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Karas su klerikalų 
maištais Meksikoje

Federalinė kariuomenė sugavo 
ir sušaudė 41 maištininką, 
jų tarpe penkis vadus

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
25. — Federalinė kariuomenė 
kirto vėl skaudų smūgį kleri
kalų maištui, suėmus ir sušau
džius keturiasdešimt vieną mai
štininką, jų tarpe penkis maiš
tininkų vadus.

Generolas Claudio Fox buvo 
pasiųstas su kariuomenės da
lim prieš bandą maištininkų, 
kurie slapstėsi EI Carmen olo
se tarp Cotija ir Jilųuilpano. 
Kariuomenė apstojo olas, ir 
kova tęsėsi per keletą dienų. 
Kai maištininkams jau ėmė 
stokoti amunicijos, jie despera
tiškai bandė prasimušti pro 
kareivių eiles, bet tas jiems ne
pavyko. Be kritusių kautynėse, 
keturiasdešimt vienas banditas, 
jų tarpe penki vadai, buvo su
imti, parvaryti j Coti.ją ir, ka
ro teismo nuosprendžiu, sušau
dyti.

Girdai apie naują Italų- 
Vengrų amunicijos 

šmugeli
VIENA, Austrija, kovo 25.— 

Jugoslavijos vyriausybė tyrinė
ja pranešimą, kad Italija siun
čianti “per Vengriją” dvidešimt 
du vagonu prekių, pažymėtų 
“pavojingos sprogstamos me
džiagos.”

Vėlesni pranešimai sako, kad 
žinios apie naują amunicijos 
šmugelį iš Italijos j Vengriją 
esą “gryni prasimanymai.”

Nuėmė embargo aero
planams į Meksiką

WASHINGTONAS, kovo 25 
Valstybės sekretorius Kel 

logg panaikino užgynimą siųst’ 
komercinius aeroplanus į Meksi 
ką. Tik karo aeroplanai negal 
būt siunčiami per sieną be tam 
tikro Jungtinių Valstybių val
džios leidimo.

$15,000,000 karo vetera- 
rany ligoninėms

WASHINGT()NAS, kovo 25. 
— Atstovų buto veteranų komi
sija priėmė Eilių, kuriuo pasau
linio karo veteranų ligoninėms 
skiriama $15,000,(MM).

NUŽUDĖ BROLJ, SESERĮ IR 
PATI NUSIŽUDĖ

MF.MPHIS, Tenn., kovo 25.— 
Mrs. Vivian Brooens, jauna su 
vyru |>asimetusi moteriškė, nu
šovė savo brolį, jaunesniąją se
serį ir pati nusižudė, užsidarius 
kambary ir atsukus gazo rage
lius.

TAYLORVILLE, III., kovo 
25. — Degindamas komų laz
dų stirtą sudegė vietos farme- 
rys \Vm. Greer. <

Chicagal ir apielinkei federu 
linis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Nenusistojęs oras; kartais 
gali būt lietaus; vėsiau; stipro
kas mainąsis vėjas.

Vakar temperaturos buv< 

vidutiniškai 59° F.
šiandie saulė teka 5:45, lei

džiasi 6:07. Mėnuo leidžiasi 
11:15 vakaro.

Aeroplanai, kurie skri
siu 620 mylių per 

valandą
KOMA, Italija, kovo 25. — 

Aviacijos viccministeris Balbo 
vakar pranešė parlamente, kad 
netrukus Italijoj busią išrutu- 
loti aeroplanai, kurie gelėsią 
skristi greitumu 620 mylių per 
valandą. Nepasakodamas smulk
menų Balbo pareiškė tik. kad 
esą statomi aeroplanai 6,000 
arklių jėgos.

Pasak Balbo, Italija šiandie 
turinti 1,800 karo aeroplanų.

Vilniaus laikraščių 
redaktorių streikas t

Laikraščiai išeina, bet su tri
mis puslapiais tuščiais, o ket
virtu užpildytu skelbimais

BYGA, Latvija, kovo 25. — 
Per pastaras tris dienas Vil
niaus gyventojai turėjo ypa
tingos privilegijos pirktis laik- 
•aščius, kuriuose jokių žinių 
nebuvo.

Dalykas toks, kad dėl aštrios 
karo cenzūros Vilniaus laikraš
čių redaktoriai paskelbė streiką. 
Del to laikraščiai išėjo iš apau
tos su trims puslapiais visai 
‘uščiais, o ketvirtu užpildytu 
vienais skelbimais.

Mussolini nori draugin
gumo sutarties su 

Francija
LONDONAS, kovo 25.— Pra

neša, kad Italijos premjeras 
Mussolini, susirūpinęs dėl didė- 
’ančio susiartinimo tarp Uran
ijos ir Vokietijos, pasiūlęs 
Fra nei jai daryti su Italija drau
gingumo sutartį. Romoj jau 
•inančios pertraktacijos tarp 
?aties Mussolini ir Francijos 
imbasadoriaus.

398’/z miliono dolerių J. 
V. armijai

VVASHINGTONAS, kovo 25. 
— Prezidentas Coolidge va
kar pasirašė kongreso priimtą 
karo departamento apropriaci- 
ų bilių, kuriuo armijos reika- 
ams skiriama viso labo 398 
nilionų dolerių.

Vandalizmas Rusijoje
Bolševikai sudegino 5,000 kny

gų jų tarpe Markso ir Bucha- 
rino veikalus

MASKVA, kovo 25. — Dar
bininkų Knygyno komiteto įsa
kymu, viename tekstilės fabri
ke Tveryj darbininkai sudegino 
5,000 tomų knygų, jų tarpe 
Markso “Kapitalą” ir komunis
tų orakulo Nikalojaus Bucbari- 
io parašytą “Komunizmo A B 

C”. Komitetas nutarė, kad ant 
knygų tik dulkės renkasi ir kad 
niekas jų daugiau neskaitąs.

Cantralinis komunistų parti
jos komitetas Maskvoje žada 
oradėti kriminalinę bylą prieš 
Knygyno Komiteto vandalus ir 
veikiančiai bus nreAtuota helio. 
’ika asmenų.

MIRĖ 116 M. SENELIS

KYBARTAI. 1928 m. sau
sio mėn. 5 d., atvykęs pas sū
nų Jonas žemžiekas iš Ukmer
gės, š. m. vasario mėn. 15 d., 
sulaukęs 116 metų 8 mėn. ani- 
žiaus, pasimirė. Velionis įt
inęs Šeduvoje, o gyvenęs visų 
’aiką Ukmergėj.

Velionis gimęs 1812 met. bir
želio mėn. 2 d.

t Atlantic and Pacific Photo 1

Santos mestas, Brazilijoje,* kur dėl Serrat kalno nugriuvimo kovo 10 dieną žuvo, oficialiomis 
žiniomis, 92 asmens

3000 rusų ūkininkų
nuteisti kalėti

Del atsisakymo parduoti, jų ja
vai sovietų valdžios konfis
kuojami

BYGA, kovo 25. — Maskvos 
laikraščio Izviestija pranešimu, 
javų auginimo srityse sovietų 
teismai praeitą mėnesį dirbę po 
aštuonioliką valandų dienoje, 
tardydami bylas ūkininkų, areš
tuotų dėl atsisakymo parduoti 
javus sovietų valdžiai.

Tų teismų vaisiai toki, kad 
Pavclgio miestuose per praeitas 
dvi savaites 3,0(M) ūkininkų bu
vo nuteisti įvairiems terminams 
—nuo šešių mėnesių iki vienų 
metų — kalėjimo, o jų javai 
konfiskuoti.

Del valdžios pavartotų aštrių 
priemonių, javų surinkimo pro
gramas beveik pabaigtas. Iki 
ateinančios piutės Rusija duo
nos tesės, Vėčiau tolesnis javų 
eksportavimas sustabdytas.

Anglija atmetė 7 valan
dų darbą kasyklose

I LONDONAS, kovo 25. —Bri
tų parlamentas vakar 154 bal
sais prieš 127 atmetė darbie- 
čių pasiūlymą atsteigti septynių 
valandų darbo dieną Anglijos 
anglies kasyklose.

Katastrofingas žemės 
drebėjimas Meksikoj
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

25. — Gautais iš įvairių vietų 
pranešimais, per įvykusį andai 
žemės drebėjimą Meksikoje ke
turi asmens buvo užmušti ir 
laug sužeistų. Daugiausiai ne- 

’aimių atsitiko Oaxacos mieste.

