 
kaip jis butų apšviestas. Ar 
Rusijos bolševikai leidžia darbi
ninkams organizuotis viešai į 
politines partijas ir unijas, 
apart bolševikų partijų ir jų 
kontroliuojam;! kazioną uniją? 
Tiek pat, kiek ir Mussolini. Pas
kui, sako fašistai uždraudė bal- 
savima visiems, kurie neturi 
nuosavybės, o Rusijos darbinin
kai gali balsuoti tik už tą, už 
ką liepia bolševikai. O antras 
dalykas, kam čia bolševikams 
labai verkti apie balsavimus ir 
parlamentarines teises, juk ne
senai jie tą viską buvo prakei
kę kaip buržujų išmislą, o Mus
solini dabar tik seka jų pėdo
mis. Kaip Italijos darbininkai 
neišrinko balsavimu Mussolinio, 
taip Rusijos darbininkai netu
rėjo progos išrinkti sau Stalino 
ir kitų savo diktatorių. Toliau, 
girdi, pasižiūrėkite į kalėjimus; 
Rusijoj, sako, ne tokie kalėji
mai, kaip kapitalistų valdomose 
šalyse. Kapitalistų valdomose 
šalyse kalėjimai, sako, yra už
laikomi tam, kad i juos sodinti 
darbininkus, o Rusijoj į kalėji
mus, girdi, sodina tik kapita
listus ir kontrevoliucionierius. 
Labai puiku. Bet it/ kur gi Ku-

Montello, Mass
Kovo i d. suėjo metai nuo j- 

steigimo Lietuvių Metodistų E. 
žinyčios.

Virš minėtų dienų programas 
buvo extra gerai priruoštas. 
Geras tuo, kad žinyčios valdy
ba užkvietė adv. F. J. Bagočių 
iš Bostono, kad suteiktų pamo
ka tai dienai, kų adv. Bagočius 
mielai priėmė.

Adv. Bagočius kalbėjo temo
je Religija ir mes, perbėgdamas 
trumvai tikybinių sektų skirtu
mus ir jų vertybę. Paprastai 
jaunimas mažai kreipia atida į 
kalbėtojus, bet kuomet adv. Ba
gočius pradėjo savo kalba, visi 
klausėsi išsižioję kų gerb. kal
bėtojas pasakys ir tankiai į- 
traukė susirinkimų iki juoko, o 
jau vaikus iki karštam kvato
jimui.

Adv. ‘Bagočius baigdamas 
savo kalba pareiškė norų atsi
lankyti ir ateity su pamoka ir 
pageidavo, kad tokios žinyčios 
steigtųsi po visa lietuvių kolo
nijas Amerikoj ir pasiektų pa
čių Lietuva.

Lietuvoje jau randasi kele
tas metodistų E. žinyčių ir iš
leidžia laikraštukų lietuvių kal
ba Biržuose, vardu “Krikščio
nystės Sargas“.

Apart adv. Bagočiaus kalbė- 
ji distrikto superintendentas 
metodistų sektos I)r. E. E. 
Wells, kuris kvietė lietuvius dė
ties be baimės prie šios demo
kratiškos įstaigos ir ragino ži
nyčios narius 
nariai ir 
rūpintos 
mokslu.

Trečias
žinyčios vadas B. 
ragindamas suprasti skirtumų 
metodistų sektos nuo rymiečių.

P-lė Sofija Vaitkus ir p-lč 
Dūle Vinkšnaitis sudainavo po
ra duetu.

Po pamokai buvo vakarieiė, 
kurią buvo pagaminę Ant* 
Densmonas ir p. F. Ahisevičie-i 
nė.

Vakaro pirmininku buvo A, 
Kasperis.

Po skaniai 
Sofija Vaitkus 
dainelių. P-lė
tai montelliečių žvaigždė, kuri 
atėmė ta garbę nuo p-nios Va- 
ronikos Putvinskaitės-Belkus. 
Tuo tarpu p. įteikus auklėja 
naują dainininkę ir parengi
muose nedalyvauja.

jų šeimynos 
darbais, o

rupinties, kad 
butų ap- 
jaunimas

kalbėjo So. Bostono 
Kubilius,

vakarienei p-lė 
sudainavo porą 
Sofija Vaitkus,

YMCA. sekretorius p. John F. 
Lang, profesorius Bostono uni
versiteto Dr. A. F. Reimer ir 
vietines žinyčios vadas kun.

gijos lietuviško vakaro su šo
kiais, dainomis ir užkandžiais. 
Pasitikim, kad musų lietuviai 
menininkai nebeatsisakys pa
gelbėti išpildyti programų lietu
viškų dainų ir lietuviškų tautiš
kų šokių. Kuomet pas mus ki- 
la sumanymas surengti pirmu 
kartu tokį vakarų, tai meldžiam 
gerbiamų lietuvių paduoti 
mums savo prityrimus ir suma-

organizacijoms ir palaikyti su 
jomis tamprius kontakto ryšius, 
kaip Amerikoje, taip ir Euro
poje ir abelnai Lietuvoje.

Dienotvarkei išsibaigus posė
dis buvo uždarytas 9 v. v. va
kare.

—Alberta B. Strimaičiutė, 
L.S.D.A. Sekr.

Winnipeg, Man 
Kanadoj

Vieša padėka visiems 
winnipegiečiams

TIK PER 10 DIENU
Kainos sumažintos ant aukštos 

rųšies pianų, phonografų, 
radios

Nesenai buvo tarptautiškas 
koncertas po vadovyste Cosmo- 
politan kliubo. Lietuvius atsto
vavo Lietuvių metodistų minis- 
teris P. Palšis, p-lė Mary Miltė- 
nas ir p-lė Sofija Vaitkus. Kun. 
Palšis nors da jaunas, mokslus 
lankęs Amerikoj, bet puikiai 
nupiešė Lietuvos istorijų. Ame
rikiečiai labai karštai priima, nymus; parašykite mums savo 
kun. P. Palšį ir kviečia jį netik patarimus už kų mes busime 
į viešus parengimus, bet ir neapsakomai dėkingi. Rašant 
privačiai. Mat kun. Palšis yra mums reikia adresuoti sekan- 
mandagus ir teisingas, niekuo- ■ čiai: L.S.A.A. 500 Riverside

Drive, New York City, N. Y.
Prezidentas paskyrė vedėjus 

Centralinio Biuro, p. p. Antana
vičių ir Mažeikų, kurių pareigos 
bus informuoti lietuvių spaudų 
su tikslu supažindinti visus lie
tuvius su darbuote L.S.D.A. 
kad atkreipti lietuvių domę ir 
sužinoti kur randasi lietuvių 
studentų draugijos, kad grei-

met neišsitars tų, kas butų ne 
vietoj.

Devynios tautos dalyvavo 
šiame koncerte.—Montelietis.

New York, N. Y

Lietuvių Studentų Draugijos,
Amerikoje Pildomojo Komiteto,; čjau butų galima sueiti į pa
buvusio kovo 7 d. sekretores. žintį ir susivienyti, ir sekmin- 
Albertos B. Strimaičiutės na-;^au darbuotis labui studentų ir 

, gimusio 
havp. N Y. jaunimo, kartu labui Lietuvos.

Pirmiau buvo padarytas nu
tarimas stengtis įvesti lietuvių 

, vice-prez. kalbos ir literatūros kursus ko- 
j K. Mankus, sekr. A. B. Strimai- kiame nors vietiniame univer- 
čiutė, iždininkė M. Paulioniutė, 
susinėsimų sekr. K. Jurgėla.

Sumanymai, koki buvo pada
ryti praeitame susirinkime, bu
vo persvarstyti, 
vakaro pagerbimui 
baigiančių kolegijų 
ateinantį birželio 
atidėtas galutinam kito susirin
kimo nutarimui. Prezidentas p. 
K. Jurgėla paskyrė p-lę M. Pau- 
lioniutę pirmininke svečių pri
ėmimo komisijos, bet svarbių 
priežasčių deliai p-lė Paulioniu
tė nepriėmė šios pareigos, tat 
paliko sekančiam : 
išrinkti kitą y patą į komisijos 
pirmininkus.

Buvo svarstyta surengimas 
vardu Lietuvių Studentų Drau-

muose, 8932—97th Str., Wood- ^tbui čia, Amerikoje,

Surengimas 
studentų 

mokslus šį 
mėnesį liko

sitete; Columbijos universiteto 
studentai tuo jau rūpinasi ir 
mano, kad trumpoje ateityje 
bus galima atidaryti toki kur
sai prie Columbia.

Buvo apkalbėta, kad yra rei
kalingas tam tikras Informaci
jų biuras, kuris davinėtų viso
kias informacijas kas link Lie
tuvos ir lietuvių. Po apkalbė
jimui buvo šis klausimas atidė
tas prie neužbaigtų reikalų ki
tam susirinkimui.

Prezidentas pastebi, 
mums reikalinga

kad 
pasirūpinti 

susirinkimui| gauti daugiau naujų narių. Ap
kalbėta budai kaip butų gali
ma atsiekti pageidaujamas tiks
las. Nutarta stengtis susižino
ti su kitoms lietuvių studentų

St. Louis. Mo
Tarp kitko SLA. 836 jaunuo

lių kuopa 1 dienų balandžio ren
gia viešų susirinkimų Crunden 
Branch Library Auditorium. 
Minimam susirinkime bus aiš
kinama Susivienijimo tikslai ir 
abelnai kokia nauda yra lietu
viams darbininkams iš prigulė
jimo prie Susivienijimo. Taipgi 
bus programas, kurio dalį iš
pildys jaunuoliai, kurie jau 
laikas tam atgal pradėjo reng
tis prie perstatymo veikaliuko 
komedijos “The Forgetful Hus- 
band or a Paper Wedding”, pa
rašytų Chas Neveis Holmes. 
Veikahikas' savaimi yra gana 
juokingas ir vaizduoja Leap 
Year. — Kl.

So. Omaha, Nebr.
Omahos lietuviai dabar mųs- 

tome delko taip atsitiko, kad 
garsusis žvaigždės kliubas taip 
negarbingai mirė, niekam nepa
sakęs ir “gud bai”. žvaigždes 
kliubas turėjo labai ‘“garbingų“ 
tikslą. Prie jo negalėjo priklau
syti daugiau kaip 12 šeimynų, 
nes metai turi 12 mėnesių. Kas 
mėnesį viena iš šeimynų, paei
liui, turėjo surengti “pokilį“, 
kuriame galėjo dalyvauti tik 
kliubo nariai. O pokiliuose šiais 
laikais, žinoma, visko atsitinka.

Dabar iš to negarbingo kliu
bo griuvėsių susitvėrė kitas gal 
dar negarbingesnis kūnas be 
dusios — kozirninkai. Tas kliu
bas vietos lietuviams yra pada
ręs nemažai žalos.

Proletaras.

Ačiuojame Winnipego Lietu
vių Darbininkų Pašalpos dr-jos 
valdybai ir nariams už taip rū
pestingų pasidarbavių aukų rin
kime ir palaidojimų mano ne
laimingos dukrelės ir musų my
limos sesutės Olgos Kvederaitės. 
Taipgi ačiuojame viešai ir vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse, kurios įvyko lapkričio 7 
d., Winnipege.

Reiškiame musų širdingų pa
dėkų visiems, kurie atsinešė su 
draugiškumu ir simpatija link 
musų Olgos gyvai 1_____  __
numirusiai.
kavojame 
prie kurių 
gyveno, už 
jautimų laike jos ligos.

Winnipegiečiai, malonėkite 
priimti musų širdingų padėkų 
už taip puikų pasiaukavimų 
dėl vienos svetimos mergaitės, 
kuri buvo taipgi atvažiavusi 
čionai laimės ieškoti, kaip ir 
visi... Bet rado tik šaltų kapų 
svetimoj šalelėj.

Taipgi dėkavojame už taip 
gražų paminklų ant kapo, kuris 
tapo draugų pastatytas jos at
minčiai. Malonus draugai ne
turime tiek žodžių išreiškimui 
musų padėkos, už jūsų prijauti
mų ir sompatijų. Todėl priim
kite šiuos kelis nuoširdžius žo
džius, kaipo giliausių širdies 
padėkų nuo musų.

Liekame nuliudusios

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

su įrengimu už $219.
Baldvvin Hamilton grojiklis pia

nas, vertės $750, už $185.
jStark pianas už $175. 

būnant ir Hartford grojiklis Walnut, ver-
Bet daugiausia dė- 
pp. P. Bhisiams, 
paskutiniu laiku ji 
jų rūpestingų pri-

tės $800, už $395

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

Frcshman 6 tūbų A C. elektri-
kinis, už $98

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

Jei jus rūkote
dėl malonumo

—tuomet
padaryti dėl jūsų. Svel

nūs, malonus, kvepianti

tai pasaulis malonumo

1018, R. J. Kernoki. Qr.ba<>co 
( oinpauy, VUnulun-bulem. N. C.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vkatlos 
patarnauju kuogeriausial 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. PsRlina St, CMcago, III

Motina ir sesutės.

Radio korporacijos štai kaip 
ant paveikslo. Kainos nuo $69 
iki $895. Radiola 17 už $130. 
Columbia — Victor — Senora— 
Brunswick Ortophonic Victro- 

las už pusę kainos.
Autorizuoti dealeriai Spartan, 
Radiolas, Brunswick, Frcshman, 
Atwater 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. Budrik (Ine.)
3417-21 So. Halsted St.

CHICAGO
Tel. Boulevard 4705

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

Camels yra GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

rūkyme.
Prenumerala metams .... $2
Pusei metų ................... $1
Kopija .........................- 20c

Camels
Šiandie, kaip ir daugelį metų, Camels vadovauja 

bilionais ir vis nuolat auga.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA

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

25 centus
žinokite kaip ir kų Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Kalstei! St. Chicafo, 111.

Petternų Skyrius
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Naujienų Kontestas CICERO, DETROITAS IR 
VVESTVILLE Rhode Island istei 

gėjo atvykimas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius
"........... ■ I

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

Kontesto Nu merą t orius: 
Antanas Ripkevičius. 
Kontesto Vigilijus: 
Marė Kemešiene.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio 
30, 1928

\nna Dekanus

P-nia Anna

Keturios ponios, skirtingų 
estų “Naujienų” kontes- 

tantės, žymios savo kolonijų 
darbuotojos ir sėkmingos 
kintestantės. P-ia A. Dek- 
shus atstovauja Ručine, p-ia 
A. Kasper — Kenosha, p-ia 
A. Matulienė — East Chica
go ir p-ia 1. Sakalauskienė 
dalį tos Chicagos, kuri vadi
nasi Mar<|uette. Jos visos ke
turios yra 7-to laipsnio kon- 
testantės, visos 
stovi savo balsais 
šoms lygia proga 
ti

veik lygiai 
ir joms vi- 
progresuo- 
laipsnius.

kuri iš

Kasperturiu kolonijų 
kovos su nekantru

mu. bet bus nemažiau žingeidi! 
matyti ir kitų kolonijų lietu- 
viems, kuri iš šitų keturių ga
bių kontestančių laimės supri- 
macijos vainiką. Laike sekamų

aukštesnius
yra klausimas, 

šitų ponių pasieks aukštesnį 
laipsnį, gaus daugiau balsų? 
Kuri iš jų keturių pelnys 
stambesnį kreditą savo kolo
nijos garbei? Kuri? Neabe
jotina, kad ne vien šitų ke- 

lietuviai lauks 
šešių savaičių

P-nia Anna 
Matulienė

l*-nia Izabelė 
Sakalauskienė

teks mums būti 
žingeidžioji publika — sekti re
zultatus iš kontesto kovos lau
ko, ypačiai mums bus žingeidu 
sekti suprimacijų kovas, kurios 
eis tarp motriškosios lyties. .

Atsišaukimas į armiją
tyti. Darbininkų reikalus jos gi
na ir moka ginti; darbininkus 
jos mokina sveikai protauti ir 
nekaulija aukų iš jų. Už durna- 
vojimą ir neprotingus išsišoki
mus jos kritikuoja ir organiza-

Ame-
yra 

pilni 
prieš

“Naujieniečiuose” eina daug 
kalbu ir spėliojimų apie Cicero, 
Detroito ir VVestvillės kontes- 
tantus. Mat, praeitu motų šitų 
miestu kontestantai pasiekė 
aukštuosius laipsnius, o Cicero 
kontestantas Lukoševičius net 
prie pirmo laipsnio prisirito. 
šiame “Naujienų” konteste p. 
Lukoševičius irgi darbuojasi vi
dutiniškai gerai, bent pastaruo
ju laiku, bet ar jam pasiseks 
šiuo sykiu pasiekti kad ir 4-tą 
laipsnį, tai dar klausimas.