JAUNAS LENKAS PAPIOVĖ 
SAVO PAČIĄ

SOUTH BEND, Ind., kovo 
25. — Policija suėmė Romaną 
Luczkowskį, 21 metų amžiaus 
lenką, kaltinamą dėl nugalabiji
mo savo žmonos, kuri buvo jau 
15 metų amžiaus moteriškė. A- 
pie papildytą piktadarybę poli
cijai pranešė Luczkowskio 
draugas, Martin Gresczyk, sa
kydamas, kad Luczkowskis nu
žudęs savo žmonų ir prašęs .s 
oadč-ti jam jos kūną palaidoti. 
Policija, kartu §u Gresczyku, 
tuojau nuvykus į Luczkowskio 
namus rado moteriškę paplau
tą ir jos kūną įkištą, į skrynią.

Ginklų konferencijos 
šiais metais nebus

Paruošiamoji komisija atmetė 
pasiūlymą pilną nusiginkla
vimo konferenciją šaukti me
tų gale

GENEVA, Šveicarija, kovo 
25. — Paruošiamoji nusigink
lavimo komisija, atmetus Vo
kietijos delegacijos pasiūlymą 
sušaukti šių metų gale pilną 
nusiginklavimo konferenciją, 
vakar priėmė rezoliuciją, ku
ria tolesnis komisijos darbas 
atidedamas, iki didžiulės valsty
bės prieis prie sutarimo jūrių 
ginkluotės klausimais.

Naujas sovietų nusigin
klavimo pasiūlymas
Tuo tarpu sovietų Rusijos 

delegacija įteikė ' paruošiamos 
nusiginklavimo komisijos na
riams naują nusiginklavimo 
projektą, vietoj to, kuris buvo 
atmestas. Dabar rusai siūlo 
pr< gresyvų nusiginklavimą: 
armijų ir laivynų sumažinimas 
turėtų eiti įvairių valstybių 
svarbumo proporcija. šitam 
planui vykinti butų sudaryta 
tam tikra kontrolės komisija, į 
kurią galų gale įeitų atstovai 
darbininkų ir tarptautinių or
ganizacijų, įsisteigusių dirbti 
pasaulio taikos reikalui.

Britų pasiūlymai laivy
nų mažinimo klausimu

ClENEVA, Šveicarija, kovo 
25. Lordas Cusbendun, An
glijos atstovas paruošiamoj nu
siginklavimo komisijoj, jūrių 
jėgų mažinimo klausimu vakar 
pristatė Jungtinių Valstybių, 
Francijos, Japonijos ir Italijos 
delegacijoms šitokių pasiūlymų:

Nebestatyti daugiau jokių 
karo laivų, didesnių kaip 30,- 
000 tonų.

Sumažinti karo laivų anuo
tų didį iš dabar leidžiamų 16 
colių iki 1314 colių.

Dabar priimtą kapitalinių 
karo laivų 20 metų amžių pa
ilginti iki 26 metų.

N. Y. STATYS 600 PĖDŲ 
AUKŠTUMO KLUBO 

TROBESĮ

NEW YORKAS, kovo 25.— 
Wcst gatvėj, tarp Battery aik
štės ir Morris gatves, planuoja
ma. pastatyti aukščiausiu, pa- 

sauly Klubo trobesį. Jis bus 44 
aukštų, viso 600 pėdų aukštu
mo. Trobesys bus Downtown 
Atbletic Klubo nuosavybė.

Protestuoja prieš 
politiką filiuose

Sako, kad Hays vartojąs kinta
muosius paveikslus Hoovero 
kandidatūrai kelti

INDIANAPOLIS, Ind., kovo 
25. F. J» Rembusch, nepri
klausomų k rytamųjų paveikslų 
rodytojų draugijos sekretorius, 
kreiėpsi į Jungtinių Valstybių 
senatorių Brookbartą, prašyda
mas, kad senatas padarytų kru- 
tamųjų paveikslų pramonės tar
dymą.

Rembusch nusiskundžia, kad 
Will IT. Hays, Motion Pietų re 
Tbeaters and Producers asocia
cijos diktatorius, pavartojus 
krutamu jų paveikslų teatrus 
savo politinei propagandai. Pas
taruoju laiku jis filmas ėmęs 
vartoti ypač propagandai už 
Hoovero . kandidatūrą j krašto 
prezidentus. Rembusch sako, 
kad ekranas turėtų būt visados 
laisvas nuo finansinės ir politi
nės kontrolės.

8 angliakasiai sužeisti 
parakui sprogus

WELCII, W. Va., kovo 25.— 
Algoma Coal kompanijos ka
syklose netoli nuo Northforko 
įvyko parako sprogimas, kurio 
buvo sužeisti astuoni darbinin
kai, du jų turbut mirtinai.

Sprogimo laive 6 as
mens užmušti

LONDONAS, kovo 25. — Jū
rėse ties Islando krantais mui
tinės laive Acorn įvyko sprogi
mas, kurio šeši įgulos žmonės 
buvo užmušti, o kiti trys pavo
jingai sužeisti.

KETURI METAI KALĖJIMO 
Už ŽMOGŽUDYBĘ

WASHINGTONAS, kovo 25. 
— Valstybės Departamentui 
pranešta, kad Meksikos teismas 
nubaudė ketveriais metais kalė
jimo Javier Diazą, kurs pra
eitą vasarą nušovė Guadalaju
roj vieną amerikietį, Artburą 
Brewerą.

Teisėjas užsimušė

OMAHA, Neb., kovo 25. 
Nukritęs iš ketvirto aukšto už
simušė distrikto teisėjas Ar- 
thur Wakeley.

DE KALK, III., kovo 25. - 
Dinamitu sudraskę vietos pašto 
skyriuje saugiąją Šėpą, plėši
kai išsinešė apie $2,000.

Lietuvos Universiteto 
studentai fašistai 

prieš žydus
Kauno “Socialdemokratas” 

rašo:
Vasario 3 d. Lietuvos Uni

versitete išdaužyta studentų žy
dų vitrinos (rods trys, ketvir
ta neliesta).

Dieną prieš tai Kaune pasiro
dė be spaustuvės pažymėjimo 
“Studentų medikų nežydų” pa
sirašytas atsišaukimas. Atsi
šaukime nurodoma, kad žydai 
daktarai “užpildo visus mieste
lius” ir lodei tautininkai lieką 
be darbo, žydai studentai kal
tinami, kad neduoda žydų lavo
nų praktikos darbams ir nieki
ną ne žydų lavonus. Atsišauki
mas kviečia visus studentus 
kovoti su žydų “naebališkumu” 
ir paskelbti jiems boikotą.

Matyt,. musų nacionalistiško
ji studentija nė vienų metų ne
gali iškęsti nepasimušusi su 
žydais. Ir tiek jau “kultūrin
ga”, kad moka vitrinas daužy
ti.

Rin Tin Tin geras akto
rius, bet menkas na

mu sargas
LOS ANGELES, Cal„ kove 

25. Rin Tin Tin. vokiškas po
licijos šuo yra pagarsėjęs kru- 
tamuosiuose paveiksluose kaip 
aktorius, bet kaip namų sargas 
jis garbės nenusipelno. Andai 
plėšikai įsilaužė į jo šeiminin 
kės, Mrs. Lee Duncan, namus 
ir juos apkraustė, tuo talijų 
kai Rin Tin Tin ramiai sau vi
duj miegojo.

Policija kaltinama dėl 
sąmokslo su krimi

nalistais
MIAMI, Fla., kovo 25. —Tapo 

suimti ir be kaucijos uždaryti 
kalėjime Miami policijos virši
ninkas H. L. Quigg ii* trys kiti 
oelicininkai. Visi keturi kalti
nami dėl žmogžudybės.

Grand jury, tardęs dalyką, 
savo pranešime sako, kad jis 
susekęs, jogei taip policijos ir 
visuomenės padugnių esama są
mokslo. (rrand jury pataria 
nerorganizuoti visą policijos 
departamentą.

Bombomis terorizuoja 
Argentinos sostinę

BUENOS AIRES, Argentina, 
kovo 25. — Vakar Buenos Ai
res mieste ir apielinkėj buvo 
išsprogdintos kelios bombos ir 
petardos, bet žmonių niekur 
niekas nenukentėjo.

Policija linkus mantyi, kad 
bombų išsprogdinimai turį ry- 
Šio su kai kurių darbininkų 
grupių streiku ir jų reikalavi
mais paleisti anarchistą Rado- 
vickj, lakomą kalėjme už bom
bos metimą.

Sprogimas britų aero
planų laive

_
DEVENPOBT, Anglija, kovo 

25. — Vietos dokuose vakar j- 
vyko sprogimas britų aeroplanų 
gabenamajame laive Coura-1 
?eous. Vienas asmuo buvo už-. 
muštas, trys pavojingai sužeisti.

Pakliuvo su degtine

MICH1GAN CITY, Ind., ko
vo 2f>.-----I>olic.ija suėmė M. A.1-
drfchfy 20 metų vaikinų, gabe
nusį savo automobily $3,500 
zertės degtines. Jis vežė ją i 
Cbicagą.

Išmeta iš namu 285 v 
angliakasių šeimas
Federalinis teismas svarstys 

bylą dėl 'išmetimo dar 296 
streikininkų šeimynų

COLUMBUS, Ohio, kovo 25. 
—Federalinis teisėjas Hough, 
kuris vakar klausė penkių Ohio 
kasyklų kompanijų bylą prieš 
streikuojančius angliakasius, 
išsprendė, kad streikininkų šei
mynos viso jų 285 — turi 
k i gegužės 1 dienos išsikraus
tyti iš kompanijoms priklauso
mų namų.

Ateinantį šeštadienį tas pats 
teisėjas svarstys vėl bylą dėl 
šmetimo iš kompanijų namų 
dar 296 streikuojančių anglia
kasių šeimynų.

Portugalija užgynė 
šventkeliones i sve

timus kraštus
LISABONAS, Portugalija, ko

vo 25. Vidaus reikalų minis
terija užgynė katalikų maldi
ninkų keliones į svetimus kraš
tus, kadangi tokiomis kelionė
mis jie išgabena daug Portuga- 
ijos pinigų ir aukso.

Išgena iš ispanų sosti
nės 400 elgetų

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
25. — Diktatoriaus Primo de 
Riveros vyriausybė pradėjo ko
vą su profesionaliais elgetomis, 
kurių sostinėj yra daugybė. 
Vladrido policija šiomis dieno
ms suėmė daugiau kaip 400 
vokių lengvos profesijos asme- 
tų ir išsiunčia juos į jų gimtą
sias vietas.

Rumanijos sargyba pa
šovė du vengru

BUDAPEŠTAS, Vengrija, ko
vo 25. Praneša, kad Ruma
nijos sienos sargyba pašovė du 
vengru, kurie, rinkdami malkas 
miške, buvę |>erėję Rumanijos 
pusėn. Kiti trys vengrai pabė
gę. Vienas pašautųjų miręs.

Derybos dėl užsienio 
paskolos

KAUNAS. Girdėti, jog 
vyriausybė yra gavusi iš užsie
nių bankų paskolos pasiūlymų 
ir tuo tarpu eina derybos. To
kių pasiūlymų esą gana daug 
ir keli iš jų turį realų pobūdį.

Du lakūnai užsimušė
CHILLICOTHE, Mo„ kovo 

25. Jų aeroplanui nukritus 
žemėn, užsimušė lakūnai Wm. 
Goldberry ir Everett l>epew.

UBBANaT n!7 kovo 25. — 
Savo namuose rado pasikorusią 
moteriškę Amandą Landsman, 
nesenai atsikėlusią iš AVatseka, 
Illinois.
h ’ “

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

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

Kiltim randasi už 26 mylių 
Į rytus nuo Pittsburgho, \Vest- 
morland paviete.

Riltone yra viena kasykla, 
kini priklauso VVestmorland 
Coal Co. Dirba |x> t ar o die
nas i savaitę. Kasykla nuo pat 
jos atidarymo yra operuojama 
“epen shop” sistema, todėl ir 
angliakasiu išnaudojimas yra 
joje daug didesnis, negu lini
nėse kasyklose. Čia anglis sve
ria ant “skrin” sistemos, o ne 
“run“, kaip kad uninėse kasy
klose. “Skrin” sistema reiškia, 
kad angliakasiai gauna mokė
ti ne už visą iškastą anglį, bet 
tik už “skrinintą” — perlei
stą per sietus, kur smulkioji 
anglis išbira ir pasilieka tik 
stambioji. Tik už tos stambio
sios anglies iškasimą tegauna 
mokėti, o smulkiąją anglį, ku
ri išbira per sietus, angliaka
siai negauna mokėti.

Angliakasių algos yra seka
mos: už pikiu pačių angliaka
sių rankomis pakirstos anglies 
tona moka $1.25. Entrese už 
mašina siaurai pakirstą anglį 
(10 pėdų pločio) moka 91c už 
toną. Ruime už mašina pakir
stas anglis moka Sic už toną. 
Dieniniams darbininkams už 
valandų dariai dieną moka 
$6.10 ir mažiau. Anglis yra 
“Pittsburgh vein” — nuo 6 iki 
9 pėdų augščio. Ant anglies yra 
pėdos storio sleitas, už kurį 
angliakasiai negauna mokėti ir 
turi klyniti dykai.

Kaip visi VVestmorland ang
liakasiai, taip ir Rilton, yra 
kovoję-streikavę prieš šį didelį 
išnaudojimą. 1910 ir 1911 m. 
jie streikavo net 16 mėnesių. 
1922 metais streikavo 9 mėne
sius. Ret abu streikus anglia
kasiai dėl tūlų priežasčių pralai 
mėjo. Toje žiaurioje kovoje 
išėjusios pergalėtojomis anglių 
kompanijos dar labiau paver
gė požeminius vabalus anglia
kasius, nes pamatė, kad ang
liakasiai neturi vienybės, o kur 
nėra vienybse, ten, žinoma, nė
ra ir galybės.

Lietuvių Riltone gyvena tik 
dvi Žeimiuos. Mat kur nepa
rankus gyvenimui kaimelis ir 
kur yra didesnis išnaudojimas, 
ten lietuviai nelabai apsigyve
na. — Pasaulio Vergas.

4 

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko
Iš lT. M. W. of A. 5-to Dis- 

trikto Allegheny Valley Sky
riaus.

HARMERVILLE, PA. — Čia 
yra viena anglies kasykla, sa
vastis Consumers Coal ('.o. 
šios kasyklos visi angliakasiai 
buvo organizuoti į U. M. W. 
oi A. unijos 1126 kuopą ir 
nuo balandžio 1 d., 1927 me
tų visi angliakasiai sustreika
vo reikalaudami atnaujinti 
.Jacksonvillės Nutartį ralgų ir 
darbo sąlygų klausimu.

Anglies kompanija atsisakė 
visai skaitytis su U. M. W. 
of A. unijos reikalavimais ir 
streikierius išmetė iš savo stu
bų (dabar slreikieriai gyvena 
unijos pastatytose pašiūrėse ir 
kenčia didžiausi vargą ir al
kį, bet neina skebauti), o ka
syklą apstatė valstijos ir sam
dytais mušeikomis ir anglį ka
sti pradėjo su skobų pagelba, 
mokėdama 1917 metų algas. 
Bet uniįistai nepasiduoda įr 
kovoja iki jiergalės.

Štai kovo 15 d. kompanijos 
pasamdyti valstijos mušeikos 
areštavo 22 unijistus pikiet- 
ninkus ir nuvežė į Sharpsburg, 
Pa. pas teisdarj. Tas žmogus 
matydamas, kad tie valkatos 
bereikalingai areštuoja žmo

nes, kurie kovoja už geresnį 
duonos kąsnį ir darbo sąly-, 

gas, visus unijistus pikietnin- 
kus paleido be jokios baus
mės ir be kaucijos, ir valsti
jos mušeikoms įsakė, kad vi
si areštuotieji butų parvesti 
ten, iš kur juos paėmė. Tai 
anglies kompanijai biaurus 
smūgis, o streikieriams lai
mikis.