Iki šiam laikui negeriau yra 
ir su Westvillės kontestantu T. 
Luku. Praeitų metų konteste 
veikė p. Joe Norkus; jis laužė 
pirmuosius VVestvillės ledus, bet' 
parodė energijos, pasiryžimoj
savo darbe, pertat pasiekė 5-tą• sugyveno su indionais 
laipsnį. Ar dabartinis musų 
kontestantas p. Lukas įstengs 
prisiirti laipsnį 5-tą, dar yra 
rimtas ateities klausimas. Kai 
kurie drūčiai abejoja, kad

ja vis buvo naujos kolonijos 
priešas ir nedavė “Providonce” 
gyventojams vykti j Masachu- 
setts. Roger \Villiams išplaukė 
i Angliją, kur išgavo earterį 
savo naujai kolonijai. Rhode 
Island buvo pirma Amerikoje 
vieta, kuri pripažino pilną ti
kėjimo laisvę.

Pirm negu sąžinės laisvė liko 
pripažinta visoje Amerikoje, 
Rhode Island jau buvo visų 
persekiojamų žmonių vieta, kur 
jie galėjo ramybėje gyventi.

(PLIS).

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit it įplauką, pakeliam 

namus, jdedam purčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

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

Roger Williams, Londono 
kriaučinus suims, atvyko j Pu
ritonų koloniją Bostone vasario 
m., 1681 m. Buvo jaunas ra- 
dikališkas ministeris (kunigas). 
Per trumpą laiką jis prigulėjo 
prie Pilgrimų bažnyčios Salo
me, gyveno Plymouth ir per 
visą tą laiką jis pragyveno dir
bant sunkų rankų darbą. Nuo 
pat jo atvykimo, jis susikirto 
su kitais ministeriais (kuni
gais) ir su Massachusetts vals
tijos teismais, nes jis tikėjo 
i absoliutiška sąžinės laisvę ir 
buvo baisiai priešingas baudi
mui žmonių už nelankymą baž
nyčios.

Roger Williams draugiškai
Massa

chusetts valstijoj ir vėliaus jis 
juos rome, kuomet jie protesta
vo prieš Anglijos karaliaus pa
dalinimą jų žemes baltiems 
žmonėms.

Puritanų vedėjai žiurėjo į

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Nugarai Skaudant
Plaukite Inkstus

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

1618 West 18-ta Gatvė

testantas p. Lukas galėtų 
ti tiek daug pasisekimo, 
kad turėjo praeitų metų 
testantas 
no būti 
kontesto

kon- 
turė- 
kiek Roger VVilliams kaipo į atskaki- 
kon- na, ir galų gale suareštavo ir 

Norkus. Sunku iš kai- atvedė prieš generalinį teismą,
pranašais. Prie galo j Teismas rado jį prasikaltėliu ir 
dar kontestantas Lu-: nutarė deportuoti Anglijon, bet 
progos pasirodyti ką 1636 m. jis pabėgo su keliais 

kaipo VVestvillės kontestan- draugais, sėdo į laivelį, ir iš
plaukė ieškodamas vietos, kuri 
nebūtų po Massachusets juris
dikcija. Jis pasirinko naują 
vietą, kurią pavadino “Provi- 
dence”. Draugai ir pabėgėliai 
iš Bostono ir Plymoutho kolo
nijų tuoj tenais irgi vyko.

Per daugelį metų VVilliams 
pasiliko vedėju šių naujų gy
ventojų. Bet Boston’o koloni-

tas', gali.
Su Detroitu dar kolei kas ir

Rašo Dr. A. Montvidas
Aš nesu advokatas ir neži

nau. ar įstatymai leidžia užda
ryti kalėj iman žmogų, kuris 
neskaito ne vieno gero visuo
meniško laikraščio. Jeigu iki 
šiol nėra tokio įstatymo, kon
gresas turėtų išleisti jį ir pa
vesti armijai įkūnyti jį. Sa
kau armijai, nes joje tarnau
ja teisingesni, darbštesni ir iš
mintingesni žmonės, negu po
licijoj arba prohibicijos depar
tamente.

As kreipiuose į Naujienų kon- 
testantų armiją, kad nuo šian
dien jie nepraleistų ne vieno 
lietuvio neužprenumeravę jam 
Naujienų. Kontestantai neleis
kime niekam išsisukinėti, me
luoti, veidmainiauti! Pinigų 
laikraščio prenumeratai turi vi
si. Išsisukinėja tankiausiai šyk
štuoliai, kurie turi namus, au
tomobilius, tūkstančius banke. 
Jie skundžiasi, kad laikai pras- si sukalbamas, tampa kulturin-1 eitame 
ti, biznis neina, nedarbas siau- gesnis, 
čia, reikės morgečius atnaujin- kalboj 
ti ir 1.1. Niekas nekaltas,, kad 
žmogus prisiperka daug daik
tų. Pas mane irgi neretai at
silanko ligoniai, kurie turi na
mus už 30. 50 ir 100 tūkstan
čių ir prašosi, kad aš už »avo 
patarnavimą nieko 
arba tik elgetišką atlyginimą, 
nes jie turi procentus ir taksus 
už namus mokėti. Ar daug 
namų aš turiu, jie neklausia. 
Neturtingi žmonės paprastai 
nesiskundžia neturį pinigų: jie 
visiems už viską apmoka ir da 
save neretai pavaišina, šykš
tuoliai net ir save skriaudžia. 
Teatrų ir koncertų nelanko, 
laikraščių ir knygų neskaito, 
nerūko ir negeria ne todėl, kad 
nenorėtų ir neištesėtų, o kad 
pinigų gaila. 'Tūli net viso
kias ligas nešioja, landžioja po 
neapmokamas įstaigas, dejuo
ja, skundžiasi, susirietę valkio
jasi, bet nesigydo, nes reikia 
dešimtąjį tūkstantį užbaigt j 
banką padėjus, šitokių lietu
vių su tūkstančiais , namais ir 
kitokiu turtu pilna Chicago ir 
Amerika. Ir jie nori pirmeny
bės: kad sueigoj visi juos pa
žintų, kad parengime geriausioj 
vietoj juos pasodintų, kad laik
raščiai apie juos ir jų vaikus 
šį ar tą praneštų. Naujienos 
nepavydi kredito ne vienam. 
Už gerus darbus ir pasisekimus 
jos pagiria visus, neskiriant į 
sektas ir partijas. Jos yra vi- 

lietuvių laikraštis, todėl vi- 
lietuviai privalo jas ir skai-

neimčiau

SŲ 
si

Gerkite Daug Vandens Ir 
Paimkite Druskos Pirm

perdaug 
sako žino- 
kenksmin-

1 . • • i

dar iki 
didelių 
Bet su 
atsitik- 

nemano,

Valgant riebaus maisto 
gali įvaryti inkstams ligą, 
vai, nes pasidaro rūgštys 
gos inkstams, šie persidirba, prisi- 
kemša medžiagomis ir ateina nuga- 
garos skaudėjimas, gėlimas, galvos 
skausmai, nemiga, pūslės ir šlapumo 
negaliavimai.

Pajutę, kad nugarą skauda, ar pū
slė neveikia kaip reikia, pradekite 
gerti daug vandens, primaišydami 
kokias keturias uncijas Jad Salts iš 
geros aptiekęs. Imkit po šaukštuką 
stikle vandens prieš pusryčius ir ink
stai dirbs puikiai. Tos druskos pa
gamintos iš sudėtinų rūgščių vynuo
gių ir citrinos, prie kurių dadėta 
litnia. Per ilgą laiką jos vartojamos 
inkstų negaliavisouse kad nuveikti 
rūgštis, kurios prikemša inkstus.

Jad Salts negali niekam pakenkti. 
Iš jų pasidaro malonus, burbuliuojan-i 
tis litnia gėrimas, kuri milionai vy- 
rų bei moterų geria retkarčiais idant 
nuvyti nuo savęs rimtas ligas, ir už
laikyti inkstus sveikais ir švariais.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................................
1,054 patarimai kaip virti jvairųs 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 puslapiu knygoje telkia daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ................... .  $7J)0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................................   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ............................... -................... 55c
Namų darbai, naminė są.ska'.tybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

12.50
$1.50

$3.00

— 50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y
testantas St. G irstau tas pasie
kė 4-tą laipsnį, bet šių metų 
kontestantas J. Overaitis, kuris 
yra pripažintas vienas iš Detroi
to veikliųjų darbuotojų, 
šiam laikui neparodė 
pasisekimų savo darbe. 
Detroitu dar visko gali 
ti. Patys detroitiečiai
kad kontestantas Overaitis ne
stengtų padaryti bent tiek, kiek 
kad padarė praeitų metų kon
testantas Girštautas. Tiesa, 
šiais metais yra kitas kontes- 
tantas Detroite — tai J. Nau
jokas, bet iki šiam laikui kin- 
testantui Overaičiui rimto pa
vojaus nesudarė. Jo veikimo 

organizacijas ir asmenis, sąlygos nėra paralyžiuojamos.
Viršpaminėtų trijų kolonijų 

r°i- kontestantai privalėtų pradėti

rijas ir asmenis. Visi kiti 
rikos lietuvių dienraščiai 
vienpusiški, davatkiški, 
melo, šmeižto ir paniekos 
visas 
kurie į jų dūdą nepučia.

Kontestantai, Nauj ienas
kia užprenumeruoti kiekvienam veikti stropiau, kad bent atlai

kius praeito kontesto kvotą. 
Neabejotina, kad minėtų kolo
nijų lietuviai kontestantus re
mia ir jie rems dar daugiau, 
kada pamatys kontestantu rim
tą pasiryžimą dirbamame dar- 

»- Detroito ir

lietuviui, jeigu tik jis moka 
skaityti ir nėra beprotis. Nemo
kantiems ir beprdčiams labai 
tinka pora ar trejetą kitų laik
raščių, kurie, tikiuos, Į šį mano 
straipsnį atsilieps. Padidinkime 
Naujienų skaitytojų armiją! Ji be. *Pertat Cicero, D™™ » 
dabar jau milžiniška, bet iš pa- Westvillės Kontestantai privalo 
tyrimo kiekvienas žinome, kad stropiau imtis už darbo, kad 
kas skaito Naujienas, tas iš-, atlaikius aukštą kreditą savo 
moksta plačiau protauti, daro-' miestų, koks buvo įgytas pra- 
........1~ .. ( “Naujienų” konteste.

švaresnis Kontestantai, jūsų kolonijų lie- 
pažangesnis. tuviai interesuojasi jūsų darbu, 

Juo daugiau šitokių žmonių, tuo pertat imkitės stropiau už dir-

darbštesnis, 
ir elgesy j

lengviau ir greičiau galima bus 
ko gero tautai atsiekti, tuo ma
loniau pasaulyj gyventi. Kito
kios rūšies žmones armija tu
rėtų patvarkyti, nes jie pavo
jingi sau ir kitiems.

PAVASARIO LIGOS
Pavasaris prasideda kovo 21. 

Bet karalius šaltis nenori savo 
sosto užleisti ir jis vis paleidžia 
savo šiurpų vėją, miglas ir šal
nas. Jūsų viduriai privalo būt 
pilnoj tvarkoj, jei norit atsilai
kyti prieš įvairias pavasario Ii-j 
gas. Trinerio Kartusis Vynas 
yra vaistas, kurį jus privalote' 
vartoti. Visose aptiekose. Rašyk 
Jos. Triner Co., 1338 S. Ash
land Avė., Chicago, III. ir gau
si SEMPELĮ DYKAI. Indėk 
10c. pašto lėšoms.
Nemokamo sempelio kuponas 

Vardas ......................................
Gatvė ..........................................
Miestas ......................................

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

to prašo Lietuvos žmonėsr 
tepataria Lietuvos bankai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooserelt Rd. 
arti St. Iziuis Avė. 

CHICAGO. ILL.

*** '•*•■?<• v. • *U‘ttv •• i

TIKTAI $5 PILNA EGZAM1NAGIJA, $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 as apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra. *•'

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 10IG. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:3t vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. .

Pavasarinis Išpardavimas

bamo kontesto darbo!

savaitęsią 
ir subatoj

TEN IR IS
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivaisSu
NBW YORK, ALBBBT BALUN. 

BAMBUKO, DBUTSCHLAND,
JUMOLUTI, MLlANCr, , 

CLKVKLAND,

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europinės kelonės asme
niniai vadovaujamos

new yor- /!| <K° IKI KAU
LU U NO IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Kelione greita ir pigia 

kaina
Del permito ir kitų infor
macijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie 

HamtaS-AiiitM linu 
United American Lines, Ine* 

General Agents
177 N. Michigan Avenua.Chicago

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Dideli bargenai 
keterge, pčtnyčioj
BOBOLINK GEROS PANČIAKOS 
Turi reputaciją visoje šalyje savo 
stiprumu, garantuotos, 7Qf* 
porai ................................ IvG

SPECIALIAI
500 porų moterims sampelinių 
pančiakų, chiffon, vėliausių spal
vų, vertos $1.50 iki $2.00. Kol 
jų yra, po- 7 K A
rai ................................... I U V

IŠPAŽINČIAI DRESES
Gražios, baltos Crepe de Chine, 
Georgette, Fiat Crepe Išpažinčiai 
Dresės, mieros 8 iki 11 metų, il
gomis arba trumpomis rankovė
mis. Didelis pasirinkimas šiomis 
pigiomis kaino- $4.95 

500 MERGINOMS PLAUNA- 
MOS’ DRESES

Pasiūtos dailių stylių, iš geros 
rųšies gingham, pritiks mergai
tėms nuo 7 iki 14 metų, Q7a 
labai pigia kaina, po .......O I v
VAIKAMS ŠILKINES DRESES 
Vėliausių stylių ir gražiais tri- 
mingais, visų mierų, M 7C 
dabar tik .................

j

STUBAI ŽIURSTAI
Gingham ir Percales, šviesių spal
vų, paprastai $1.25, OČa 
Specialiai ........................ Ov w
MERGAITĖMS PAVASARINĖS

SKRYBĖLĖS
Gražiausia išdirbimo ir vėliau- 
ŽdoS... 95c ir $1.45 
VYRAMS DARBINĖS' KELNĖS 
Geros, stiprios vyrams kelnės, vi
sokių mierų, papras- 
tai $2.50 .....................

KHAKI KELNĖS
Vyrams Khaki Darbinės Kelnės, 
pasiūtos iš geros rųšies materiolo, 
vertos $1.50. Dabar par- 
davimui po ................... vvv

VYRAMS KEPURĖS
Musų pasirinkimas nustebins jus. 
Yra visokių spalvų ir mierų. Pa
prastai $2 vertės, šia- C* 4 A C 
me išpardavime tiktai 4* ■ ■“w 
VYRŲ ŠILKINIAI MARKINIAI 

Visokių spalvų, vertės CE Q£ 
$8.50, pardavimui už

VYRŲ GRAŽUS ŠILKINIAI I
KAKLARAIšščIAI

Vėliausių pavasarinių paternų, pa
prastai 75c., specialiai 39c

VAIKU PAVASARINĖS
KEPURES i

Geros rųšies, vertės $1.50. OfZp 
šiame išpardavime po ...... Oww

Parduosime labai pigiai įvairių 
pavasarinių aprėdalų už labai pi
gias kainas visiems pirkėjams ir 
duosime gražias dovanas DYKAI.

MID-WEST DRY GOODS STORE
James Sandargs and J. Pikelis, Props.

4172 Archer Avė., Chicago
r*——.— ■

“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” ligi tai 
dienai gaus ją už $1.00 per ištisus metus. Užrašiusieji kitiems 
daugiau 5 prenumeratų gaus iš “Sandaros” knygyno dovanų $1.00 
vertės knygų.

Jškirpęs 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!

“f fili Užsirašiusiam laikraštį “Sandarą’* ant C* 4 HDI iUU metų šis čekis skaitomas vieno dolerio ■ «VU 
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

Pavarde

Numeris ir gatvė

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

APSIDRAUSK!

$10,000 ACCroENT 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 (gatvė)
Miestas ir Valst.

1 Užsiėmimas
Pašelpgavis

Amžius

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



BTAWJIEN0S, CJEfago, JU.' Trečiadienis, kovo 21, 1928

NAUJIENOS
The Lithsanian Daily News 

fublisheti Daily Cxcept Sunday by 
the Lithuanian News Pub>. Co. Ine. 

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephoue R<>osevelt 85M

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tesi 
$8.00 per year in Canada. 
17.10 per year outaide of Chicago, 
$8.00 per year 1d Chicago, 
8c. per copy.

Chicago je — pastų:
Metams------------------
Pusei metų ___ _________
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui _____

Chlcagoje per ilneiiotojnai 
Viena kopija_ ______

Savaitei________________

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50

.75
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į Apie Įvairius

Prasikaltėliai

Leonid Andriejev Verte K. Baronas

Diena Rūstybės
kažko išsiilgus. Jis pasilenkė 
pirmyn ir tyliai pasako:

“Aš turiu vieną deganti gei
smą”.

Entered aa Second Claaa Matter 
March 7th, 1914. at the Poit Office 
of Chicago, Iii., undar the act oi 
March 8rd, 1870.