BA1RDSEORD, PA. - - čio- 
nais yra viena anglies kasy
kla. priklausanti Ford Gai
lienės C.o. ši vieta yra žino
ma kaipo Curtisvillc Nr. 3 
kasykla, čia neprieina nė jo- 
kis geležinkelis, tik galima 
privažiuoti su automobiliais ir 
yra toli laukuose, — į dides
nį miestelį yra apie 19 my
lių. šitoje vietoje angliakasiai 
buvo organizuoti į U. M. W. 
of A. unijos 3137 kuopa, ku
ri buvo žinoma kai|x> stipriau
sia unijos kuopa. Dirbo 700 
angliakasių, daugiausia seno 
tikėjimo rusai (staravieriai) ir 
visi gyveno kompanijos stu bo
se. Su balandžio 1 d., 1927 
metų, sykiu sustreikavo su ki
nais angliakasiais ir dėl to pa
ties tikslo.

Visi jie gyveno kompa n ie
nose stubose, tai vieni mokė
jo remias, o kiti nemokėjo, 
lx't jųjų niekas ir neprašė ren
ių. 1927 metų rudenį U. M. 
\V. of A. unijos 5-tas Distrik- 
tas pastatė pašiuręs ir norė
jo unijistus ten sukraustyti, 
liet kompanijos vyriausias per- 
lėtinis neleido sakydamas: “te
gu žmonės sau ramiai gyve
na”. Bet nėra žinoma su ko
kiu tikslu tai darė kompani
ja. Dabargi kovo 15 d. tas pats 
kompanijos perdėtinis 38 šei
mynas išmetė lauk iš kompa
nijos stubų dėlto, kad jie ne
moka rendos, o kurie moka 
rendas kas mėnuo, tai tuos 
paliko gyventi. Kasykla gi sto
vi uždaryta ir niekas joje ne
dirba.

Nr. 2 RCSSELLTON, PA.
čia yra viena anglies ka

sykla priklausanti R. & 1. Coal 
C.o. šičia angliakasiai yra 'or
ganizuoti j T. M. \V. of A. 
3506 kuopą. Dirbo apie 700 
angliakasių, kurie sustreikavo 
balandžio 1 d., 1927 metų, ir 
dabar tebeslreikuoja. Vėliaus 
kompanija unijistus streikie
rius išmetė lauk iš savo stu
bų, o kasyklą apstatė stipria 
sargyba ir pradėjo dirbti su 
skebų pagelba. Čia prasidėjo 
masinis pikietavimas ir rytais 
ir vakarais galima matyti ant 
kelio šimtus vyrų, moterų ir 
vaikų. Tas kompanijai, žino
ma, labai nepatinka. Čionais 
yra 50 samdytų ir valstijos 
mušeikų, kurie yra apsigink
lavę lazdomis ir šautuvais, o 
streikieriai gi nieko neturi 
rankose ir iŠ toliau atvažia
vusiam žmogui visa tai atrodo 
kai kokioj senojo caro Sibe
lijuje.

čionais skebų yra Įvairių 
autų, senų ir jaunų, ir visi 

yra kai kalėjime uždaryti. Ske- 
bai turi maistą ir kitus rei
kalingus daiktus pirkti kom
panijos krautuvėje ir negirdė
tai brangias kainas mokėti. 
Taip, praščiausios mėsos sva
ras kainuoja 50 centų, o ge
resnė mėsa kainuoja iki 95 
centų. Sviesto svaras kainuo
ja $1.10. “šviežių” kiaušinių 
tuzinas kainuoja $1.20 ir t.t.

Kompanija turi 50 sam
dytų mušeikų, kuriems moka 
algos nuo $7 iki $10 į dieną, 
o skobai gi, kurie turi sun-

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka* 

kius ir pavojingus darbus dirb
ti, neuždirba nė po $5 į die
ną. Skobus renka daugiausia 
vedusius žmones, kuris turi 
šeimynas ir šokius tokius ra
kandus. Kompanija duoda “vol
tui” vežimą dėl parvežimo ra
kandų, (bet vėliaus kompani
ja už tą geradėjystę atsiima 
5 sykius daugiau). Mat jei 
skeliąs norės pabėgti, tai tu
rės palikti jojo paskutinis tur
telis forničiai, ba kompa
nija neleidžia išsivesti, nors 

daugelis ir norėtų išvažiuot. 
Todėl darbininkai apsisaugo* 
kit nuo skebavimo.

Ant Little Deer Creek vieš
kelio tarp Russellton ir C lies* 
vvick patruliuoja kompanijos 
mušeikom; jųjų automobilio 
laisnio numeris yra 187242; 

du automobiliai skebų atva
žiuoja iš kitur, jų automobi
lių laisnių numeriai yra 183- 
611 ir 883529. Visų laisniai 
v ra Petin. valstijos.

Fnijistai streikieriai gauna 
našelpos nuo F. M. W. of A. 
r nuo kitų organizacijų; pa- 

gelba yra labai reikalinga. Vi
si s'rcikicriai laikosi tvirtai.

— Streikieris.

COVERDALE, PA. — Kovo 
16 d. j Coverdale iš Nortb Side 
Pittsburgh pribuvo keli trekai 
su maistu ir reikmenimis. Tai 
buvo auka jugo slavų organi
zacijos Educational Leaguc and 
Drama tie Society of Nurth Side 
Pittsburgh. Ta draugija apdo
vanojo Coverdale angliakasius 
maistu ir reikmenimis sulig 
savo išgalės.

Atvažiavus trekui streikie
riai eilėmis eina prie treko gau
na aukų nuo labdarių žmonių, 
kurie užjaučia sunkiai anglia
kasių kovai su anglių ir gele
žies trustais. Non* angliakasiai 
yra išmėtyti iš stubų ir gyve
na laukuose pastatytuose bara
kuose, dieną ir naktį valstijos 
kazokų ir “coal and iron” jx>- 
licijos persekiojami, nors jų 
streiką bando laužyti ir bešir
džiai streiklaužiai, kurie atima 
iš streikierių paskutinį duonos 
kąsnį, bet streikuojantys ang
liakasiai laikosi įtempę visas 

Antras .medaus menesis
KUOMET ATSIVEZET SAVO PAČl^ <> 

NEW_Y0RK/J OEL GERy LAIKAI

IR ŽMOGUS OFISO BAKSE.APAIEINA 

SU JUMIS NEMANDAGIAI
IR TIKIETy SPEKULIATORIAI IRGI 
nieko jums negali pagelbeti

AS PAIMU JUOS

9JWom

UrlUarrtCo- fiitJMllTbL

BANDYK 
IR GAUK 

JUOS

TAI LENGVA 
AŠ TUOJAU

EINU IR 
nuperku 
Tl KIETUS

AS NORIU 
PAMATYTI 
J'JOLLIES“ 
Š| VAKARĄ 

ARTHUR

DU. ŽEMAI, 
FRONE, 

ŠIAM VAKARUI NĖRA DEL'JOLLIES' 
■O AR MATEI

UNCLE TOMS 
“j \ . CA0IN ?

DU DEL" JOLLIES" Si AM L 

_________ VAKARUI, MELDŽIU

AR NETURI 
KIETŲ J ’JOLLIESV

PASKIAU JyS BĖGAT <1 AGENTŪRĄ 
IR BŪTINAI NORITE NUSIPIRKTI 
DU TIKIETUS KAD IR PASKUTINĘ 
MINUTĄ

AŠ VAŽIUOJU NAMO.AS NEATVAŽIAVAU 
<Į NEW Y0RKĄ, KAD VIES6UTYJ SĖDĖJUS 
JEI BUTUM RUK£S Ol-D GOLD CIGARE- 

TUS, NEBŪTUM KOSEJg.3, DABAR
BUTUMŽN į "JOLLIES /

IR JUS KOSULYS TAIP APNIKO, 
KAD NEGALIT NEI ŽODŽIO 
IŠTARTI

TIKTAI DU "JOLLIES 
TIKIETAI LIKO

Old Gold
The Smoother and Better Cigarette

savo jėgas, kad tik nugalėjus 
savo naudotojus kasyklų savi
ninkus, kurie yra pasiryžę 
streikierius nugalėti ir dar la
biau juos pavergti.

Labiausia streiką ilgina ir 
visą kovą labai apsunkina 
streiklaužiai, kurie didina ver
giją ateity netik dėl visų dar
bininkų, bet ir dėl savęs. Val
stijos kazokai ir “coal and iron” 
policija irgi prie mažiausios 
progos puola streikierius, dau
žo juos buožėmis ir kemša j 
kalėjimus.

Pašalinė publika matydama 
tokius nuožmius streikierių' 
puolimus, aukoja sulig savo iš-1 
galės, kad tik angliakasiai šio
je baisioje ir ilgoje kovoje iš-, 
eitų pergalėtojais. O kova gi 
eina už butiniausius dalykus: 
už didesnį duonos kąsnį ir už 
palaikymą angliakasių unijos, 
to vienatinio angliakasių gink
lo kovoje su begaliniu išnau
dojimu.

— Pasaulio Vergas.

MONONGAHELA, PA. — 
Kovo 17 d. streiklaužis Cecil 
Stephens, 30 metų amžiaus, 
dirbęs Pittsburghx Coal Co. 
Montour No. 10 kasykloje, gryš- 
tant jam namo liko užkalbin
tas streikierių, kurie ėmė j j 
kalbinti mesti streiklaužiauti 
ir* rašytis į U. M. W. of A. 
angliakasių uniją. Bet streik
laužis vieton kalbėtis brolis-( 
kai, išsitraukė revolverį ir pri
grūmojo šauti į streikierius. 
'Pečiaus šerifo pagclbininkai 
Stephensą areštavo, o teismas 
nubaudė jį $25 ir teismo lėšo-' 
mis už nešiojimąsi ginklo be 
leidimo.

— Pasaulio Vergas.

Lietuvis Kontraktorius
Sudedam Bvfesaa b 
elektros jlegą f nau 
|us ir senus namus ii 
mainom naujas Įtam
pas | senas; duodam# 
ant lengvo iimokiji- 
mo. / .

Metropolitan Electric 
Shop

2211 W. 22nd Street 
Phone Caaal 2IV1L........... . ......... ... —/ 1

------------------------------------------------------ |

Atviras žmogus
- Daug tamsta malkų per 

žiemą sukurini ?
—0, to, tai jau klausk pas 

kaimynus.

Kam reikalingos ausys?
Mokytojas: Vaikučiai, kam 

Dievas jums ausis davė.
Vaikai: Kad mokytojas tu

rėtų ką draskyti.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

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

1618 West 18-ta Gatve
■ u

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINAGtJA, $5
l'uriu 43 metų patyrimų gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kit) 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jusu tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavime

- kas jums yra
DR. C. C. SINGLEY

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

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

NedSlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Priežodis gyvenime
Pirmas: Tamsta kvailas.
Antras: Gal būt, su tamsta 

susitikęs, esu kvailas, nes: su 
kuo sutapsi toks ir pats tapsi.

šaltakraujė
— Žinai, dūšele, musų .Jur

gutis išgėrė visą buteliuką ra
šalo. Kas daryti?

— Rašyk paišiuku.

BRIGGS

MUZIKOS ir RAD10 
KRAUTUVE

Užlaiko geriausius* Pianus, 
Radiolos, Victrolas, parduoda už 
cash ir dalinių išmokėjimų. Vic- 
tor Ortophonic Victrolas, Co- 
lumbia, Brunswick, Senoras, 
BCA Radiolas, Atwater Kent, 
Spartan ir Freshman.

Pirkdami Badio, Pianą ar 
Victrolą, pirmiaus pamatik mus. 
Mes parduodame teisingai, Ba
ili jos garantuojame, senus se
tus padarome elektrikineis.

Nauji Lietuviški Rekordai
26057 Pas darželi trys mergelės ir 

Žydelis iš Vilkaviškio miestelio 
(dainavo J. Babravičius.

16085 Lietuviškas Džiazas ir Vana
gienė Polka — A. Vanagaitis.

26051 Barbora ir kad nėr Alaus — 
A. Vanagaitis.

26053 Sharkis ir Sena jaunystė — 
A. Vanagaitis.

26056 Visiems tinka polka ir Sesutė 
valcas.

79481 Skombalinė polka ir Telšių 
polka

79482 Tu arielka tu pilkoja ir Au
gina motulė vienturtę dukrelę 
—Venckevicz.

Tas pačias dainas galite gaut ant 
rolių dėl pianų.

Nauja Radio Iz>g knyga dy
kai kiekvienam kuris prisius ar 
atsineš šį apgarsinimą.

Jos. F. Budrik (Ine.)
(Korporacija)

3417-21 So. Halsted St 
CHICAGO

Tel. Boulevard 4705

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

GYVENIMAS 
Mėnesinis Žurnalas 

900 VV. 52nd Street 
CHICAGO

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

Prenumerata metams f2
Pusei metų ............... $1
Kopija .............................. 20c

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

Petternų Skyrius

a NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky^ 
rius atdaras kasdic nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v, 
ryto iki 2 vai. po piet

. n ................. .................................................
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MUSŲ MOTERIMS
» "■—■ Veda Dora Vilkiene ■■ ■—■■■ ■< ■ *

Moterės kūno 
kultūra

Teko man pastebėti, kad čia 
moteris ar merginos mažai 
tesirūpina dailumu savo išvaiz
dos ir nieko beveik nevartoja 
apart pauderio ir pento. Ne sa
kau tą apie inteligentes, bet 
paprastas darbininku moteris 
ir dukreles. Nors ir turėtą 
kiek laiko geriau save aprūpin
ti. Todėl, toms, kurios nori pa
sinaudoti. suteiksiu kelius pa
tarimus. Visi jie yra arba 
mano patirti arba gerai man 
žinomu moterų praktikuojami.

Veidą geriausiai plauti kas 
rytą ir vakarą tokiame vande
nyj, kokio oda nebijo, bet ge
riau vasarą vartoti šiltesnį, o 
žiemą šaltesni vandenį, nes ne 
taip jaučia oda oro atmainų. 
Kol ne visai dar oda išdžiūvus, 
gerai lengvai masažuojant įtrin
ti kokiu švelniu kremu, tas da
ro odą švelnesnę. .Jei kieno oda 
riebi ir auga juodi taškai (vag
iai) tada reikia prausties va
kare gerai kaštu vandeniu, ii 
kas savaitę išspausti atsargiai 
taškus, ir lengvai ištrinti odą 
su taip vadinamu prancūzišku 
o-de-kolonu, tyru alkoholiu, ar 
lengvu kremu.

čekas pilti truputį garstičių mil
telių, arba talkos.

Apie viso kūno užlaikymą ga
liu tiek pasakyt, labai geras 
įpratimas yra kas rytą ištrin
ti šaltu kambariniu vandeniu 
ir sausai apsišhiosėius apvilkti 
apatinius ir nors penkias mi
nutes padaryti paprastą mank- 
kštą (gimnastiką) rankų, kojų, 
liemens. Tai neima daug laiko, 
bet labai gerai poto jaučias 
žmogus, tik ne patariu pradė
ti žiemos šaltame kambary, ar
ba turint šaltį. Labai naudin
ga įpratinti nuo mą/.o vaikus, 
pradžioje gal bus sunku, bet 
toliau ir vaikas ir tėvai įver
tins tą įpratimą. Kūnas 
liks gražios, sveikos spalvos, 
bus miklus, graikštus ir svei
kas.

Jei norėsi riebąjanti kūną su
laikyt ir ne duoti jam nesu- 
burgti, labai gerai kas rytą vi
są kūną gerai ištrinti mišiniu 
iš lygių dalių alkoholio, acto 
ir šalto vandens, taipgi lengva 
gimnastika gerai daro, ir nie
kad nesimaudyt labai šaltame 
vandeny, nes tas silpnina rau
menis.

žinoma viskas tas ne gelbės 
iš kelių kartų, bet reikia pra
dėjus visada vartoti, o po mė
nesio, kito galima ir pasekmes 
aiškiai matyt.

—žemaitukė.
Kadangi rankos čia labai 

trukėja šeimininkėms, tai ir vėl 
galiu patarti, po kiekvieno nu
plovimo, sutrinti prausiamu, 
sausu muilu, o vakare gerai iš
plovus šiltu vandeniu, gerai į- 
trinti sekančiu mišiniu: glice
rino ir amonijako (stink spirit) 
ligias dalis, arba glicerino ir al
koholio spirito ligias dalis ir 
biskį etero (Iloffmano lašai), 
tas daro labai švelnia oda. ži
noma, ir nagų ne reikia visai 
pamiršti.

Kas link kojų, tai geriausia 
plauti kas dien vakare, o žie
mą kas antrą dieną šaltame 
vandenyj, nes nebijos taip šal
čio ir ne prakaituos. Jei kojos 
prakaituoja, gerai i švarias pan-

2954—Jaunai mergaitei mokyklon 
suknelė. Tinka iš blle materijos. 
Galima siūdinti su ilgom ir trum
pom rankovėm. Sukirptos mieros 
G, S, 10 ir 14 metų amžiaus. 8 me
lų mergaitei 1 7/8 .vardų, 40 colių 
materijos ir % yardų 32 colių skir
tingos materijos apikaklė ir ranko
vėms apsiūti.