SuvienytoM Valitijoie, m Chicagoje, 
paltai 

Metams------- —
Pusei meta--------Trima mCnealama 
Dviem mSneaiatna 
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintai i 

Metams....... ......... .... . ,
Pusei meti___ __ __
Trims minesiams

Pinigus reikia siųsti palto Monay

$7.00
8.50 
1.75 
1.25

.75

Naujienos eina kasdien, ilakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovt, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III — Telefonas: Rooaevelt 8501.

$8.00 
4.00 
2.50

Prasikaltimų statistika.— Nau
jos rųšies prasikaltimai. — 

Automobiliai. - Prohibici ja.
Kriminališku m hm naujose ir 
senose šalyse. —Prasikaltimo 
reikšmė. —Pramonės centrai. 
—Prasikaltimai ir 
Prasikaltimai tarp 
—Auklėjimas ir 
mai.

papročiai, 
jaunuolių, 
prasikalti-

LIURBIAI IR FANATIKAI

Chicagos “Drauge” jau antru kartu yra atakuoja
mas artistas Olšauskas dėl dalyvavimo “Naujienų” kon
certe, kovo m. 11 d. Pirmiausia prieš jį išėjo pats kuni
gų laikraštis, o paskui pasirodė kokio ten “skaitytojo 
balsas”, kuris šaukiasi į klebonus ir vargonininkus, kad 
jie uždraustų artistui imti dalyvumą “bedievių bei ka
talikų priešų” koncertuose.

Kadangi p. Olšauskui tenka girdėti tuos brolių Ma
rijonų priekaištus dėl jo pasidarbavimo “Naujienoms”,

Tačiau 
truku- 
tinka-

Tik prieš keletą metų Jung
tinėse Valstijose pradėta prasi
kaltimų statistiką vesti. Net 
dabar yra ne mažai vietų, kur 
statistikos duomenų negalima 
gauti. Priegtam statistikos 
rinkinio darbas tankiai yra la
bai blogai pastatytas, 
vis labiau ir labiau 
mai yra pašalinami.
mesnis prasikaltimų statistikos 
rinkimas sudaro įspūdį, kad 
kriminalizmas Amerikoj auga.

Bet kiekvienas kriminologas, 
sako Clarence S. Darrovv, gerai 
žino, jog prasikaltimų statisti
kos daviniai—taip, kaip jie da
bar vedami—neturi beveik jo
kios reikšmės. Studijavimas 
statistikos davinių nieko tikri 
nepasako, apart gal to, jog 
Amerikoj, bendrai imant, prasi
kaltimų skaičius nesididina. Tu
rint galvoj tą faktą, jog pasta
ruoju laiku atsirado daug nau
jos rųšies prasikaltimų, kurie 
seniau nebuvo žinomi, butų ga
lima greičiau pasakyti, kad 
kriminališkumas išviso 
o ne didėja.

Automobiliai žymiai 
Į da prie prasikaltimų
1___ 2...J sunku

Jau keturiolika(prieš pagundą: jie užstato na* 
metiniuose jo, mus, kad tik turėti automobi- 

i, o jaunuoliai, kurie ne
turi nė pinigų, nė namų ne re
tai vagia automobilius. Del au- 

• tomobilių, kaip žinia, pasitaiko 
. labai daug nelaimių. Neatsar
gus autimobilistai, pavizdžiui, 
suvažinėja žmones. Valdžios ty,~ 
riiiėtojų rekorduose gan dažnai 
tos rųšies automobilistai figū
ruoja kaipo žmogžudžiai. Vie
nok kiekvienam aišku, jog prie 
kriminališku galvažudžių jų jo- 

arba kitai partijai, o kurie ne. Jos rėmė artistus, kaipo kiu budu negalima priskaityti. 
artistus, ir šitoks musų dienraščio nusistatymas yra

atsilyginti, apsiim-

buvę teisingiau ir 
“Naujienoms” atsi-

mažėja,

vyksta pramonės centruose, kur 
apsigyvena neturtingiausias 
elementas. Na, o miestai pa
prastai yra derlinga dirva įvai- 

konfliktams ir antago- 
gy veni-

Paprasta logika pasakys kiekvienam sveikai pro
taujančiam žmogui, kad nei gerb. artistui, nei “Naujie
noms” nėra mažiausio pagrindo teisintis prieš Chicagos 
klioštorninkus! Musų dienraštis rėmė p. Olšauską dar 
tuomet, kai jisai vaidindavo “Dzimdzių” grupėje; mes 
parėmėme ji ir jo draugą, p. Vanagaitį, ir dabar, kai 
juodu rengė savo koncertą Meldažio svetainėje, kovo 
m. 18 d. Kas gi tad yra keista tame, kad už “Naujienų” 
patarnavimą p. Olšauskas stengėsi 
damas vaidinti dienraščio koncerte?

Ar Marijonų išmanymu butų 
gražiau, kad už gerą artistas butų 
mokėjęs nedėkingumu ?

Nuostabu, kodėl klerikalų organui dabar staigiai 
atėjo į galvą mintis ieškoti priekabių dėl tokio dalyko. 
Juk p. Olšauskas tai ne pirmas ir ne vienintelis artistas, žmonėms 
kuris pasirodė “Naujienų” koncerte.
metų, kaip musų dienraštis gyvuoja, ir juvvMuuvpę jv,..... , »
parengimuose yra dalyvavę įvairiausi Amerikos lietu- H- Na 
vių meno darbuotojai — be skirtumo jų politinių nusi
statymų ir religijos įsitikinimuose. Ir mums niekuomet 
neteko girdėti, kad kas butų matęs tame ką nors bloga.

Atvirkščiai, tiek publika, tiek patys artistai visuo
met žiurėjo Į tai, kaip į paprastą ir natūralų daiktą. Ko
dėl? Todėl, kad “Naujienos” tų visų artistų darbą rė
mė, juos garsino, ragino žmones į jų rengiamus vaka
rus eiti. “Naujienos” nepaisė, kuris artistų eina į baž
nyčią melstis, kuris neina, ir kurie jų yra palankus tai

augimo, 
atsilaikyti

“Kokį degantį...?” Ji klausė 
ir jos pusiau atviros akys vil- 
giai sukirgo.

“Taip, vieną degantį geis
mą!” jis atkartojo “Vieną pa
pirosą!” Ir |>er ją jis siekė sa
vo papirosines uždegti... vie
nam papirosui.

nuolankią geležį. Kaip greitai 
tu budavoji kalėjimus, žmogau!

Dar tavo bažnyčios griuvė
siuose, o (kalėjimas jau už
baigtas.

Dar tavo rankos dreba iš bai
mes, o jau griebiasi už rakto, 
žvangina spina, uždarinėja. Tu 
muzikas: prie skambėjimo
aukso tau reikalingas ir žvan
gėjimas retežių 
būna basu.

Dar stovi nuomaris ant 
vo išbalusios nosies, o tu 
tai jau uodi, greitai vartai 
simi. Kaip greitai tu budavo
ji kalėjimus, žmogau!

(Tęsinys)
14.

Praėjo dar viena 
tą dieną, kareiviai sušaudė 
jaunąjį, 
VU.

diena. Ir
tą

. riems
, nizmui, ypač kuomet
■ nias nėra nusistovėjęs. Gi kon- 
i fliktai ir antagonizmas, kaip ži- 
, nia, tankiai priveda prie viso

kių nusikaltimų.
Nuo prasikaltimų žmones su

laiko ne bausmės aštrumas, bet 
papročiai, žmonės pripranta 
prie tam tikro gyvenimo budo 
ir laikosi jo. Kuomet jų gyve
nime įvyksta staigių permainų, 
t. y. jie tampa išmesti iš įpras
tų vėžių, tąsyk jie nebegali su
sigaudyti. Praeina pusėtinai 
laiko, kol jie prie naujo gyveni
mo būdų, prisitaiko. Tame lai- 
kotarpyj ne vienas suklumpa ir 
įsitraukia į kriminališką gyve
nimą.

Nežiūrint į statistinių skait
menų netobulumą, visgi galima 
padaryti išvadą, kad pastaruoju 
laiku vis daugiau ir daugiau pa
sitaiko prasikaltimų tarp jau
nuolių. Galima drąsiai sakyti, 
kad dauguma kriminalistų išsi
vystė iš jaunų prasikaltėlių. 
Tad galutiname analize išgebė- 
jimas kriminalistų susiveda 
prie išgebėjimo vaikų. Daugu
ma kriminalistų paeina iš mies
tų. Jie paprastai gimsta tuo
se distriktuose, kur gyvena ne
turtingiausi žmonės. Neturtin
gų tėvų vaikai neturi progos; 
jie paprastai auklėjasi gatvėj. 
Todėl nieko nėra stebėtino, kad 
laikui bėgant jie išvirsta krimi
nalistais. Apsigimusio krimi
nalisto, sako C. S. Darrow, nė
ra. Kai kurie žmones turi silp
ną valią it todėl lengvai pasi
duoda pagundai. Bet net ir 
silpnos valios žmonės, kuomet 
jie yra tinkamai auklėjami ir 
turi geras gyvenimo sąlygas, 
neįsitraukia į kriminališkumą.

Dauguma tų, kurie veda kri
minališką gyvenimą, jaunystėj 
neturėjo progos. Mokykla jiems 
nieko gero nedavė. Tiesa, jie 
pramoko šiek tiek rašyti ir 
skaityti, bet tai ir visa. Knygų 
jie paprastai nemėgsta. Tokiu 
budu gyvenimo kovos lauke ]ie 
atsiduria be jokio prisiruošimo. 
Visai kas kita butų, jeigu jau
nystėj jie butų išmokę vienokį 
ar kitokį amatą. Tąsyk jiems 
lengviau butų gyventi. Kaipo 
taisyklė, mechanikas artu kito
kia amatninkas nepalyginamai 
rečiau išvirsta kriminalistu, 
negu žmogus, kuris nemoka jo
kio kvalifikuoto darbo

Vaikas turi tokius 
tinklus, kaip ir kiti 
Kuomet jis nori kokį 
lyką gauti, jis bando 
lengviausiu budu. 
mas išmokina jį, kad ne visuo
met galima savo norus paten
kinti. Geras auklėjimas susi
veda prie suformavimo gerų 
papročių. Vaiko gyvenimas yra 
pilnas konfliktų. Jis nori visa, 
ką mato. Laikui bėgant jis 
pradeda suprasti, jog draugiji
nis gyvenimas turi tam tikrus 
įstatymus, kurių reikia prisilai
kyti. Gerai išauklėtas vaikas 
išsidirba papročius, kurie sulai
ko jį nuo peržengimo draugijos 
įstatymų ir patvarkymų.

Pastaruoju laiku psichologai 
vis labiau ir labiau pradėjo 
kreipti dėmesio į vaikų auklėji
mą. Papročiai paprastai išsi
dirba jaunystėj ir jie sunku 
yra pakeisti. Visi statistikos 
daviniai tą faktą patvirtina.

kuris vadino

15.
naktis, — irAtėjo

iš miesto mirusiųjų.
16.

Dies irae — diena

mane

aš išėjau

tegul tas
rūstybės, 

diena keršto ir rūsčios atgiežos, 
diena Baimės ir Mirties.

Žmonės visuomet taip elgia
si: ką pamiršta bei ko laukia, 
apie tą seka sau pasaka.

Kas laukia ir stovi vietoj, 
negreitai sulaukia.ta

ką 
no-

17.
...Ta procesija, kurią aš ma

čiau iš už sienos, turėjo nepa
prastą ir baisią išvaizdą. Jie 
nešė stovylas savo šventųjų, bet 
nežinojo ar pakelti jas dar auk
ščiau, ar trenkti į žemę, šipu
lius sumindžioti kojomis. Vieni 
dar keikė, kuomet kiti jau mel
dėsi, bet ėjo visi kartu vaikai 
vieno tėvo ir motinos — Bai
mės ir Mirties. šokinėjo per 
plyšius ir krisdavo į įgriuvimus. 
Ir kaip girti svyravo šventieji.

Dies irac... Kas dainavo, kas 
verkė, o kas ir juokėsi; kaukė, 
kaip bepročiai. Mojavo ranko
mis, ir visi skubinosi. Bėgo sto
ri vienuoliai. Nuo ko jie bė
go? — užpakalyj jų ant kelio 
buvo tuščia; kuikliai šildėsi ant 
saulės griuvėsiai ir ugnis slin
ko į žemę, nuvargusiai ruko.

18.
Nuo ko jie bėgo? — užpaka

lyj jŲ buvo tuščia.
19.

Tik palieti ranka medį, o jau 
krinta pribrendęs apelsinas... 
vienas, antras, trečias. Bus pui
kus derlius. Geras apelsinas — 
kaip maža saule, ir kada jų 
daug, tai norisi šypsotis, tarsi 
saulėtą dieną. J r lapai taip 
tamsus, kaip naktis užpakalyj 
saulės — ne, jie žali, tamsiai— 
žali. Kam kalbi netiesą, Džero- 
nime? Jie žali.

Bet kaip atsargus kurčias vel
nias, požeminis triubuotojas, 
kuriam nuo kurtumo išrodo vis 
dar maža: miestą sugriovė, o 
apelsiną paliko kabėti ^int ša
kelės ir laukti Džeronimo. Tik 
palieti ranka kamieną, ir jau 
krinta prinokęs apelsinas... vie
nas, antras, trečias. Juos ju
ra nuveš į tolimas šalis, ir to
se tolimose šalyse, kur šaltis ir 
miglos, j juOs žiūrės žmonės ir 
mąstys: štai kokia būna saulė.

20.
Profesorius Paskalė

jį vadindavome taip: ii profes- 
sore, kadangi jis buvo protin
gas, mokėjo rašyti eiles ir apie 
viską kalbėjo gerai. Jis mirė.

25.
Dagi neskamba geležis — 

taip ji tvirta; ir čiupinėjant 
šalta, kaip keno nors ledinė šir
dis. Tyli ir sienų akmuo - jis 
taip išdidus, ilgaamžis ir ga
lingas; ir .šaltas pačiupinėjus, 
kaip keno nors ledinė mintis. 
Paskirtą valandą ateina kalė
jimo užveizda ir meta man 
maistą, kaip laukiniam žmo
gui. O aš dantis rodau — 
kodėl man nerodyt dantų? Aš

i Konstitucijos šešio 
likta spriedas

“Kongresas turi galę uždėti 
ir surinkti mokesčius ant įeigų, 
nepaisant kaip įeigos įgytos ir 
be padalinimo tarpe įvairių 
valstijų, ir nepaisant cenzosar 
ba gyventojų suskaitymo.”

Tas Suv. Valstijų Konstituci
jos priedas duoda valdžiai galę 
padidinti savo finansinį turtą.

Kad nors ir kiekviena valsti
ja turi savo ypatingus taksus, 
bet valstijos negali imti muito 
už tavoms. Valstijos be to ne
gali įvesti tokias taksavimo for- 

I mas, kurios susikirstų su val- 
Į džios taksavimu.

Visi muitai turi būti vienodi 
j imą, mano viešpatie, žmogau, visose Suv. Valstijose ir nega- 
Bet aš netikiu į tavo geležį, 
netikiu į tavo akmenį, — 
tavo spėką, mano viešpatie,, 
žmogau. ” ____
griautu, jau niekad nėsuaugs. I

I |JVX UC4O 1

Taip pasakytų ir profesorius ko taksavimo 
Paskalė.

alkanas ir nuogas. Ir 
užsuktas laikrodis.

muša

Ar tu patenkintas, 
viešpatie, žmogau ?

mano

26.
Bet aš netikiu į tavo kalė-

■j'ima imti muito už tavorus iš 
11 vienos valstijos j kitą.

Kuomet Iždo Sekretorius pa
lą, ką aš mačiau su-^duoda kongresui jo metinį ra

portą, tas raportas yra tautiš- 
_  ________ > pagrindas, nes 
kongresas kartais priima sek
retoriaus išrokavimus įvairiems 
departamentams, kitus permai
no, arba visai atideda. Nėra 
galima sukelti tederate i valdžiai 
pinigų be kongreso užtvirtini
mo arba" užgyrimo, nes tik kon- 

i gresas turi galę nustatyti tak- 
I sus, kuriuos leidžia konstituci
ja.

Prieš įvedimą federalių įeigų 
taksų, šalis kolektavo pinigus 
nuo įgabentų tavorų , uždėdavo 
muitą, ir ėmė taksus už įvai
rius daiktus parduotus Suv.

nesustoja.
- juik ir

27.
Užsuk laikrodį — jis gerai 

rodo laiką, kol 
žvangink raktais
patį rojų uždariai tu raktais, 
žvangink raktais — jie gerai 
uždarinėja, kol yra durįs. Ir 
atsargiai vaikščiok aplink.

Ir kada pasidarys tylu, tu 
pasakysi: dabar gera, dabar 
visai tylku — ir atsigulsi. Da
bar visai tylu, pasakysi tu, ir 
aš girdžiu kaip jis dantimis 
graužia geležį, bet geležis tvir
tesnė — pasakysi tu ir atsi
gulsi. Ir Ikada tu užmigsi, 
spausdamas raktą laiminga 
ranka — urnai suriks požemi
nis triubuotojas, garsu išbu
dins tave, spėka klaikumo pa
kels, tvirta ranka pastatys ta
ve: kad tu mirdamas matytum 
mirtį. Plačiai, kaip diena, pra
sivers tavo aikįs — jas praplės 
baimė; ir prie tavo širdies iš
augs ausįs — kad tu 
mas girdėtum mirtį.

Ir sustos laikrodis.
28.

duktuota; ėmė mokestį už do
kumentus, kurie nebūdavo le- 
gališki, jeigu taksai neuždėti.

Nuo pasaulinio karo taksai 
nuo jeigu sudaro didžiausią į- 
plauką, kuri žymiai sumažėjo 
kuomet aštuonioliktas priedas, 
naikinantis alkoholinius gėry- 
mus buvo priimtas. Prieš Įve
dimą aštuonialikto priedo tak
sai nuo padarinio ir pardavimo 
alkoholinių gėrynių atnešė mi- 
lionus dolerių įplaukoms.

(FL1S).

Prohibicijos ir įvairus valsti- 
i padidina pra- 

Kodel taip 
nėra reikąlo aiškinti, 

pardavinėti

suprantamas plačiajai visuomenei ir patiems artistams, JŲ įstatymai irgi 
kad niekam ir neprisisapnuoja tokia mintis, jogei “Nau- sikaltelių skaičių.
jienų” reklamuojamieji dainininkai ir vaidintojai būti
nai turį būti “socialistai ir bedieviai”.

Jeigu šitokia mintis butų pas žmones, tai kaip butų 
galėję katalikiškų organizacijų atstovai ir veikėjai at- 
kartotinai kreiptis į “Naujienas” ir prašyti, kad mes 
pagarsintume to ar kito artimo jiems dainininko kon
certą? Kaip galėtų patys dainininkai, žinodami savo 
priklausymą katalikų organizacijoms, pritarti tam, kad 
jų draugai siųstų “Naujienoms” apie juos straipsnius 
ir jų paveikslus?

Kuomet gi “Naujienos” remia artistus, neekzami- 
nuodamos jų įsitikinimų religijos ir politikos klausi
mais, tai aišku, kad jos turi teisę ir iš artistų pusės rei
kalauti tokios pat paramos sau, — kuo iš tiesų jie iki 
šiol dar nebuvo perdaug apsunkinami.

Tai ko čia dabar “Draugas” kiša savo snapą? Ma
tyt, jisai dėlto rado reikalinga pablevyzgot prieš p. Ol
šauską, kad pastarasis dabar pelno gyvenimą vargonau- 
damas ir tuo budu priklauso nuo klebonų valios. Bet 
tik paskutinis liurbis gali jausti smagumą iš to, kad ji
sai turi progos kam nors lipti ant galvos. Butų laikas 
jau ir Chicagos klioštorninkų organui žinoti, kad jo 
žiopli ambrijimai prieš “bedievius”, jo fanatiškos neapy
kantos evangelija senai nebedaro jokios įtakos ir į ti
kinčiuosius katalikus!

Mes tikimės, kad lietuviai artistai, gindami savo 
asmens laisvę, griežčiausiai tuos “Draugo” išsišokimus 
prieš p. Olšauską pasmerks.

yra, 
Prieš keletą metų 
svaigalus buvo legališka; dabar 
tai skaitoma kriminališku dar
bu.

Be to, reikia atsiminti dar ir 
tą faktą, jog naujose šalyse 
kriminališkumas visuomet yra 
didesnis, negu senose. Angli
jos gyventojai yra venokeriopi. 
Tas pat galima pasakyti apie 
Vokietiją, Franci ją ir tl. Tose 
šalyse žmonės prisilaiko vieno
kių papročių ir tradicijų. Gyve
nimas, taip sakant, yra nusisto
vėjęs.

Prasikalsti reiškia peržengti 
valdžios nustatytus įstatymus.

dirbti.
pat ins- 
gyvunai. 
nors da- 
jį gauti

Tik auklėj i-

mes

Delko man darosi 
aš einu vis greičiau? 
nebuvo baisu.

baisu, ir
Ten man

Laisvė!
(Pabaiga)

mirda-

MOKINKITĖS LIETUVIŲ 
KALBOS Teatrališkai...?!

Naujai pribrendęs dienos 
klausimas dabar yra mokinti

nuisius lietuvių vaikus. Tokios 
mokyklėlės kaip kur jau veikia 
po įvairių organizacijų globa. 
Ir štai jums pavyzdys, kaip 
vienoj bolševikų “mokykloj” 
mokinama.

Direktorius: Kaip aš 
tamstą scenon leisti, kad

galiu 
tam- 
Pasi- 

žiurėkit, ko verti tamstos rū
bai ?!

prastai yra įsisenėję ir žmonės 
daugiau ar mažiau juos pildo. 
Jaunose valstybėse “tiesos ke
liai” nėra taip aiškiai nustaty
ti. Imkime Jungtines Valsti
jas, kurios nepriklausomai gy
vuoja tik 150 metų. Kada 
Amerika paskelbė nepriklauso
mybę, jos gyventojų skaičius 
siekė 3,000,000. šiandien tas 
skaičius pašoko iki 120,000,000. 
žmonių j Ameriką suvažiavo iš 
visų pasaulio dalių. Jie atsive
žė skirtingus papročius, skir
tingus politiškus įsitikinimus ir 
skirtingą religiją. Gal niekuo
met žmonijos istorijoj nebuvo 
sutraukta j daiktą 
įvairių tautų, kaip
Dauguma žmonių atvažiavo čia 
■tuo tikslu, kad pagerinti savo 
būvį. Palyginamai aukšti už
darbiai ir geresnės progos pa
darė žmones drąsesniais ir la
biau pasiryžusiais 
savo tikslo.

tiek daug

- Prašau uždaryti duris. Lau
ke šalta!

Kad aš ir uždarysiu du
ris, lauke vistiek bus šalta.

Artistė: Bet, ponas direkto
riau, pažiūrėkite, kokie gražus 
mano baltiniai...

siekti prie

ilgumas šioj šalyj
VAIKAS.— Ponas mokyto

jau, kaip pasakyti lietuviškai 
“llovv long you arė in this 
country”?

MOKYTOJAS—Kaip tu il
gas šioj šalyj.

Degantis geismas
kad mano 
vaikščioti, 

savo žink-

22.
Aš ir nežinojau, 

kojos taip mėgsta 
Jos myli kiekvieną 
snį, ir su kiekvienu žinksniu
persiskiria liūdnai, norėtų at- 
sigrįšti atgal; ir taip nepaso
tinamos jos, kad pats ilgiau
sias kelias išrodo trumpu, pats 
plačiausias — siauru. Joms 
gaila — pamąstyk! — kad jos 
negali žinksniuoti kartu: prie- 
kyn ir atgal, į dešinę ir kairę. 
Jeigu joms davus valią, jos vi
są žemę padengtų pėdsakais, 
nepaliktų nė šmotelio; ir dar 
ieškotų naujo.

Ir štai dar ko aš nežinojau: 
aš nežinojau apie mano 
kad jos moka įkvėpuoti.

Tolumoje matytis jura.

23.
Ką dar tau papasakoti? 

ne nutvėrė žandarai.

akis,

Ma-

24.
Vėl tu uždarei duris mano 

kalėjimo, žmogau. Kada t,u 
spėjai pabudavoti jį? — dar 
griuvėsiuose guli tavo namas, 
dar kaulai tavo vaikų neapsi
nuogino kapuose, o tu jau dau
žai kuju, lipdai cementu klau
sų akmenį, tiesi prieš veidą

V. B a 11 i n e s t e r o 
miniatiūra

Aistros žaibas uždegė gra
žuoles Odis širdį. Ir visgi ji 
laikėsi prieš mylimą vyriškį. 
Popietinės valandos — pilnos 
pusiau ištartų aistros žodžių, 
karštų maldavimų, pasivaikš
čiojimų vakaro prieblandoj su
kinusiomis gatvėmis. Meilės 
žaismas. Ir visgi...

Ir vėl jis sėdėjo Odis kam
bary prie stiklo arbatos. Ji tai 
glostė jį meiliais žodžiais, tai 
vėl buvo stati, išgalvodama be
galinę daugybę kankinimų sa
vo myliniąjam kankinti.

“Negera taip daug rūkyti, 
mano mielasai!” Ir su elegan
tišku judesiu ji atėmė jo pa
pirosinę, kurią padėjo ant stik
linio stalelio už kanapos.

“Kukiu tamsia negailestin
ga!”

“Visai ne! Aš darau tai dėl 
to, kad rūkymas gali būti 
štai kenksmingas!”

Vis labiau kilo aistrų 
gos abiejų širdyse.

Atėjo skyrimosi valanda. Ji 
žiurėjo į jį mirgančiom akim. 
Jis jaute ją kažko laukiant,

Sveikata ir Stiprumas dėl 
Senyvų žmonių

Senyvi žmonės, ir tų, kurių sveikata yra 
menka ir tie, kurie praranda stiprunuj, sva
rumą arba jėgą, turėtų vartoti Nuga-Tone. 
Šios puikios gyduolės labai greitai priduoda 
stiprumo ir energijos, labai tankiai i keletą 
dienų. Sustiprina ir atšviežina nervus, rau
menis ir kitus kūno organus. Padaugina 
apetitą, pagelbsti virškinimui, suteikia ra
mų miegą, ir suteikia svarumo liesiems ir 
menkiems žmonėms.

Nuga-Tone praša'ina inkstų ir pūslės |ri- 
taeijas, prašalina naktyj bereikalingus atsi
budimus, prašalina chroniškus užkietėjimus, 
stimuliuoja kepenis, prašalina galvos skau
dėjimą, svaiguli, prašalina nusili>inią ir pa
daro gyvenimą labiau laimingesnių. Visi 
vaistininkui parduodu Nuga-Tone su pilnu 
garantija užganėdinimo arba pinigui grąži. 
narni. Nusipirkit buUlį šiandie.

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMŲ '

Matykit Mr. MAC1KĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

lam

inu i-

GAVOME iš Vilniaus nau
jai leidžiama žurnalą — 
“Vilniaus šviesą”. Galima 
gauti “Naujienose”. Kaina

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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Proto higiena

t

“Ui n oi s valstija turi, bendrai 
imant, 25,000 pacientų valsti
jos ligoninėse. Palaikyti juos 

.kaštuoja milionai dolerių kas 
metai, jau nekalbant apie nuo
stolius, kurie tenka visuomenei. 
pakelti dėl to, kad šie pacien-. 
tai yra nuostolis draugijai eko
nominiu žvilgsniu, ba jie nedir
ba. Čia neįskaitoma daugelis 
tūkstančių žmonių, turinčių'
šiokių ar tokių proto ydų, ku-; 
rių ligonines negloboja, bet ku
rie yra priežastimi didesnio ar1
mažesnio skaičiaus kriminalių 
nusižengimų ir šiaip jau nes-į 
magumų visuomenei arba šei
mynai”, sako Dr. Alex Hersh- 
field, valstijos daktaras proto 
ligoms gydyti. r

“Pamatinės psichopatinės y- 
patybės daugelio kūdikių yra' 
priežastis sunkios naštos mo
kytojams nuo pradžios tų ku-' 
dikių mokymosi iki tam laikui,.
kai jie baigia kolegijos kursų.
šie psichopatinidi asmenys daž
nai tampa pabėgėliai, pabastos, 
melagiai; jų daugelį rasi teis
muose, kaltinamų ypač dėl Da
minių nesusipratimų. Jie yra 
ekonominis nuostolis, kadangi 
sulaiko pramonę ir progresą 
priekabių ieškojimu, žiaurumu 
ir neatsakomingumu.

“Kontroliuoti šiuos psichopa
tus švelniu, prisilaikančiais pro
to higienos principais, tai yra 
pastangomis pritaikyti juos so
cialiems ir ekonominėms gyve
nimo sąlygoms, — tokia už
duotis proto higienos. Šitokių 
pastangų pasisekimas reiškia 
sumažinimą nusižengimų, uba
gystės ir padidinimą visuome
nės našiosios pajėgos. Reika
linga yra plačiau paskleisti ži
nios apie proto suirimus, jų 
gydymą ir apsaugojimą nuo su
sirgimo proto ligomis”, sako 
Dr. iiershfield.

Aukciono parda
vimas

Ilarry A. Riley, Master i n 
Chancery of the Circuit Court 
of Cook County, praneša, kad 
byloje bendrovės the Lithua- 
nian Building and Loan Asso- 
ciation of Chicago, Illinois, 
prieš Charles P. P. Suromski, 
Tadaus Bartkus, Mary Bartkus, 
Jacob Miller, Leota Mae Stasu- 
lani, bus parduota viešame ak- 
cione sekama savastis: “Lot 2 
in the resubdivision of Lots 
21 to 24 i n Block 7 i n Lee 
Subdivision of the Wcst half 
of the South East Ųuarter of 
Section 20, Tovvnship 38 North, 
Range 11, East of the 3rd 
Principal Meridian, i n Cook 
County, Illinois.”

ši savastis, rodosi, yra adre
su 1036 West 69th Street.

Akciono vieta ir laikas: pen
ktadieny, kovo 23 d., 11 vai. 
ryte, teismo pardavimų kamba
riuose, Cook County Real Es- 
tate Board ofisuose, 111 West 
VVashington Street.

Nusišovė Smulskis
Sekmadienyje Seneca viešbu

tyje nusišovė Jonas Smulski, 
lenkas Chicagos bankininkas.

Tai atsitiko šitaip. Smulskio 
žmona ruošė stalą pusryčiams. 
Smulski įėjo maudinėn. Pati ne
sulaukdama jo išeinant iš ten, 
priėjusi prie maudinės durų pa
ragino jį greičiau rengtis. At

Roseland Pas chiromantą

P. V. Norkus, žinomas roselandiečiams lietuvis drutuolis,
ktilis jau keletą mėnesių serga ir kurio naudai įvairios Rose- 
lando draugijos ir kliubai rengia be ndromis jėgomis vakarą 
sekmadienyje, kovo 25 dieną, Strumilų svetainėje.

Koroiiierius Ospar Wolff pa
reiškė, jogei Smulski nusižudęs 
laikino pamišimo stovyje dėl 
sunkios ligos.

Smulski buvo prezidentas 
North VVestern Trust and Sav- 
ings banko, jis buvo direkto
rius antro North VVesiern State 
banko, Fullerton State banko, 
Marshal S<]uare State banko. 
Inland Trust and Savings ban
ko, Keystone Trust and Savings 
banko ir Brighton Park State 
banko.

Del Smulskio mirties jo žmo
nai atsiuntė užuojautos telegra
mas prez. Coolidge, prekybos 
sekretorius Hoover, gubernato
rius Small ir daug kirų žymių 
šalies valdininkų ir piniguočių.

Nors Smulskj rasta jau ne
gyvą. bet oficialiai paskelbta, 
kad jis “rzstal się z tym 
svvialem opatrzony s\v. Sakra- 
mentami.” Kaip jis negyvas 
būdamas priėmė tuos sakra
mentus, tos gilios paslapties ne 
paaiškinama.

šiandie pirma pavasario die
na.

♦ ♦ ♦ •

Ne visuomet ir šeimynoje ra
mu. Jau kart kartomis buvo 
minėta, jog repuhlikonai plau
nasi. Dabar susipešė demokra
tai. Keletas jų vadų pakėlė 
maištą prieš “bosą” Brennan’ą, 
kuris šiuo laiku serga ir guli 
ligoninėje. 

* * *
Gaisras Chicagos turtuolio 

George Rasmusseno sodyboje, 
Lake l’orest apielinkėje, padarė 
nuostolių apie *5100,(MM).

B B B
Park Ridge policijos viršinin

kas II. M. Haight traukiamas i 
teismą. Jis yra kaltinamas tuo, 
kad nušovęs stirną, kuri taip 
buvo pripratusi žmonėms, kad 
atlankydavo miestelį, kame iš 
gyventojų gaudavo maisto.

♦ * ♦
Komitetas iš 20 bedarbių at-

tJVių Chieugon iš Washingtono. 
Esą, pavieto rekorderiui Haas 
mirus ir jo vietai patukus j 
Crovve ir (laipino grupės ran
kas, o su ta vieta patekus ir 
600 įvairių džiabų, pavojus grū
mojąs ne tik Dencen’o sekė
jams, bet ir pačiam Deneen’ui, 
kai ateis laikas rinkti senatorį 
Deneeno apskrityje 1930 me
tuose. 