Norint gauti vieną ar dauginu virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No _________
Mieros ..........-..... . per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vale t)

DUONOS IR KEPENŲ 
KLECKELIAI

Vį. puoduko nevirtų, veršienoj 
kepenų,

11 o puoduko baltos, sausoj 
duonos trupinių arba geriam 
vartoti baltą duoną, supjausty
ta mažais šmotukais

1 šaukštukas druskos
Pipirų
I šaukštukas sukapotų pet- 

ruškų
1 šaukštukas sukapotų svo- 

gonų.
1 šaukštukas sviesto arba 

taukų
1 kiaušinis.
Įmerk duoną j vandenį 10 

minučių ir paskui rankomis iš- 
spausk, kad duona butų visai 
sausa. Pridėk išplaktą kiauši
nį ir likusius prieskonius. Pa
daryk mažus rituliukus. Jeigt 
tešla ne butų ganėtinai kieta 
pridėk maltų krakėsų arba su
tarkuotos baltos, sausos duonos 
Virk sriuboj iš mėsos arba at- 
skyrai, druskuotame vandeny 
ir paduok gaštus su tarpyti 
sviestu.

VEGETERIJONŲ KEPALAS

% puoduko sausos baltoj 
duonos trupinių

1 puodukas žirnių (žalių ii 
kėnų)

Į4 puoduko sukapotų, vala
kiškų riešutų

1 kiaušinis
1 šaukštukas druskos
’/n šaukštuko pipirų
2 šaukštai tarpyto sviesto
:{/i puoduko pieno
Pertrink žimiuą per sietą 

Pridėk visus likusius dalykus 
Sudėk išsviestuotan, mažan in
dai), apdengk baltu popierių ii 
.kepik nekarštame pečiuje 4C 
minutų.

ŠOKOLIADINIS PUDINGAS

1 unciją šokoliado
% puoduko cukraus
2 puoduku pieno
i/į puoduko komų krakmole
Ištarpyk šokoliadą dviguba

me puode, pilk išlengvo pieną 
įdėk cukrų ir maišyk. Tegu 
beveik užverda. Pridėk krak
molą, išmaišius su trupučiu 
šalto vandens ir virk 20 mi
nutų.

Supilk į formas ir duok at
šalti. Paduok su pienu arba sal
džia Smetona.

Greitai padaromas pudingas 
pigus ir skanus. Gera duoti j 
mažiems vaikams.

DAGTYLIŲ IR RIEŠUTŲ 
KĖKSAS

2 šaukštai sviesto
1 puodukas cukraus
1 kiaušinis
l/i, šaukštuko druskos
% sv. daktylių (dates)
1 puodukas karšto vandens
I šaukštukas sodos
1>2 puoduko gerųjų miltų
•6 puoduko valakiškų riešu

tų, sukapok.
Išimk širdis iš daktylių ii 

supiaustyk pusiau. Teghl pa
stovi • karštame vandeny vie« 
ną valandą. Ištrink sviestą ii 
cukrų, pridėk kiaušinį ir drus
ką. Sudėk išmirkytus dakty- 
liūs. Persijok miltus su soda 
pridėk prie miltų su soda, rie 
šutus. Viską kartu sumaišyl 
gerai, paskui išplak. Supilk į 
dvi išsviestuotas blėtis ir kepi 
nekarštame pečiuje 25 minu
tes. Perdek su išplakta, saldži; 
smetona. Uždėk smetona an 
viršaus kėkso.

KAKAO PYRAGAIČIAI

2 kiaušinių baltymai
1 puoduką cukraus
1/i.puoduko kakao
1 šaukštukas cinamonų
1 puodukas sausų, baltoj 

duonos trupinių
1 šaukštukas vanilijos
Išplak kiaušinių baltymus 

pridėk vaniliją, duonos trupi 
nius, kakao ir cinamonus. Del
su šaukštu ant išsviestuotos ble- 
ties, mažus pyragaičius ir kepi 
nekarštame pečiuje 20 minutų

KEPTA HALIBUT ŽUVIS

2 svaru halibut, viename 
šmote

2 babkovu lapu
•/j šaukštuko nemaltų pipirų 

2 ar 3 gvazdikus
Sunka iš dviejų citrinų. Vis

ką užpilk ant žuvies ir duok 
pastovėt 2 valandas. Užberk 
druskos. Padėk ant blėties, už
dėk du šaukštu sviesto ir pa
dėjus nekarštai) pečiun, kepk 
20 minutų. Paduok su tomatų 
dažai u, kurį padarysi kaip se
ka:

2 šaukštu sviesto
H šaukštuko svogūnų sun

kos
2 šaukštai miltų
lįpuoduko vandens
1 puoduką virtų, perkoštų 

tomatų, arba tiek pat tomatų 
iš blėkinūs.

1 šaukštuką druskos ir tru
putį pipirų..

Padėk sviestą puodan, papil
dyk, sudėk miltus ir maišyk. 
Pridėk vandenį ir gerai išmai
šyk, paskui tomatų sunką ir 
likusius pridečkus. Virk 5 mi
nutes. Gali užpilti ant žuvies, 
arba paduoti atskyrai. šį da- 
žalą galima irgi vartoti ant 
virtų makaronų.

VIRTA ŽUVIS

3 svarai žuvies tinkamos vi
rimui, ne kepimui

1 kvortą vandens
2 šaukštai acto, arba keletą 

riekučių citrinų
^šaukštuko saldžiųjų pipirų
1 šaukštas smulkiai sukapo

tų svogūnų
1 šaukštas smulkiai sukapo

tų selerų
1 šaukštas smulkiai sukapo

tų morkvų.
Nuvalyk žuvį, apiberk drus

ka, tegul pastovi keletą valan
dų. Tegul vanduo verda su ac
tu, pipirais ir daržovėmis, pa
kol vanduo bus gerai persiė
męs prieskoniais, t. y. vanduo 
turės gerą skonį.- Sudėk žuvį 
ir virk ant mažos ugnies, pakol 
negalėsi elngvai išimti kaulus. 
Padėk ant torielio, -perkošk 
sunką kurioj virė žuvis ir už
pilk ant žuvies.

Paduok su virtom bulvėm.

TUNĄ ARBA SALMON 
ŽUVIS IR RYŽIAI

1 keną Tuną arba Salmon 
žuvies

1 puoduką virtų ryžtų
1 puoduką baltojo dažalo iš 

pieno, sviesto ir smiltų

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kensington
A. a. Petras šilius

Liūdnos pas mus, kensingto- 
niečius, žinios. Ypatingai pasta
rais laikais vietos lietuvių pa
dangę pradėjo tankiai lanky
ti rųsčioji mirtis, veik vienu 
ir tuo pučiu laiku išplėšdama 
iš musų tarpo net tris asme
nis.

Liūdniausioje padėtyje, ta
riaus, paliko tai velionio Pet
ro šiliaus nelaiminga šeima 
našle Domicėlė, kuri turi jau 
63 metus ir jau 14 metų kaip 
yra visiška pabėgėlė — inve- 
lide; sūnūs Petras, turįs 21 me
lus ir nuo 3 metų savo am
žiaus suparaližuotas, ir jaunu
tė duktė, vos 14 metus beei
nanti, kuri taipgi jokios med
žiaginės pagalbos savo motinai 
nei broliui negali teikti.

Tokioj tai apverktinoj padė
tyje velionio šilio šeimai esant 
ištiko tas tragingas smūgis — 
jų vienintelio duondavio ir glo
bėjo mirtis.

Velionis Petras šilius buvo 
senas vietos gyventojas ir vi
sų kaimynų bei pažįstamų my
limas žmogus. Sirgo jis gana 
ilgą laiką. Pagulėjęs kurį lai
ką pavieto ligoninėje ir tik ne
senai sugrįžęs pasimirė.