* ♦ *

Penki tūkstančiai kopijų re
zoliucijos, reikalaujančios, 
idant prez. Coolidge kandida
tuotų prezidento vietai ateinan
čiuose rinkimuose, tapo pasiųs
ta pačiam prez. Coolidge, kiti 
venki tūkstančiai kongresmanui 
Madden ir dar, sakoma, 5 tūks
tančiai busią pasiųsti. Siunčia 
republikonai. Kaip žinoma, prez. 
Coolidge atsisakė kandidatuoti 
naujam terminui.

* * *
Pirmadienyje, kovo 19 d., 

jau buvo Cook paviete 200 ypa
tų, žuvusių dėl automobilių ne
laimių. 

* * *
Policininkas llorace I). Kelly, 

30 metų, gyv. 6925 Oakley avė., 
areštuotas. Jo žvaigždė nuseg
ta todėl, kad jis girtas užpuolė 
pp. Rajauskus jų namuose, 
2321 W. 69 St.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu] 
nueina į vyriaus^} paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, km 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko

I Abramavicini Jonui
3 Biliūnas M
9 Didzgalvytei Frannusei
10 Dubas Franeisek
II Dubonceke S

tamsta tuos guzus 
galvos? Ar tamsta 
jų išaiškinti mano

—'Matai
ant mano 
gali sulig 
būdą ?

-.. Sulig tų guzų tamstos bu
do negaliu išaiškinti, bet tam
stos žmonos būdą lengvai.

Komai 
Į minutę lengviau 
Štai kaii> greitai Dr. Scholl’io Zinopada 
baigia komų skausmą pasaulio greiči
ausias. saugiausias, tikriausias bintas. Jie 
priežastj praialina-spaudimo ir autuvo 
trynimą—tai vienatinis būdas būti laisvas 
nuo kornų. Nepakenkia opiausiai o<|ai. 
Zino-pads ploni, sauganti,’gydajiti. Visose 
aptiekose, autuvo ir dept. krautuvėse— 
35c dėžė.

DJ-Scholl's 
Zino*pads

Uždėkite vienų—-skausmo nėr t

(Apgarsinimas)

Cicero

Miestas skolų neturi, že
miausi taksai, švariausias 

miestas

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

švariausias miestas 
tai yra padaryta su gera 

kurie dabar

Z. Klenha ir

Cicero skolų neturi. Cice
rus taksai žemiausi. Cicero! 
yra 
ir
pastanga žmonių 
randasi valdžioje. Miesto prezi
dentu p. Juozas
Timothy Buckley, miesto kolek
torius, jų pastangomis tai pa
daryta, nors priešai kaip poli
tikos taip ir kitokių išrokavi- 
mų žmonės, diskredituija Cice
ro, bet jų tas diskreditavimas 
visuomet nueina niekais. Cicero 
buvo, yra ir bus nuosavas 
Cicero! Savystovis Cicero ir 
kad tą savystovumą palaikius 
visi piliečiai turi balsuoti už pil
ną Republikonų “tikietą” balan- 
džio-April 3-čią.

Cictriečiai, neatiduokite Ci
cerus kitiems, balsuokite pilną 
tikietą!

RUPTURA
IŠGYDOMA 

Be ftnr Be
Peilio Q J J Skausmo

lankė mero Thomp&ono ofisą ir 
varde bedarbių prašė darbo. 
Mero sekretorius, John Kelly, 
liepė jiems atsilankyti į mero 
ofisą kelioms dienoms praslin
kus.

Andrew A. Pratt, 21 metų, 
4517 VVashington blvd., apsive
dė su p-le Edna Eastvvood. Tai

25 Kailis P M
29 Liandan Jonas
31 Lurkauskui Juozapui
36 Martinus Gubor
15 Petkus Jonas
17 Pertosus Kastance
18 Pocius .Josepku
65 iStanis V
67 Taleikis NVilliam K
68 'Turskis Josiph

Jei jus turite rupturą, tai nėra 
jokios priežasties kodėl jus negalite 
išsigydyti, kol dar nepasidarė pavo
jaus. Nėra jokios priežasties kodėl 
jus turite būti su ruptura, kuomet 
jus galite tikrai išsigydyti, pasto
viai, be skausmo ir pigiai mano me
todu.

Skaitykit ką Ponas Hosek sako:
“Aš turėjau ruplurą per septynis 

metus. Buvo tokia didelė, kaip dvi 
kumščios ir nei vienas diržas jos 
negalėjo palaikyti vietoje. Aš nuva
žiavau pas Dr. Flint ir jis išgydė 
mane. Aš dabar esu taip sveikas, 
kaip dar niekad pirmiau ir mano 
ruptura laikosi be jokio diržo. Pui
kus dalykas pamatyti kaip Dr. Flint 
gali išgydyti rupturas tain lengvai 
be peilio ir skausmo. Aš dirbu visą 
laiką ir nereikia išlikti iš darbo. Aš 

turi rup- 
Flint išsi-

sakymo ji negavo. Bet durys atsitiko švento Patriko dienoje, 
buvo užrakintos iš vidaus. Ji Vėlokai vakare Pratt palydėjo 
tuomet pasaukė šoferį, kuris savo žmoną pas jos tėvus na- 
atidarė duris. Maudynėje gulė- nio. Tėvas laukė. Pratt nė nepa- 
jo Smulski su peršauta galva sijų to, kaip atsidūrė už durų, 
revolveriu 22 kalibro. Dabar Pratt traukia Eastwood

70 Vasilauskas Mrs Lianoto
77 Ziedonieni Aleksendra

'Taujieinu Irnblearrajaun

Kodėl Smulski nusižudė? Spė- teisman reikalaudamas sugrą- Nėra kito Šaltinio, 
jama, kad jis sirgęs sunkia li-.žinti janijžmoną. -----------
ga, todėl ir padaręs sau galą. * * kurio plauktų
Per paskutinius metus jam bu-’ Republikonai, senatoriaus De- -----------
vo padaryta tr>s operacijos. nceno šalininkai, šaukia senu- tiek naudingų žinių. 4.1

kiekvienam patariu kurie 
turą, atsilankyti pas Dr. 
gydymui.

Joseph Hosek, 2311 S.
VERICOSE GYSLOS

Aš taipgi gydau pasididinusias gy
slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
poi- aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vąi- 
ko., !

Specialiai prirengti patogųir 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rusite tar- 
pe dviejų didelių krautuvės laugiĮ.

50 Avė.
$25.00

po

APLANKYKIT

Niagara Falls
IR

LIETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
Gegužio 29 d.

Iš new York o Klaipėdon

Baltic America Line — “Lituania”

Smagiausia
Patogiausia
Kelionė
Klaipėdon
Be persėdimo

KVIEČIAME LIETUVIUS Iš VISUR!
Cleveland, Ohio 

Detroit, Mich.
East St. Louis, III.

Springfield, III.
Grand Rapids, Mich.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

WestviUe, Ilk

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

PUIKIAIS NICKEL PLATE ROAD VAGONAIS
Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerų ir Poeti

no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu N iagara Falls vandenpuolį ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui j New Yorkų.

I

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuo jaus '

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.
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į Tarp Chicagos

Lietuvių

Ji dainuos p. Romano koncerte

Jaunuolių Orkestrą
Septynių metu sukaktuvės 

jo gyvavimo

Kovo 13 d. sukako septyni 
metai kaip susitvėrė Jaunuolių 
Orkestras. Tos priežasties delei 
tą dieną Mildos svetainėj buvo 
surengtas vakarėlis su užkan
džiais. muzikaliu programų, dai
liomis, prakalbomis ir šokiais. 
Susirinko jaunimo gana apsčiai 
ir labai linksmai vakarų pralei
do. Bet apgailėtinas dalykas, 
kad jaunuoliu tėvų labai mažai 
dalyvavo. Nejaugi tėvai nenori 
j savo vaikų vakarėlius eiti? 
Nejaugi jiems neįdomu pama
tyti kaip jų vaikai lavinasi,. 
linksminasi, ką jie veikia Ne
jaugi tėvams nesinori nors vie
ną vakarą su savo vaikais pra
leisti? O paskui tėvai dejuoja,
kad jų vaikai eina savo keliais, 
jų nepaiso, su jais susidėti ne
nori. Bet kaip tik tą aiškiausia 
parodo patys tėvai. Nebuvo va
karėly ir nė vieno inteligento, 
nė vieno darbuotojo. Kaip ma
tyti, mes tik mokame gražiai 
kalbėti apie jaunimo ištautėji- 
mą, apie reikalingumą jaunimą 
organizuoti, traukti Į lietuvišką
jį veikimą, palaikyti juos tarp 
lietuvių ir t. t., bet praktiškai 
dirbti, kad tai atsiekti, visai ne-' 
norime. Nesakau nesugebame, 
nes tada butų matyti darbo pa
stangos, bet stačiai nič nieko 
neveikiame ir vien tik tenkina- 
mės tuščiu plepėjimu. Ir paskui 
verkiame, kad jaunimas mus 
apleidžia! Ištikrųjų gi jaunimas 
mus neapleidžia, dagi eina prie 
musų, tik mes jį stumiame nuo 
savęs ir patys jo kuolabtausia 
šalinamės. Puikus to pavyzdis 
yra ir šis Jaunuolių Orkestras.

Jaunuolių Orkestras susitvė
rė septyni metai atgal. Sutvėrė 
jį J. L. Grušas, kuris ir iki šiol 
prie jo darbuojasi, tuo orkestru 
vadovauja ir dirba jam su visu 
atsidavimu. Kiekvieno • darbo 
pradžia yra sunki ir išrodo 
menka. Taip būvi ir čia. Or
kestras buvo mažas, mažai iš-1 
silavinęs. Bet greitai pradėjo 
augti ir neužilgo išaugo į di-, 
delį ir gana gerą orkestrą. Lie
tuvių jaunuoliai, kurie didžiu
moj priklausė ir prie kitų or-| 
kestrų, daugiausia mokyklose, 
noriai dėjosi prie Jaunuolių Or-| 
kestro, kaipo lietuvių orkestro. 
Jie noriai dalyvavo lietuvių pa-’ 
rengimuose, kur tik buvo kvie-1 
čiami, kad tik būti su lietuviais, 
lietuvių tarpe. Ar jų pastangos 
liko įvertintos? Mano nuomone,' 
ne. Jei jaunuoliai ką sureng
davo, tai tik jie vieni ir atsi-i 
lankydavo. Veikti jaunuoliams' 
irgi niekas nepadėdavo. Vienu į 
tarpu tarp jų veikė, mokino lie- 

•tuvių kalbos ir istorijos dakta
rai Karalius ir Naikelis, bet ir 
tai ne tiek ilgą laiką. Vienas; 
J. L. Grušas, pamėgęs jaunimą' 
ir muziką, tarp jų darbavosi ir Į 
darbuojasi. Jis atliko labai di
delį darbą, bet butų atlikęs dar 
daugiau, jei butų jam padeda
ma darbuotis. Prieš porą metų 
iš Jaunuolių Orkestro susidarė I
SLA. 183 jaunuolių kuopa. Tai 
buvo pirma SLA. jaunuolių 
kuopa Chicagoje, susidedanti j 
vien iš jaunuolių. SLA. gi yra ! 
didžiausia lietuvių organizaci
ja, dabar vedanti didelį jaunuo
lių organizavimo vajų. Čia pat 
Chicagoje yra keli tūkstančiai 
SLA. narių. Bet ar susilaukė
------------ — A

Lietuvis Kontrattorius
Suvertam tvfesas fi 
elektros jieg% | nau 
Jub ir Benus namus h 
mainom naujas įtam
pas j nenas; duodam* 
ant lengvo i i moki j i 
no.

Metropolitan Electric
Shop 

221* W. 22nd Street 
Pbone Caaal 2**1

P-nia Marija Janušauskienė, solistė dainininkė, kuri visuo
met sužavi publiką savo skardžiu ir maloniu balsu. Dalyvauja 
Jono Romano koncerte sekma dienyje, kovo 25 d., Lietuvių 

i Auditorijoje.

Jaunuolių Orkestras iš tų tūks
tančių SLA. narių beąt vieno 
naujo darbuotojo? Ir gi r.e. Net 
nė reikiamos domės į tos kuo
pelės susitvėrimą neatkreipta.

Kaip prie tokių aplinkybių 
turi jaustis jaunuolis, kuriam 
nors yra atdaros durys tarp sve
timųjų, kur jo tik laukia ir tei
kia visokią pagelbą, bet jis vis
ką meta ir ateina prie savųjų 
ir randa vien ledus? Mes 
nenorime jaunuolių, mes net 
nenorime su jais susipažinti, 
nenorime dalyvauti jų tarpe, 
nenorime nors retkarčiais pas 
juos ateiti, pasmaginti juos 
prijautimu jų darbui, savo atsi
lankymu, paakstinti juos prie 
dar didesnio darbo. O betgi sa
vo tarpe susiėję mokame 
daug apie jaunimą plepėti, 
apie jo ištautėjimą ir kitus jau
nimo blogumus. (Bardamas ki
tus, nė biskučiu neišskiriu ir 
savęs - ir aš, ir visi esame to
kie pat!)

Jaunuolių Orkestro jubilieji
nis vakarėlis prasidėjo šokiais. 
Paskiau darbščiosios gaspadinės 
patiekė skanių užkandžių ir su
sodino visus prie stalų. Sve
čiams beužkandžiaujant, Jau
nuolių Orkestras pildė muzikali 
programą, sugrieždamas keletą 
gražių kūrinėlių. Po užkandžių 
dar dainavo jaunas Jakavičius, 
Orkestro^ narys. Jis turi gražų 
balsą ir yra pasižymėjęs Lind- 
blom augštesnėsės mokyklos 
vaidinimuose-operėtėse. Trum
pai dar kalbėjo I). šidlauskas- 
Visuomis. Po to vėl buvo šo
kiai.

Jaunimas tikrai gražiai links
minosi, — puikus pavyzdis vi
siems. Jei tokis jaunimas pats 
eina į musų tarpą, tai reikėtų 
ne tik išskiestomis rankomis ji 
priimti, bet dar jam visame ka
me padėti, o tada iš jo susilauk
tumėme tikrai rimtų darbuoto
jų, galbūt daug rimtesnių, ne
gu mes patys seniau buvome.

K. B-nas. 

Rivak!THE JINGLE BELLES

vasaros, gal bus sudarytas koks 
nors ekskuršenas.

—Pustnnėdls.

Visuomio atsakas 
studentui.

“Naujienų” 43 N r. susilau
kiau iš studento V. Hušinsko 
atsako, j kurį noriu atsiliepti.

Nerašiau, kad šokių vakarai 
butų nereikalingi, kaip ir kiek
vienas sportas, šokiai naudin
gi — bytik užlaikomas saikas, 
nenuvargstama.

Paties jaunimo tarpe studen
tai visam pasauly yra jo grie
tinė, yra visuomenės ir gražio
sios lyties mylimi. Natūralu, 
kad jie kaip nors pasiženklina; 
tam nėra reikalo nešioti ko
kią uniformą, kaip buvo carų 
Rusijoj. Lietuvoj studentų tar
pe susikūrė viena po kitos kor
poracijos be vokiškų papročių, 
nudažytų partiviškumu, be jo
kio kieno-nors vertimo, lais
vu noru. Ir Chicagoj ne vien 
sportininkai, bet. ir kai kurių 
mokyklų moksleiviai nešioja 

I savo ženklelius; kaip, leiskim, 
techniškos mokyklos mokiniai 
ant krutinės turi parašą “Tech”, 
Westvillės gimnazistai “W.”

Amerikonišką (tikrenybėj ne
grišką) muziką buvau girdėjęs 
ir šokančius matęs Kaune nuo 

, 1919 m. galo, bet ne tokiam 
I bjauriam išpildyme, kaip minė
tam studentų vakarėly. Kaip 
ir kiekviena naujiena ar mada 
jie dabar pasiekia viso pasau- 

j lio šalis, bet niekur kitur ne- 
| užima išimtinos vietos, palieka 
vietos ir konkurentams — bent 
tautiškiems šokiams ir apda- 

| rui. Kad amerikoniškieji šo- 
j kiai butų smagesni šokti, visai 
1 neteko matyti kad ir minėtam 
■ vakare, kur šokėjų “vaikščio
ta” it musių pavasarį. Vėliau 
man teko matyti kitus chica- 

Igiečius šokėjus: 11. 16 Lietuvių 
Auditorijoj, III. 3 Vaidylų Bro
lijos vakarėly ir III. 13 Jau
nuolių Orkestro vakarėly. Vi
sur čia šokta gyvai, energin
gai, įterpiant daug lietuviškų 
šokių. Seniau prigulėjau šokė
jams (ir ne paskutinės rųšies!), 
bet amerikoniškieji, kurie yra 
dešimteriopai lengvesni išmok
ti, negu gražus, gracioziški 
europiejiški — valcas, padekat- 
ras, padespanė, mazurka, diri
žablis ir kiti — manęs ir dau
gumos netraukė. Kad kas ge
resnių šokėjų didžiuotųs ame
rikoniškais šokiais negalimas 
dalykas.

Minėtam studentų vakarėly 
lietuviškumo nebuvo nei už ska
tiką. žinoma didžiausiu šio 
pareiškėju tegali būti lietuvių 
kalba. Man iš tikrųjų nejau
ku buvo girdėti vis angliškai 
šnekant, nors aš tą kalbą greta 
kitų 9 suprantu jau 25 metus 
(Kam nežinant faktų reikia 
neigiomai rašyti?) Bloga, peik
tina, jei, anot korespondento, 
studentai nevirs lietuviškesni, 
nesusipažins ir nepamyls lietu
viškos kultūros, kuriai priklau
so ir klumpakojis, ir graži, se
niausia tarpe oriškųjų lietuviš
ka kalba! Jie ar jų vaikai virs 
lietuvių tautos išsigimėliais, 
kokių turime bent 6 milionus 
Gudijoj, Lenkijoj, Vokietijoj. 
Tačiau ne visa Lietuva nutau
to; ji tautiškai susiprato, atgi

Truputį nuo savęs

Kai žmogus gyveni Chicago- 
je, tai ne retai rriseina basty
tis po visą miestą — netik po 
vidurį, bet ir po pakraščius. 
Taip ir man teko apsigyventi 
toje miesto dalyje, kur kas die
ną saulė leidžiasi, t. y. vakari
nėje miesto dalyje, net prie pat 
Humboldt parko.

Begyvendamas čia pradėjau 
manyti, kad aš jau nebe Chica
goje gyvenu, bet greičiau Pa
lestinoje ar Turkijoje. Vaikš
tinėju gatvėmis ir etomis ir 
niekur neišgirstų lietuviško žd* 
džio. Efniau pagalios bijoti, 
kad neužmirščiau lietuviškai 
kalbėti. Kadangi kitų kalbų ne
moku, tai pasirodė pavojus tap
ti nebiliu. Idant apsisaugojus 
nuo šitokios nelaimės, aš suma
niau štai ką: nusiimu kepurę, 
užmauju ją ant šovelės koto ir 
kalbu lietuviškai. Nors atsaky
mo ir negaunu, bet vis lietu
viškai kalbėti neužmirštu.

Ale štai vieną gražų rytą ei
nu gatve ir matau Julių Mic
kevičių. Va, Jėzau, Marija — 
nugi lietuvį matau! Ir akys 
nušvito. Klausiu: na, kas čia 
dabar tave atnešė? O jis man 
sako: tu šarap, nes tamsta esi 
grynorius, o aš jau daug metų 
šiame svieto krašte gyvenu, ši
taip, sakau tai tamsta turi 
gerą galvą, kad dar lietuviškai 
kalbėti neužmiršai. Mat, sako 
jis, jau nebe jaunas čia atke
liavau, todėl ir nepamirštu to, 
ką moku.

Po šito susitikimo man pasi
rodė, kad Chicagoje nėra to
kios vietos, kame lietuviai ne 
gyventų. Bet kaip ten nebūtų, 
vis tik nubodu yra gyventi ten, 
kur lietuvių mažai.

Aš jau turėjau sumanymą 
prašyti “Naujienų” Reporterį, 
kad atsiųstų “round trip” ti
kėtą — mat, norėčiau važiuo
ti į Lietuvos sostinę Bridgepor- 
tą pasikieminėti. Ale lauksiu

mė ir gyvuos amžinai. Tai į- 
vyko dėka keletos asmenų 
(Daukanto, Basanavičiaus, Ku
dirkos ir kl.) tautiškam susi
pratimui ir veikimui, kovai var
dan jos meilės už savo tautos 
teises. Tokių asmenų laukia ir 
Amerika; ir jų pastangos ne
bus tuščiomis, kaip mano Ru- 
šinskas ir panašus pesimistai. 
Amerikos lietuvių atgimimo są
lygos nėra blogesnės už Euro
pos sąlygas, nes čia visi vai
kai supranta lietuviškai. Ta
čiau čia daugumoj net “inteli
gentiški” lietuviai tiek mažai 
tenusimano tautiškume, kad 
neatskiria pilietybės nuo tau
tybės ir tiek* yra “sudolerėję”, 
kad turi apmirusius žmonišku
mo jausmus. Bet ta liga yra 
laikina. Patys jankiai pradeda 
imtis muzikos, dainavimo, fi
losofijos, poezijos, pradeda 
branginti meną. O prie šio pri
dera ir lietuviškasis menas ir 
kalba. Ir Amerikos . lietuvių 
studentijai pridera pirmajai 
pradėti eiti lietuviškai tautiš
kojo susipratimo keliu ir vesti 
visą jaunimą. Jos obalsys tu
ri būti: “Mes turime būti išti
kimi Amerikos piliečiai ir lie
tuvių tautos sūnus!”

—Visliomis.

Joniškiečių L. K. 
Klubo pareiškimas
Porą kartų “Naujienose” jau 

buvo pranešta apie Joniškiečių 
rengiamą banketą, kuris turė
jo įvykti balandžio 22 dieną Lie
tuvių Auditorijoje. Bet banke
to rengėjai sužinojo (o jie su
žinojo 11 dieną kovo, “Naujie
nų” koncerte), kad tą dieną 
Lietuvių Auditorijoje yra ren
giamas dainininkui Juozui Ba
bravičiui išleistuvių koncertas. 
Žinoma, Joniškiečių klubas, tu
rėdamas šimtą nariu savo klu
be ir dar daugiau pritarėjų— 
nmpatizatorių, butų galėjęs be 
didelio vargo sutraukti savo 
parengiman du ar tris šimtus 
dalyvių.

Bet Joniškiečių klubas neva 
toks, kad jis nesiskaitytų su 
prakilnios dvasios žmonėmis, 
ypač su dainininkais. Taigi 
banketo rengėjai, pasitarę tarp 
savęs (prie to klausimo pridė- 
jo dar naujieniečiai žodį), rado 
geriau busiant išvengus dviejų 
parengimų tame pačiame tro
besyje vienu laiku. Joniškie
čiai todėl tuojau kreipėsi į p. 
Evaldą išreikšdami noro gauti 
svetainę banketui kitą kurią 
dieną. P-nas Evaldas sutiko 
nukelti banketą viena savaite 
toliau, t. y. į sekantį sekmadie
nį, balandžio 29 dieną.

Joniškiečių klubas atidėjo sa
vo banketą, idant nepakenkus 
p. Babravičiaus koncertui. Be 
to, Joniškiečių klubas dės pa
stangas, kad netik visi jo na
riai atsilankytų j p. Babravi
čiaus išleistuvių koncertą, bet 
taipgi ir kitus ragins būti mi
nėtame koncerte.

Mes tikime, kad p. Babravi
čius, sugrįžęs Lietuvon ir pri
siminęs apie Chicagos lietuvius, 
prie progos, susitikęs su ko
kiu joniškiečiu, prsimins, jogei 
ir Chicagoje randasi Joniškie
čių klubas, kaip organizuotos 
išeivijos draugija, ir darbuoja
si taip šios šalies, kaip Lietu

vos geriemsiems idealams.
Prie progos priminsiu, kad Jo

niškiečių žemelė yra išauklėju
si ne tik kilnių Lietuvos sūnų 
ir dukterų, bet ir gerų daini
ninku ir dainininkių. • c

Savo laiku teko pažinti Ado
mą šliarpą, kuris turėjo puikios 
medžiagos baso balsui. Ir jei
gu gyvenimo apystovos butų 
davusios jam progos tą balsą 
lavinti, tai šiandien lietb'vių 
tarpe vargiai butų buvęs jam 
lygus baso dainininkas. Reikia 
taipgi paminėti ka kurie kiti 
dainininkai ir scenos mylėtojoj, 
kurie nors nėra profesionalai 
daininnikai ir dramos vaidinto
jai, vonok lietuvių menui Ame
rikoje pasidarbavo ne mažai, 
štai Augustinas Baranauskas, 
Vincas Preikšą, Julius Patac
kas, K. Andrėjunas, V. Brie
dis, Vaineikis (binghamtonie- 
tis), Julija Norvaišičia, Elzbieta 
Jonkičia ir daugelis kitų joniš
kiečių ž v a i g ž d ž i ų - ž v a i g žd e 1 i ų. 
P-nas J. Grušas man pasakojo, 
kad jisai girdėjęs Preikšą dai
nuojant Philadelphijoje, taipgi 
chorą vadovaujant. Giria, sa
ko kad Preikšą esąs geras dai
nininkas.

Faktas taipgi yra, Kaci aną 
metą, kai Šiauliuose buvo visos 
Lietuvos dainininkų kontestas, 
tai joniškiečių choras, vedamas 
vargonininko Biržos, sukirto 
visus chorus, dainuodamas “Gi
rioj, “kur aidas skamba.” Ir 
dovaną laimėjo. Atsimenu, kad 
apielinkių parapijų žmones va
žiuodavo į Joniškį, idant išgir
dus joniškiečių dainavimą.

—Komisijos narys.

Susitvėrė naujas 
klubas

Susitvėrė klubas merginų, 
baigusių Watsono Business Col- 
lege, 638 West Garfield Blvd., 
pasivadinęs “Epsilon Sigma Ga
ma”. Valdyba susideda iš se
kamų ypatų: M. Savage (Jase

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus travo:
11078 Marijonai Molienei 
14366—Onai Jackienei 
14386—Pranui Andriuliui 
14101—Jonui Skirpstui 
1 1405—Teklei Pocienei 
24430—Johanai Jogelaitei 
11383 Anelei Katauskaitei 
22682- Juozapui Budriui 
23203—Petrui Kmeliauskui 
14408 Juozapui Pikčiunui 
14 388—A u gen i j ai 1 ’osk unigiu- 

, tei
14423—Vincentai Baršaitei 
24811—Uršulei Kareivienei 
14431—Karolinai Varškevičie- 

nei
1 1419 Marijonai Šileikienei 
14125—Veronikai Juodelienei 
14436—Vladai Čiurlionytei 

vičių) — pirm., Florence Seid- 
ler — vice-pirm., Dorothy Czer- 
winski — sekrt., Libby Jurit- 
za — ižd. Dvi valdybos narės, 
būtent p-lės Savage ir Czer- 
vvinski, yra lietuvaitės.

Iš “Birutės
Balandžio 1 d. “Birutė rengia 

lietuviškų dainų vakarą.

Susitinkant su žmonėmis ten
ka visko išgirsti. O kada girdi 
kalbant apie “Birutę”, jos vei
kimą, tai esant jos nariu-e, no
risi daugiau klausytis, ba Chi
cagos lietuviai įvertina “Biru
tės” darbuotę.

“Birutės” parengimai visuo
met yra taikomi tam, kad kiek 
galint juose publiką pavaišinti 
muzikos vaišėmis. Bet ta mu
zika yra taip šakota, kad neži
nai nė kaip prie jos prieiti, ku
lią jos šaką publikai parodyti. 
“Birutė” yra pasirinkusi dianų 
šaką ir dainomis kalba į savo 
publiką.

Vakaro, kurį “Birutė” ren
gia balandžio 1 dieną,\bus dai
nuojama daugiausia lietuvių 
kompozitorių dainos, kurias su- 
mokins komp. St. Šimkus.

“Birutė” nori, kad jos paren
gimais butų visi patenkinti. 
Bet pamąstykite kiek iš jos 
reikalaujama: vieni nori operų, 
kiti juokų, džiazo; bet daugu
moje šaukia lietuviškų dainų. 
Todėl šį kartą “Birutė” duos 
tokiu dainų koncertą, s • »

—Zose.

Babies Love It
Del skilvio ir viduriu iešmą- 
Cuinų ii prieinstiea dantį 
auginio, nieko nėra geresnio 
kaip uis Baugus Kūdikis 
La tat i ve.

Mrs. Wikslow’s 
Syrup

23211—Juozui Slukui 
23213 Marijonai Juodicnei 
13239—Petronėlei Vizgirdaitei 
14441 Juzefai Mačionienei 
14437 Vincentai Dantienei 
14439—Onai Vilcauskienei 
14411—Jurgiui Kasparavičiui 
23209—Stanislovui Košiui 
14446—Juozui Pučkoriui 
14443—Simonui Braziui 
14460—Stanislovui Vaičekaus

kui
14470—Genovaitei Vitkienei 
14473—Juozui Stanioniui 
14498—Petrui Krasauskui 
23993—Kazimierui Siektai 
23997a—Antanui Jakočiunui 
23801—Barborai Lelikaitei 
2.3804—Alenai Laurinavičiutei
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dain. Sodeikos kon
certas Brooklyne

Būdamas Ne\v Yorke turėjai 
laimės išgirsti p. Sodeika dai
nuojant jo pirmame koncerte 
Amerikoje kovo 18 dienų Ame
rican Academy of Music salėje, 
Brooklyn, N. Y. P-nas Sodeika 
yra pirmaeilis Lietuvos Valsty
bės operos artistas, baritonas, 
atvykęs Amerikon koncertuoti.

šiame koncerte p. Sodeika 
padarė labai gerų įspūdį pasi
rodydamas talentingu daininin
ku, kurį galima tikrai prily
ginti pasauliniams artistams. 
Jo balsas gan stiprus, bet ne 
griausmingo ir ne galingo typo. 
Rastųsi gal ir stipresnių barito
nų, bet niekas nepasirodys ge
riau už Sodeikų balso malonu
mu. Todėl gal geriau jis išpildė 
“Sevillio Kirpėjų”, Figaro arijų, 
negu Toreadorų, iš “Carmen”, 
ir tinkamiausiai pasirodė, kai 
jo balsas žaidė meliodija dai
nos, pilnos sveiko humoro. Jis 
neparodė jokio silpnumo, anaip
tol: tėmijome stebėtinų rezer
vų jo balse, kai antroje progra
mų dalyje p. Sodeika sudaina
vo šešias ar septynias arijas 
iš tiek pat operų, vienų po ki
tos, be jokio pavargimo.

Dainos buvo interpretuojamos 
gražiai ir gyvai, gera dikcija.

Įdomu pastebėti, kad lietuviš
ki operos arijų vertimai yra 
labai natūralus, ir girdėdamas 
tas arijas lietuvių kalboj gauni 
daug tobulesnį operos suprati
mu. Sodeika tur būt tikrai at
vaizduoja Lietuvos Operos ka
librų, ir todėl tie, kurie neturė
jo progos lankyti Lietuvos O- 
perų, turi būtinai išgirsti p. So
deiką dainuojant.

Amerikos lietuviai labiau pa
myk) p. Sodeikų, negu atvažia
vusius pirmiau dainininkus dėl 
to, kad jo programas ve* i k visas 
buvo lietuviškai dainuojamas: 
dėl to, kad jis perduoda sielą 
publikai, ko šaltesnio ir tolimes
nio budo artistai nepadaro, ir 
dėl to, kad jis yra “džontelmo- 
nas”, kuris nei vieno be reikalo 
neužgaus ir kuris pilnai įverti
na darbų tų, kurie padeda jam 
koncertus surengti.

P-nas Sodeika atvyks Chica- 
gon pirmose gegužės mėnesio 
dienose. Chicagiečiai susilauks 
meno puotų, kuri turėtų būti 
tinkamai surengta, apie kurių 
turėtų būti tinkamai pranešta, 
kad visi Chicagos lietuviai gau
tų progos joje dalyvauti.

Artistui Sodeikai akompa
nuoja pianistas M. Jozavitas, 
mums gerai žinomas Maikis. Jis 
labai rimtai dirbo, kad prisi
rengus šiai užduočiai, ir atva
žiavęs Chicagon nustebins sa
vo draugus chicagiečius pro
gresu, kurį jis padarė kaip 
akompanuotojas ir pianistas.

—Adv. A. A. Olis.

Jono Romano 
koncertas

Ateinantį sekmadienį bus Jo
no Romano koncertas Lietuvių 
Auditorijos svetainėje, šiame 
koncerte dainininkas duos rū
pestingai priruoštų koncertų. 
Be jo paties dalyvauja solistė 
Marė Janušauskienė, smuiki
ninkė Liliu Raben, baritonas 
Ant. Chapas; akompanuoja p. 
A. S. Pocius.

Koncerte pirmu kartu pasi
rodys p. Romano sūnūs Bičar- 
las, kuris yra laimėjęs aukso 
medalį piano skambinimo kon- 
teste. —Zosė.

Marųuette Park
Apiplėšė lietuviškų aptiekų.

Pereitos pėtnyčios vakare, 
įaip aštuntų valandų, du jau- 
iu sportuku apiplėšė lietuvišką 
iptiekų Povilo Dalens, 2957 W. 
>3rd St., prie Sacramento Avė.

Pasiėmė iš' registerio $75 ir 
š darbininko “pasiskolino”’ laik- 
odėlį. Bet savininko laikro- 
lėlio nesuspėjo pasiimti, nes 
;ostumeriai pradėjo eiti į aplie
tų.