Tas liūdnas ir tragingas įvy
kis atsitiko kovo 14-tos dienos 
rytmetį, 2 va]., sulaukęs 62 me
tų amžiaus. Ir jeigu ne vie
tos ir apielinkių lietuvių, drau
gų bei pažįstamų, geraširdy
stė, kuklumas ir prakilnus jau
smai, kažin kas butų išėję su 
vėlionies šermenimis ir laido
tuvėmis bei šeimos likimu. Tie
sa, velionis priklausė kelioms 
vietos pašalpinėms draugystėms, 
tariaus tai tik lašas vandens 
juroje, palyginus su reikalinga 
pagalba.

Tačiaus pasidėkojant vietos 
lietuvių ir iš kitur atvažiavu
sių velionies pažįstamų, drau
gų ir genčių viršrpineta gera
širdyste, duosnumu ir rupes- 
tingumu, velionis likosi kuo- 
gražiausiai palaidotas.

Velionį lydėjo į Visų šventų 
parapijos bažnyčią ir iš ten į 
Kazimierines kapines net 64 au
tomobiliai; kun. Paškauskas at
laikė gedulingas pamaldas be
veik be jokio užmokesnio; gi 
graborius Eudeikis teikė malo
nų patarnavimą kaip šermenų 
taip ir laidotuvių tvarkyme.

Laidotuvių vakare, 1. y. ko
vo 17 d., geri), viengenčių ru
pesniu, pp. Juozapo Dūdos ir 
Jurgio Kindurio, kurie visomis 
laidotuvėmis kaip lygiai ir šer
menimis taip pasišventusiai rū
pinosi, buvo surengta visiems 
laidotuvių dalyviams bei daly
vėms vakarienė. Vakarienes

Druskos ir pipirų.
Padėk išsviestuotan indan 

eilę ryžių, paskui žuvies, pas
kui vėl ryžių, apipilk baltuo
ju dažalu ir kepk nekarštame 
pečiuje 15 minutų pakol viršus 
gerai parus. Paduok karštą.

KRAKĖSŲ RITULIAI

6 šaukštai sutrupintų krakėsų
1 kiaušinis
2 šaukštai sviesto bei taukų
1 šaukštukas sukapotų pet- 

ruškų
1 šaukštukas pieno
Vi šaukštuko druskos
Nutmeg, malto imbiero arba 

pipirų dėl skonio, kas kam tin
ka.

Ištrink (nedaug) sviestą su 
kiaušiniu, pridėk prieskonius, 
paskui pieną ir pakankamai su
trupintų krakėsų, kad padaryt: 
tirštą te$lą. ^Padaryk mažus 
rituliukus. Tegul pastovi pusę 
valandos ir pasikelia. Išvirk 
druskuotame vandeny, apipilk 
tirpytu sviestu ir paduok karš
tus, arba virk juos piene i) 
paduok kaip pieno sriubą. 

tikslas buvo sušelpti vėlionies 
likusius nelaiminguosius — naš
lę ir našlaičius. Čia vėl, ačiū 
lietuvių duosniai širdžiai, suau
kota net šimtas dolerių, neskai
tant pirpiiaus ir vėliaus sudė
tų ir teberiedamų aukų.

'Todėl šiuomi čia ir norima 
išireikš'ti didžiausį viešą ačiū 
visiems liems šermenų, laido
tuvių ir vakarienės dalyviams, 
aukotojams ir visai eilei tų bro
lių ir seserų, kurie teikėsi iš
tiesti nelaimi n gilėms vėlionies 
šeimos nariams savo duosnią 
pagalbos ranką ir padėjo su
mažinti gausą jų karčių aša
rų.

Didelį ačiū reiškia nuo sa
vęs ir tų liūdnų apeigų vedė
jai ir prižiūrėtojai, Juozapas 
Dūda ir Jurgis Kinderis, vi
siems vietos ir apielinkių geri), 
biznieriams, kurie teikėsi pri
sidėti prie laidotuvių suteik
dami automobilius, gausiai au
kaudami ir t. p.; kun. Paškau- 
skui už jojo beveik veltų ir 
malonų patarnavimą bažnyčio
je; gra'boriui Eudeikiui už jo 
malonų rūpestingumą šermeni
mis ir laidotuvėmis.

Tegul laimė visiems Jums, 
geros širdies žmones, teikia 
džiaugsmingą palaimą už tokią 
kiltą atjautą oelaimingesniems 
musų broliams!

Už Juoz. Dūdą ir J. Kinderį.
— Reporteris.

CHICAGOS 
ŽINIOS

• -r— - — _ '— - -   —

Mr. S. Szymczak, fonest pre
serve užveizda, įsako kompani
joms, kurių lentos su paskelbi
mais buvo išstatytos pavieto 
miškuose, nuimti jas. Jeigu 
kompanijos nenuims, lai miškų 
apsaugos darbininkai jas paša
linsią. * * *

P-4iia Anna Pove] yra 70 me
tų amžiaus, jos vyras Joseph 
Pavel — 77 metų. Nuo 5 dienos 
vasario šių metų jiedu gyveno 
skyrium. Teisme dagi pradėta 
byla perskyroms, nors pora 
buvo išgyvenusi kartu jau 51 
metus. Teisėjas Sabath sutaikė 
juodu.

* * *
Thomas Holden ir Francis 

Keating rasti kalti. Jie apiplėšė 
traukinį Evergreen parke 1926 
metuose ir pagrobė $135,000. 
Jiems grūmoja bausmė kalėti 
iki 25 metų.

» » O
Prof. David M. Maynard ap

sivedė Willa M. Evans, taipgi 
mokyta kolegijoje. Jiems šliu- 
bą davė kapitonas laivo, kuriuo 
jiedu važiavo. Dabar Maynard 
pareikalavo divorso. Teisėjas 
Sabah pareiškė, kad tokie šliu 
bai yra teisėti. Ale jei vyras ar 
pati pareikalautų perskirų, tai 
persk iros turi būti duotos.

* * *
VVardų Comitteemanų rinki

mui artinantis, imtinės tarp į- 
vairių kandidatų ir jų sekėjų 
darosi aštresnės. Dalykas toks, 
kad nors wardo comiiteeinano 

~B I B L I J 0 S
STUDENTAI

turės programą per radio 
W0RD 252 m. pirmadieny j 
kovo 26 d., 1928 m. Pradžia 
lygiai nuo 6 iki 7 vai. vaka
re. Grieš orkestras, giedos 
koras, kvartetas ir solo. 
Kalbės S. J. Beneckas apie 
Velykas.

Visi, kuriems teks girdėti 
tą programą, malonėkite 
parašyti keletą žodžių iš
reikšdami savo nuomoję. 
Laiškams adresas:

W0RD “Sargybos Bokštas” 
Webster Hotel

2150 Lincoln Park, West, 
Chicago, III. 

vieta yra neapmokama, bet ji 
skaitosi nepaprastai svarbia po
litikierių gyvenime. Visi jau ži
no, kad meras VVm. II. 'Thom
pson susivienijęs su Crovvc, te- 
čiaus tos jungtuvės ne visur 
gerai klojasi. Ir 50 wardoje pa
sireiškia kaip tik toks “nesugy- 
venimas.” Mat kiekviena politi
kierių grupe stengiasi juo dau
giau savųjų wa.rdo commiltee- 
menų. Politikieriai susi|w-ša 
tarp savęs taip, kad ir teis
muose atsiduria.

* ♦ *

Nusižudė Frederick Welch- 
sler, 29 metų, 1743 Drexel bvd., 
bedarbis. 

* * *
šeši ugnegesiai tapo sužeisti 

gesinant gaisrą adresu 4810 S. 
State st. Jie stovėjo ant gonko 
4 aukšto. Gonkas suhižo ir nu
virto žemvn.

»!« * >!t

Sherman viešbutyje šiuo lai
ku yra kvielkų paroda. 

* * «
šiandien prasideda cukraus 

dirbėjų suvažiavimas. Pasak II. 
A. Austin, United States Beet 
Sugar asociacijos sekretoriaus, 
Amerikoje kasdien suvartoja
ma cukraus už $2,923,422.

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYK1T savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, jdedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažus, 

AJAX CONSTRUCTION C0.
2206 Milwaukee A ve., Te! Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

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

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

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

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose --------------—
UETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................    —

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Kleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimyna užlaikyti.

Mc

193 G r and Street 
............. .... —■

APSIDRAUSK!

$10,000 acodent 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, UI.
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.......................................................—
Užsiėmimas —..... Amžius......—
Pašelpgavis  ——................................. ............

Office of County Clerk 
of Cook County, Illinois

State of Illinois )
) SS.