Kai jau visa “ceremonija” 
įasibaigė, tai buvo duota žinia 
policijai.

Ištikro policija pasirodė did- 
. yriška, kai jau bomeliai din- 
o: kad pradėjo važiuoti, tai 

š visų pusių apstojo aptiekų. I
Chicagos Lawn stoties poli- | 

ja labai gero: jeigu per tele-! 
’oną nešauksi, tai poliemono ne 
cados nematysi gatvėj vakaro 
aiku.

Dagių Dagis.

Brighton Park
—

I). L. K. Keistučio klubo su
sirinkimas įvyko kovo 4 diena 
(o korespondentas tik dabar 
eįstengė parašyti apie tai ži
lių — V. P.). Susirinkimas 
>uvo skaitlingas.

Valdyba pranešė, kad vienas 
larys, Pranciškus Povilaitis, 
niręs. Pomirtinės tečiaus mo
kėjimas atidėtas iki kito susi- 
inkimo, nes ligi šiol niekas iš 
riminių neatsišaukė ir todėl nė- 
a kam išmokėti pomirtinę. Bu- 
ų gerai, kad velionies giminės 
'.įsišauktų, arba, jei kas žino 
pie juos, tegul praneša klu- 

)Ui.
Klubo vakaras įvyks 24 d. 

<ovo McKinley parko svetai- 
lėje. Bus suvaidintas veikalas 
‘Consilium Facultatis.”

M. Norkus, koresp.

Bridgeportas
šv. Petronėlės draugija ren

gia ateinantį sekmadienį, kovo 
25 diena, Bunco Party. Paren
gimo vieta Auditorijos trobesy
je, mažojoje svetainėje. Pra- 
Ižia 5 vai. po pietų.

Draugija išdalins daug do
vanų.

Tos draugijos narės, kurios 
lar nepridavė dovanų parengi
mui, privalo jas būtinai priduo
ti iki subatos. Dovanas reikia 
sunešti pas p. Nedvarienę, 3338 
So. Auburn Avė.

—Dr. šv. Petronėlės narė.

North Side
Spaulding svetainėje, 

ding ir North Avės., Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 226 
kuopos jaunuolių skyrius rengia 
vakarų sekmadienyje kovo 25 
d. Pradžia 5 vai. po pietų.

Vakaras bus su programų. 
P-nios Čepienės mokinami jau
nuoliai — berniukai ir mergai
tės — suvaidins veikalų “Jonu
kas melagis”. Dainuos mergai
čių kvartetas — p-lės Briedu- 

čepukiutė, Semaškiutė ir

Spaul-

kė,
šliauleriutė.

Teatraliam programai pasi
baigus bus šokiai.

Butų gerai, 
žmonių dalyvautų šiame paren
gime. Amerikoje augusios lie-

kaip sakoma, ant Dievo valios.
Taigi jaunuolių lavinimo ir 

auklėjimo darbas yra geras dar
bas; jaunuolių parengimai yra 
remtini. — Reporteris.

Chicagos policijai, o taipgi 
policijai miestų ir kelių tarp 
Chicagos ir Evansville, Wis., 
įsakyta daboti liene pagaus ke
turių vaikiščių, kurie pabėgo iš 
Millard Home mokyklos. Jau
niausias “pabėgėlių” yra 10 
metų, o vyriausias — 13 metų.

PRANEŠIMAI
Visi Naujienų S pu Ikon nariai ma- 

i lonėkite priduoti savo knygutes j 
' . . Naujienų ofisą dėl patikrinimo ne-

, kad JUO daugiau vėliaus, kovo 28 d., 1928 m.

Atsiminkit Balandžio 22 d., Bus
miu.v. augumo iip Nedėldienis. Tą dieną bus ART.
tuvių jaunuomenės vis dažnes- BABRAVIČIAUS išleistuvių Kon- 
nis dalyvavimas visuomeninia- certas> Lietuvių Auditorijoj.

me lietuvių gyvenime, reiškia 
tai, kad bent ta jaunuomenės 
dalis, kuri dalyvauja tokiuose 
parengimuose, kripsta eiti kul
tūros, savęs tobulinimosi keliu, 
ažuot bėgus nuo tėvų, ažuot pa
sidavus įtakai vulgariškojo gy
venimo, kokį ji gali surasti di
džiumoje krutamųjų paveikslų 
teatrų, naktiniuose kavinių šo
kiuose ir grupėse niekeno ne
prižiūrimos, niekelio rimtesnių 
patarimų ne vadovaujamos jau
nuomenės.

Galima ginčytis dėl klausi
mų, ar yra vilties išlaikyti A- 
merikos lietuvių jaunimų lietu
višku, išlaikyti nuo ištautėji- 
mo; ar esama 
jį savo tarpe, 
dalyko tur būt 
čys, būtent to,
viešajai! gyveniniai! čiagimiai 
jaunuoliai augs ir tvirtės siela, 
protu ir kimu daug sveikesnėse 
apystovose, negu paleisti’ vieni,

vilties palaikyti 
Vieno tečiaus 

niekas neužgin- 
kad įtrauktieji

PRANAS LINGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

nelaiminga mirČia — nutroško 
gasu, kovo 18 dieną, 10 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukęs 
apie 38 metų amžiaus, gimęs 
Plungės parapijoj. Dirbo Chi- 
cagoj, Peter Maiigen Fountry 
Co. Buvo nevedęs. Jis turėjo 
giminių ir draugų, bet neži
nia kur randasi. Malones jo 
giminės tuojau atsišaukti. Kū
nas pašarvotas, randasi 1311 
— 50 Avė., Cicero, 111. Sirevi- 
čiaus koplyčioj.

Laidotuvės įvyks subatoj, ko
vo 24 dieną, 2 vai. po pietų iš 
graboriaus koplyčios bus nuly
dėtas i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Prano Lingio gi
minės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Sirevičia. Tel. Cicero 
294.

mė-Vilniaus Vadavimo Komiteto 
nesinis susirinkimas j vyksta ketver
ge, kovo 22 dieną, 8 vai. vak., Lietu
vių Auditorijoj.

Visi nariai ir draugijų atstovai 
prašomi atsilankyti, priimti raportus 
ir aptarti keletą kitų svarbių klau
simų. — Valdyba.

A

ANTANAS' KINDERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

kovo 20 dieną, 1:10 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 32 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskričio, Kaltinėnų valsčiaus, 
Milaičių kaimo, paliko didelia
me nuliudime moterį Oną, po 
tėvais Blažaitč, seserį Juzefą, 
brolį Juozapą, Pennsylvania 
valstijoj ir svogerj Kazimierą, 
o Lietuvoj motiną, brolį ir bro
lienę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 835 W. 34 PI.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 24 (įeiną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j šv. Jurgio parapiios 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Kinderio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jas paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sesuo, Brolis, 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musą patar n a v 1 m a s, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet • ■t* 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidą užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Leb. G. D. L. K. Vytauto ant Brid- 
geporto laikys mėnesini susirinkimą, 
kovo 21 d., 1928, 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Uetuvių Auditorium svet., 
8183 So. Halsted St. Visi nariai teik
sitės laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų aptarti.

Nut. rašt. V. KaccviČia.

’ Lietuviai Daktarai

Lietuvės Akušeres

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensylva- 
ni jos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin 
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo 
Už dyka patar 
mas, dar ir k» 
tokiuose reika 
tuose moterimi* 
ir mergi n o m s 
kreipkitės, o ra 
site pagelbą 
Valandos nuo * 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai vakare

Telophone Republic 0083

Or. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St.

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

Klaidos pataisymas
“Naujienų” num. 67-me, ko

respondencijoje, kurioje apra
šyta Auditorijos bendrovės di
rektorių susirinkimas, įsiskver
bė klaida. Buvo pasakyta, kad 
iš sausio mėnesio ižde radosi 
$5515,16, o turėjo būti—$515.-

Klaidos pataisymas
Vakar dienos “Naujienose” 

buvo pranešta, kad padidinimui 
Lutheran Memorial ligoninės 
varoma vajus sukelti $75,000, 
o turėjo būti—$750,000.

ATĖJO Liaudies Balsas 
Nauju 1928 m. No. 1. Kai; 
na tik 5c. Galima gauti 
“Naujienose”.

A A
JONAS PAULAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 11 dieną, 4:30 valandą 
vaker, 1928 m., sulaukęs 50 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
paliko dideliame nuliudime 
draugus. Laidotuvėmis rūpina
si Adomas Puidokas, Telefonas 
Pullnian 8701. Kūnas pašarvo
tas, randasi 1605 S. Hermitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 22 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš Eudeikio koplyčios į Visų 
šventų parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono l’uulauskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugui.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Tek Yards 
1711.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Weatern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 > 
1:00 iki 6:60 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M.

CHICAGO

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS -

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1925 W. 18th St. netoli Morgan St
V a 1 a n d o s : Nuo 16—12 pietų ir 

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

Nakti So. Shore 2238, Boulevard 6488

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milvraukee Avenve, Room 209 

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

Tel. Branswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultra/iolėtinš šviesa ir diathermia

Res. 6690 South Artesian A venų* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

ChicaKo. III

')ffice Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL

K. Rutkauskas, M. D
4442 South W este r n Avenae 

Tel. Lafayette 4146
a I a n d o s 

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

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

<303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

OR. MARGERIS
3421 South Halsted Street

• Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
■<:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos;
tfiki 12, 1 iki 3 diena ir 6:80 iki 9:80 ▼.
1608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

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 Milvraakee Avenve
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. 
Atsincškit šį skelbimą, gausit $2 

pigiau uz visą dantų darbą.

Mes užtikrinam jums 
Pferą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
Bmokėjimo. Ne- 
reik nieko imo- . 
kėti, nereik mo- { 
kėti nuošimčių, i 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad jums reikės 
mokėki:

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

Dr. C. W. De Roque
DENTISTAS

4712 Su. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai cgzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

Tel. Cicero 49

LACHAVICZ

M abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMERTHAL 

'iPTOtaETRIST

ir

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 Kast 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 meta

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

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

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

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

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

8243 So. Halsted St.

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Griiius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 I ubo*)
Telef. Boulevard 2800

Narni Telefonas Repeblic 9723

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

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

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų, 

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

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.

SIMONAS VENCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

kovo 19 dieną, 5 valandą va
kare, 1928 m., sulaukęs 43 me
tų amžiaus, gimęs Telšių ap
skričio, Kalvarijos valsčiaus, 
Gečaičių kaimo. Amerikoi iš
gyveno 20 metų, paliko didelia
me nuliudime moterį Anastazi
ją po tėvais Vaitkuitū, 2 dukte
ris: Olgą 10 m*, Augeniją 5 
metų, Uetuvoi motiną ir bro
lį. Kūnas pašarvotas, randasi 
5151 S. Albany Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 22 dieną, 10 vai. ryto iš 
namu bus nulydėtas j Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Šimulio Venckaus 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Dukterys ir Gimines.

Laiduiuvėso patarnauja gra
bučius Butkus and Co., Tel. 
<?aiia| uĮ6t*_____  .

Lietuvis Graborius 
Balzamuotojau

2314 W 23rd PL 
Ckilago, I1L

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

J. F. RADZIOS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18tb Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

! MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
i AKUŠEBKA

3252 South Halsted Street

Viriui Universal
State Bank — 

Moterys ir mergi
noj kreipkitės su 
-eikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai” 
ku pagal sutarti.

25 METŲ 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 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

____ Įvairus Gydytojai
GYDO

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

DR. J. W. REAODETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:39 iki 4:80 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rea„ 6641 South Albany Avenue 

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

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drezei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 Sb. Halsted StM Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 1—8 po piot, 7—8 vakare 
Nediliomis ir šventad. 10—12 dieną

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

‘ CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

Cor. Washington and CIarks Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8896

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

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. Mapleirood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai_____

Ofisas 
4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
▼ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedtl. nuo 10 iki 12 ▼. ditnų. 

Phone Midway 2880

JOHN R. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. L. DAVIDONIS, M. 0.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare1 

apart švenladienio ir ketvirtadienio

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHH
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 V&1> vak. apart Panedilio ix 

ritnyčioa.
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[Tarp Chicagos 
Lietuvių

Trečiadienis, kovo 21, 1928

Business Service
Biznio Patarnavimas

Real Estate For Šule 
Nainai-žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

rarms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

WAWJIENDS, Chicago, m

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Announcements
Pranešimai

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilai- 
1---- —’— popierą, stiklus ir t. t

Bridgeporto lietuviui
politikos ir pašalpos1‘"-h7r§owHals?^dSt 

kliubas Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti j restaurantą. 3510 W. 6.3 St.

REIKALINGAS pusamžis darbi
ninkas ant farmų kuris mėgsta far- 
mų darbą. Wm. Klovas, R. R. .3 
Thorp, Wis.

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

Resortas ir Farma Patarimas Publikai!

CHICAOJ

Kliulx> politiškas skyrius nu
tarė kovo 28 dieną ^surengti 
bankietą, Lietuviu Auditorijo
je. Manoma, kad bankiete da
lyvaus ir meras \Vm. Thomp
son. Tikimasi, kad Bridgepor- 
to biznieriai ir profesionalai 
neatsisakys dalyvauti bankiete. 
Bankietas prasidės 8 vai. vak. 
Tikietai pardavinėjama šiose 
vietose: P. Baltutis, 3327 So.

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

C. MOSER
625 West 48th Place 

Yards 1034

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

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

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Help Wanted—Femalc
Darbininkių Reikia

REIKIA moterii indų plovėjų, turi 
būt patyrusios.

4169 S. Halsted St.

Kliuhictis.

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SC1IOOL

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

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

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

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

REIKALINGA senyva moteris 
prie ligonio. Nieko kito nereikia 
dirbti, tik ligoniui paduoti valgyti. 
Naktį nereikės būti. Kambarys vie
nai. Atsišaukit 3 lubos, iš priekio. 
P. Pilkis, 7.31 W. 18 St.

Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę
Buick ’27 master 6 coach .... $825
Chrysler ’27 70 sedan ......... .... $795
Essex ’27 coach ..................... .... $495
Ford ’27 sedan .................... .... $350
Flin Big six ’26 sodan .......
Dodge *26 sedan ................ .

.... $750
... $525

Visi sako ir žino, kad su pirki
mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariah'šku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

Halsted St.

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

laipgi 106 akeriai farma su bungalow ir dviejų karų gara- 
budinkais, inventorium ir sod- galima nupirkti lengvais 
numi, kuris susideda iš 30 ake-, ^mokėjimais arba

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAJIEŠKAU darbo ant ūkės, esu 
gimęs ir augęs Lietuvoj. Žinau visą 
ūkį. 3659 S. Hamilton Avė.

Pontiac "28 coach .........
Oakland Landeau Sedan
Nash ’26
Essex ’26
Chevrolet
Buick "25

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

'27 .
coach ....... ...............
coach ......................

*26 4 door sedan ...
Master 6 touring ...

$595 
$725 
$495 
$325 
$250 
$450

UPHOLSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam lik ge- 
riatisj darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

For Rent
MODERNIŠKA krautuvė rendon,PASKOLINSIM nuo $50 iki $.300 

už 21£ nuošimčio ir lengvais išmokė- netoli Robey, geras kampas, 26x79, 
vai. Į garu šildoma, tinkanti bile kokiam 

bizniui. 2005 W. St. Prospect 7.333
įimais. Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
22.31 West Division St.

Tel. Armitage 1199

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir, 
vakarais. Atsilankykit arba reika- į 
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING ' 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

. Nebran- j 
aukit mano apskaitlia-' 
IHMtVlC 1319 Imnnn. I

MALEVOJU, dekoruoju. 1 
gios kainos, gaukit mano apskaitlia- 
vimą. T. E. DANIELS, 1412 Irving 
Park Blvd., Wellington 3377.

PLUMBEBIS — garo ir karšto' 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS

Turime užtektinai pinigų.
I kainos, lengvi išmokėjimai.
'$100 iki $300 už 2'Ą nuošimčių, be 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St. 
Phone Brunsvvick 89G8

IEŠKAU mažos l’armos rendavoji- 
jnui. Atsišaukite laišku. Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Box 1052, Chica
go, UI-

Pigios 
Taipgi

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos. 
kriyKve.lystėft, stenografijos,, ir kitu | 
mokslo šakų. Nlustj mokyklos Iia’ija 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinį mokslą i devynis mene 
sius; aukštesnį mokslą į vienus me 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje Į 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus j 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jumt* j 
padėsime įsigyti abdną mokslą. Sa 
vo bui į žsmiai pagerinsite, kai busi 
te abelnai ir visose mokslo šakos* 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

ATYDAI LIETUVIU
A tilkit *avo tnnlcvojltną ir dekoravimą per 
•kspertu*. Dykai apskaitlinviman. Nuo lai
ko arba kontraktaini* darbai. Važiuojam 
bito kur Chicago] arb nricmieaiHuose.

J. J. SHAKENMAEll 
1)4f» Milwankco Avė.

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND & 
MORTGAGE CO.

134 T4. Im. Salio St., 
Koom 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

Musical Instruments
MiizikoH Instrnnientai
ŠOKIŲ ORKESTRĄ

Dykai orkestrą ir benas mokyk
los studentams. Biskį damokėti ki
tiems. Privatiškos instrukcijos vi
siems instrumentams per patyrusius 
mokytojus.

TOM BB0WN
BAND AND ORCHESTRA SCHOOL 

.34 W. Lake St.
Phono State 0796

SPECIALIAI! SPECIALIAI
Buick Master Si.\ Sedan'........... $495
Hudson Coach .............................. $375
Nash Coach .............................. $675
Buick Sport .............................. $850
Oakland Sedan ............................... $650
Mes garantuojam, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne- 
dėlioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
rių kitokių vaisinių medžių, jau
no alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su 
resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarų. Parduosiu už $35,000.

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

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

i už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta, Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

Exchange—Mainai

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

■ oile kur.
819 W. Adams St.

Monroe 1946

Financial
Finansai-Paskolos

PRIVATISKAS žmogus parduoda 
gerai žinomą grojiklj pianą, kaip 
naujas, už $100, puse cash, kitus j 
60 dienų.

6621 S. Richmond St., 2 flatas

Special Bargenai
HUDSON coach. 192(1 ..........................
Cliovrolct Landeau sedan 1927 ...... -
BUICK 25 sedan M*tr (I ... .................
PACKAR1) Sgle 0 sedan .....................
III PMOBILE i '25 sedan, kaip nauja* 
DAIGE 102f> spo, ' »• .1-2 H --.1. YH Knii 

Rtt ________ _________
l>ar 150 i&Kirlnkiniiii

¥39fi 
Š325 
¥425 
$385 
¥275 
¥125
!*> i . i 

arba

*ednn ........ ......
J ....................... . ................

-------A 1’otir. C7«l. 1 Totir. Cal. Top  
— cash

lAmokfljlmali
7001 8. HalHted Vinccnneg 9447

TURIU bizniavą lotą ant 61 st PI. 
ir Kedzie. Parduosiu arba mainysiu 
ant namo. Turiu keletą namu ant 
pardavimo labai pigiai. 4617 South 
Paulina St. Boulevard 9799. Stanislo
vas Marozas.

MAINYSIU savo bungalow arba 2 
ar 3 fialų namą į farmą, lotą, biznj 
ir kitką, 2031 W. .35 St. Tel. Lafayet
te 0909.

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Krank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulovard 05.30.

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

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Mihvaukee Avė., 

netoli Westem

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

GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

NEREIKIA PATYRIMO
Reikia išsimokinimui ignition ir ine-' 
chaniško darbo prie visokių karti. 
Jei neturit (larbo, tai galėsit dirbti 
kol išsimokinsit. Dienomis arba va- , 
karais.

SIMPIiEN AUTO SCHOOL 
2016-24 W. Van Buren St.

Auto Travel
Automobiliais Kelionė

TEXAS
Miscellaneous

lyairya_____
GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 

šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
Sečių ir taisymas jų. American 

tove Repair Works, 3110 Went- 
worth Avė. Phone Victory 9634.

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. pledam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE 

222 W. Kinzie St. 
Superior 2055-56

CO.

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, slate, $2 roleliui, bal
ta maleva, $1.75 galionui. Vinys, ce
mentas ir 11. 2553 W. Madison St. 
Seeley 6065.

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota. North Dakota ir 
Montana, kenduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washįngton ir Oregon
ir javų auginimas užtikrina

w ciacijiiK vuu ir vieguu 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už-
siimti pienininkyste, nes klimatą; 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
Vietų jėškotojams pigus 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul, Minn.

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI 
Grosernių, Bučer- 
nių, Deiikatessen, 
Restaurantų, Ken- i 
džių, Bekcmių, Mu- i 
sų specialumas Ge- I 

ras patarnavimas, žemos | 
kainos.

SOSTHE1MS. 1912 So. State Strest

Business Service
Biznio Patarnavimas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bcrshire 1321 
MR. PARIS

PERK RAUSTOME 
į visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056
Vakarais Monroe 6629

3166 Lincoln A ve.
Koom 301 

netoli Ashland
Business Čhances z

Pardavimui Bizniai

300
Lover

3,500 mvliiji geležinkeliu, 
myliu automobiliu iki 
Bio Grande Valley. Ten ir at
gal $50. Visos išlaidos apmo
kėtos. Užsisakykit vietą dėl ko
vo 25. Pamatykit puikiausią 
dalį Jungtinių Valstijų ir Seną 
Mexico. Del smulkmenų šaukit 
West 1395.

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, III.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

MES darome 2 niorgičius ant j 
South Improved Real Estate. $500 
iki $5000.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernū ir groser-1 
1 nė. Senas išdirbtas biznis. Parduosiu j 
pigiai, nes nemoku to darbo. Nau-
jienos, 17.39 So. Halsted St. Box 1051

MES darome 1, 2 ir 3 niorgičius 
Eighteenth BontI & Mortgage 

1618 W. 18th SI. 
I. F. l)ankowski, pres. 
C. T. Dankow.ski, ižd.

Co.

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrights. Rašyk šiandie.
; reikalais kreipkitės prie manęs
S linu užsitikėjimu. Teisingas 

Ireitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attorney, 
28tO W. Chicago Avė. 

Dept. 7 
Chicago, Dl.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

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 Ąve.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mm turime labai gera progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General
tora 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
iau atsišaukia. Atsineškit su savim 
Ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8882 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Oo. 5812 West 
22 S*.. Cicero, III.

del 
va- 

Mo-

REIKALINGAS kriaučius prie mo
teriškų ir vyriškų drabužių. 6435 
Harper Avė.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barberne, 
senus ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

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

BEAUTY IR GIFT SHOP greitam 
perdavimui. Išvažiuoju Lietuvon. Iš
dirbta ir pelninga vieta, lietuvių 
apgyventoj apielinkėj, 1-abai pigiai. 
Telefonuokite Hemlock 6241.

PARDAVIMUI grosernė geroj vie
toj. Priežastis pardavimo — tėvas 
mirė, yra mergaitėms persunku už
laikyti. 221 W. 62nd St.

Radio
TURIU parduoti savo Freshman 

console radio labai pigiai. Labai rei
kalingi pinigai. Atsilankykit šiandie. 
Gretzner, 5600 S. Fairfield Avė., 2nd 
apt. ar Tel. Republic 7279.

Furniture & Fixtures
Kakandai-Itaisai

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

t. t.
rakandus, pečius, kaurus

BR0WN FURN. CO. 
1741 W. Madison St.

Seeley 5683

Mes perkame visus senus ir var
totus rakandus ir mokame geriau
sia kainų. Taipgi parduodame gerus 
rakandus pigiai. Harvey and Co. 
1857 W Lake. Monroe 0056 arba va
karais Monroe 6629.

VARGOMO kambario setas, $5, 
ledaunė, $3, lovos $2, seklyčios se
tai, $15 ir daugiau. Victrolos, bufe
tai, virtuves setai, pusryčiams setai, 
dreseriai, $5. Rašymui stalai, mažos 
Įtampos $2, pianai $25. Virtuvės ca- 
binet $8, gasiniai pečiukai, $6 ir dau
giau, supamos kėdės, $1 ir daugiau. 
Vaikams vežimukai, doufolds, congo- 
leum patiesalai, vanitys, gras patie
salai $2.

SCHWARTZ BROS. 
640 East 61 st St.

Sewing Machine
________ Siuvamos Mašinos_________

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

Automobiies
MES utinokėsime cash už jūsų automo

bilių. visokių iAdtrbyučių ir modelių. Mes 
mokėsime daugiau negu Mine Book vertė.

ATLAS MOTORS Ine.
0039 Cottago Orovo A ve.

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

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

ANDERSON,
4058 Lavvrence Avė.

Pens. 8493

i

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 modernišką 
2 flatų namą—yra vėliausi įtaisymai 
kieto medžio trimas, $4,000 cash, ki
tus lengvais išmokėjimais. Atdaras 
apžiūrėjimui visada. Conrad, 5804 
So. Trumbull Avė.

100 iš naujo įgytų karų
1A FinniiRlnių kompanijų, jin bu* iApar- 

duoti Al mėnoH) labai pildomi* kninotni*. 
HU1CK SEDANS 1D27-2H 
CADILLAC SEDAN 1927 
CHKYSLEIl SEDANS 11127-28 
CHEVROLET 11127 Landau Sedan 
ESSEX SEDAN 102S 
HUDSON SEDAN 11128 
JORDAN K 1928 Sport Roaduter

Ir daugeli* kitų Standard iAdirbysėlų. 
Vi«i kinai parduodami *u garantija. įmokėti 
tik o kitus iAmokėjlmais | metus laiko. 
Nereikia nieko primokėti mokant iAmokė- 
jlmals.

North Avenue Motor 
Sales 

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

KAS turite South Side 2 flatų 
namą mainymui, į kampinį murini 
bizniavą namą, .3 flatai, bučernė, 2 
karų garažas, yra gasas, elektra, 
maudynė, rendų $1776 į metus. Pi
nigų kad nebus, tai i^ nereikės.

6412 S. Campbell Avė.
Tel. Republik 7201

Real Estate For Sale
,_____ Namai-Žein8 Pardavimui_____

J 2 PAGYVENIMŲ medinis namas 
17 flatai, elektra, gasas, namas ge- 
i ram stovyje, 907 W. Cullerton St.

Bungulovvs
UŽ

Dyką
mūriniai, modemiški bunga-Nauji.

Igw, $60 į mėnesį. Atsišaukit šian
die.

SALYER
4358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taipgi 1OO daugiau geros vertės Chrysle- 
rių. Našlį. Dodges. Hudsouij, Oaklunds, Reos, 
Chevrolet*, Cadillacs ir tt. Visi karai 
rantuoti. Išmokėjimais. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

EXTRA MAINAI

Iftl- j

M & K Motor Sales
cnicniroH nenaiust ir atsakano.ausl vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame nieehaniAkame 
stovyje, karai parduodami nuo ¥1SO “ ‘ 
¥2000. Mes turimo karą kuris tlnita 
kiemu reikalams. Cash, išmokėjimais, 
nata.

0811-13 So. Halsted St.

iki 
viso- 
mai-

BUICK sport roadster, 4 ratų brekiai 
originalio užbaigimo, mechaniškai A-l 
stovyje, $450. 7020S. Halsted St.

BUICK sport touring, 4 ratų bre- 
kiai, $295. De Luxe Motors, 6937 S. 
Halsted St.

DODGE ’27, Sedan ..........
BUICK '27, Sedan .......................
CADILLAC V-Ul, 7 i>as. Sedan 
CADILLAC V-01 5 pa*. Coupe 
AUHI’HN (JfJO *port Sedan .....
NASH ’28 Sedan ...........................
HUDSON *20 Coach ...................

Visi karai Karantuoti. lAtnokCjhnaia 
25(J0 So. Halsted St. 

Atdara visada

$425 
$050 
¥600 
¥650 
¥650 
¥950 
¥305

IŠSIMAINO 3 puikus mūriniai na
mai, su vėliausios mados įrengimais 

1 šitų visų namų kaina $53,500, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant di
desnio namo, garadžiaus, arba road 
house.

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas su bizniu, ant Archer Avė., mai
nysiu ant privačio namo nepaisant 
apielinkės.

IŠSIMAINO naujas muro namas 
Marųuette Maner, po 6 ir 6 kamba
rius, 2 karų garadžius, nąmo paran
kamai vėliausios mados, mainysiu i 
ant bungalow, cottages, arba ant 
senos mados namo.

IŠSIMAINO puikus garadžius, la
bai bizniavoj vietoj, parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant apartmentinio na-* 
mo, nuo 12 flatų iki 20 flatų, gara
džius turi būt išmainytas j trumpą 
laiką.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas,

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

9

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 
įrengimai ir apmokėti, $5900 cash, 
priimsiu tuštį lotą kaipo dalį įmo- 
kėjimo.

.‘1436 W. 64 PI. geriausioje Chica- 
gos dalyje, 8 kambarių mūrinė rezi
dencija, 4 dideli miegruimiai, fron
tinis porčius, su langais ir sieteliais, 
karštu vandeniu šildomas, lotas 
48x125, gražioj vietoj, yra vaisiniai 
medžiai, didelė vieta dėl žaidimų 
tik Va bloko tolumo, bloko nuo 
geros transportacijos, kaina $11,000, 
už mažiau negu pusę.

HARRIS& UNGER 
3310 W. 63rd St. 

. Hemlock 6263

už

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

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

Yards 0807

HUDSON Coach vėliausio mode
lio, A-l, išrodo ir bėga kaip naujas, 
originaliai balloon tajerai, Duco ma
leva, man kainavo $1500. Yra bam
periai, lango nuvalytojas ir t. t. 
važinėtas 2500 mylių, bargenas, 
$375.

Ntio 11 ryto iki 10 vakaro.
Savininkas,

1335 Independence Blvd. 
netoli 12 St.

Apt. 1.

SAVININKAS turi parduoti mo
dernišką 2 flatų mūrinį namą, 7-8 
kambarių, tik $12,000, cash $3000, 
kitus lengvais išmokėjimais.

5933 Normai Blvd. 
Normai 66'20

NASH COACH 1920, 6 pasažlerių, pilnai 
įrengta*, pulkų* ballon t ajerai, labai Ava- 
m*. 90 dienų garantuota*. $30b, 

FINaNCE co.
7001 Stony iHland., Falrfair 8030, 

atdara vakarais arba nedalioj

OLSMOBILE 1927, landeau sedan, 
kaip naujas, $790. Chandler 70 coach 
A-l. $625. A. L. Argo. Hemlock 8084

PEERLESS, 1926,5 pas.sedan, išrodo 
kaip naujas, kainavo virš $1700, kaina 
$695,BurKe Motor Sajes 8512 Archer av

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

GERAS PIRKINYS
80 akrų geriausios žemės, 10 ak

rų vkiečiai, 20 akrų dobilais, gera 
stuba, nauja barnė, 8 karvės, 8 ark
liai, kiaulės, vištos, visos mašinos ir 
įrankiai, 2 mylios nuo Scottvilles, 
kaina tik $6500, ant išmokėjimo. Ra
šyk šiandie pat. Peoples State Bank 
Bldg.(A. Slankauski)Scotville, Mich.

PARDAVIMUI 40 akrų, Michigan 
valstijoj farma, 20 akrų dirbamos, 
su budinkais, 2827 Herndon St.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 2 krautuvės, 1 flatas, 2 ka
rų mūrinis garažas, karštu vande
niu šildomas, bizniavus namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį jmokėjimo.

Savininkas

2624 W. 51 st St.
arba

Telephone Hemlock 7178

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

galow, kuriose dar niekas negyveno. 
Mes priversti juos tuoiau parduoti. 
Reikia tiktai biskį įmokėti, o kitus 
labai mažais išmokėjimais. Sekami 
namai yra pardavimui, 
iki gegužio 1 dienos, 
tuojau.

4
5
6
7

Jie
vės. tik 3 blokai nuo Grand Avė

Koncesijos 
Kraustykite

kambarių namas
kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių namas
randasi prie cementuotos gat-

vilk v L/ivnai nuo vii uiiu zivtj.
Taipgi mes pabudavosime ant jūsų 

loto bile kokios rūšies bungalovv ar
ba 2 ’flatų namą, kokį norėsit.

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

$5300
$7300
$7500
$7950

Bungalow už 
$1000

įmokėjus ir po $75 į mėnesį. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant jusu loto gražu, mo
dernišką namą. Visas namas bus iš 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
piunibingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

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

Carlson Construction 
Company

10838 S. Talman Avė.

Paskutinis Žodis ir 
Bargenai

5 kambariai ir miegojimui porciai, 
octagon frontinis įėjimas, fransuziš- 
ki langai, murinės ugnavietės, kny
gynai, su veidrodžiais durys, geri už
raktai, gerai apšviesta 
sirinks sau 2— ... 
heat, su Arco boileriu, 
lenta, su grindimis 
f garažas, 1 blokas iki naujos mokyk- 
os, kaina tiktai $8950. Pardavimui 

per

ii apšviesta, pirkėjas pa- 
fikčerius. Horfman vapor 

prosinimui 
viškai, 2 karų 

jos mokyk- 
Pardavimui

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

Phone Triangle 6090

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
lotai, mainysiu j saldainių krautuvę, 
grosernę arba kitokj bizni. J. Vasi
liauskas, 160 St. ir Lincoln Avenue, 
Harvey, III.

PARDAVIMUI arba mainymui Į 
namą garažas 100x125, lysas *10 me
tų, kaina $3000, 3451-59 Archer Avė.

BARGENAS. Pardavimui mūri
nė cottage, 9 kambarių, Hayes, .3805 
Wallace St. Tel. Dorchester 6080.