County of Cook )

Pursuant to the provisions of 
Section 34 of the Primary Elec- 
tion Law of Illinois, I hereby 
certify that the color of the 
paper to be used for the pri
mary ballots of the respective 
parties for the Primary Eelec- 
tion to be held in the County 
of Cook, outside the City of 
Chicago, the City of Chicago 
Heights, the Town of Cicero 
and the Villagc of Summit, on 
Tuesday, April lOth, A. D., 
1928, shall be as follows:

Democratic Party ....Pink 
Republican Party ...... White
Independent Republican Blue
In witness vvhereof, I have 

icreunto sėt my hand and af- 
fixed the seal <if the County of 
Cook, this 22nd day of March, 
A. D., 1928.

ROBERT M. SWEITZER, 
County Clerk of

Cook County, Illinois
(Seal):

S2J0

$130

Brooklyn, N. Y. 
........ . ................ .
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ANGLIJOS KOMUNISTAMS ILGA NOSIS

“KRIKŠČIONIŲ EROS PALIKIMAS”

Voldemaro “Lietuvos Aidas” su pasididžiavimu 
praneša, kad teisingumo ministeris, pagalios, įsakęs 
valstybės gynėjui “duoti eigą” Petrulio bylai, kuri bu
vo užvesta dar prie Sleževičiaus valdžios. Petrulis yra 
buvęs finansų ministeris ir premjeras krikščionių de
mokratų viešpatavimo laikais. Jisai yra kaltinamas dėl 
valstybės turto eikvojimo.

Kaip iš Lietuvos laikraščių matyt, tautininkų val
džia pradėjo imti į nagą ir kitus klerikalų bloko šulus. 
Teismo organų patvarkymu tapo nesenai suimti ir pa
dėti į sunkiųjų darbų kalėjimą krikščioniškos Ūkinin
kų Sąjungos vadai, Dr. Draugelis ir p. Mikšys. Juodu 
yra kaltinamu garsiojoje “lašinių byloje”.

Tai vis palikimas iš tos “krikščioniškos eros”, ka
da Lietuvą valdė kunigas Krupavičius, Šmulkštys ir ki
ti “dorovės mokytojai”.

Ar dabar aišku, kodėl Lietuvos klerikalai taip karš
tai puolė į glėbį smetonininkams, kuomet šie naktyje iš 
gruodžio 16 d. į 17-tą nuvertė demokratinę valdžią? Ta 
valdžia buvo pradėjusi traukti teismo atsakomybėn 
klerikalinių partijų darbuotojus už įvairias jų atliktas 
piktadarybes!

Krikščionys rėmė perversmininkus, nes tai buvo 
vienintelis būdas jiems apsaugoti nuo kalėjimo bausmės 
savo kailius. Ir jų kailiai, ačiu tani “pučui”, iki šiol išli
ko neliesti. Dauguma bylų, užvestų prieš “krikščioniš
kus” piktadarius, per šiuos keturioliką ar penkioliką 
mėnesių “naujosios eros” visiškai sudilo. Kitos gi, kurių

Komunistų internacionalo centras, kaip žinoma, įsa
kė Anglijos komunistams išeiti atviron kovon prieš 
Darbo Partiją ir tuo tikslu kiekvienuose rinkimuose (į 
parlamentą, į vietų savivaldybes ir t. t.) statyti savo 
atskirus kandidatus.

Ši nauja komunistų taktika jau tapo pavartota 
praktikoje, kai kovo mėnesio pradžioje Anglijos mies
tuose ir “kantėse” įvyko rinkimai. Londone, sakysime, 
komunistai išstatė keletą dešimčių savo kandidatų į 
miesto tarybas, prieš Darbo Partijos kandidatus. Ir ko
munistus dar parėmė radikaliai Darbo Partijos elemen
tai.

Londone, mat, trys Darbo Partijos skyriai atsisa
kė vykdyti partijos suvažiavimo nutarimą, kuriuo įsa
koma pašalinti iš visų Darbo Partijos organizacijų ko
munistus. Už šitą disciplinos laužymą tie trys skyriai 
tapo išbraukti iš partijos ir jų vietoje Darbo Partijos 
centras suorganizavo kitus skyrius. Bet nepaklusnieji 
skyriai, partijai ant keršto, nutarė ir toliaus veikti, ir 
šiuose savivaldybių rinkimuose sudarė savo kandidatų 
sąrašus, įrašydami i juos daugiausia komunistų vardus.'

Maskviniams čia buvo puikiausia proga parodyt, 
“ką jie gali”, nes jiems pavyko ne tik išstatyti savo 
kandidatus, bet ir pasikinkyti jų naudai buvusius Dar
bo Partijos organizacijas. Na, o kokie rezultatai?

Rezultatai tokie, kad i Londono miesto tarybas ne
buvo išrinktas nė vienas komunistas.

Darbo Partija gi, nežiūrint pikčiausios komunistų 
agitacijos prieš ją, laimėjo 8 naujas vietas Londono sa
vivaldybės įstaigose, kuomet konservatoriai prakišo 7 
vietas, o liberalai prakišo 1.

Visa, ko komunistai atsiekė, kovodami prieš Darbo 
Partiją, tai — padėjo trijuose distriktuose kapitalistinių 
partijų kandidatams. Ačiū komunistams, kurie atitrau
kė dalį balsų nuo Darbo Partijos, dviejuose distriktuo
se praėjo konservatorių kandidatai, kurie šiaip nebūtų 
praėję, ir vienam distrikte praėjo liberalas. Jei ne ko
munistai, tai Darbo Partijos laimėjimas šiuose rinki
muose butų buvęs dar didesnis.

Naujasis Londono miesto parlamentas susideda iš 
77 konservatorių, 42 darbiečių ir 5 liberalų; o pirmiau 
susidėjo iš 84 konservatorių, 34 darbiečių ir 6 liberalų. 
Konservatoriai dar tebeturi absoliučią daugumą, — ir 
tai pasidėkojant komunistams!

Patys komunistai, vadinasi, nieko nepešė, tik pa
tarnavo reakcijai. Taip pat bus ir renkant Anglijos par-
lamentą, jeigu Maskvos “dėdės” iki to laiko neatšauks 
savo idiotiškos taktikos. Nykštukų Žeme

Utsloakymo kalnai
Chlcagoja — paltui

Metams------------------ —------ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ... .  2.60
Dviem mėnesiam____________ 1.50
Vienam mėnesiui —.........— .76

Chicagoje per iineiiotojusi
Viena kopija —..... . 8c
Savaitei---------— 18c
MinaahU..............................   — 76c
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mo įstaigų stalčiuose, ir tik dabar joms pradedama 
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“DEL KURJOZO” 
PAMELUOJA.

L. Pruseika, rašydamas “Lai
svėje” apie Brest-Litovsko tai
kos dešimties metų sukaktuves, 
tarp ko kita pasakoja šitokį 
“faktą”:

“Del kurjozo dar pažymė
sime, kokios linijos tuomet 
laikėsi Amerikos grigaitiniai. 
Ar žinote, kad predžioje 1918 
metų ‘Naujienos’ buvo prie
šingos Lietuvos neprigulmy- 
bei (? “N.” Red.) ir stojo už 
federaciją su Rusija? ‘Nau
jienos’ tuomet peikė ir net 
smerkė ne tik naujai iškep
tus lietuviškus diplomatus, 
bet visoje eilėje straipsnių 
prirodinėjo, kad Lietuvai bu
tų parankiausia susidėti fe
deracijos ryšiais su Rusija, 
o Rusija... tuomet jau buvo 
sovietinė! Vaduojanties da
bartine ‘Naujienų’ politika, 
Grigaitis pats sau turėtų kai
lį išpilti už savo jaunystės 
griekus.”

Tai yra negraži Pruseiko fab- 
rikuciju, ir dauginus niekas!

Visų-pirma, “Naujienos” nie
kuomet nestojo už jokį (federa
cinį ar kitokį) susidėjimą su so
vietų Rusija, šis faktas yra 
perdaug gerai žinomas Ameri
kos lietuvių visuomenei, kad jį 
čia reikėtų plačiau aiškinti, nes 
nuo pirmos dienos bolševikų 
valdžios susidarymo “Naujie
nos” užėmė griežtą poziciją 
prieš bolševizmą ir laikėsi tos 
pozicijos per visus dešimtį me
tų.

Antra, “Naujienos” niekuo
met nekėlė federacijos su Ru
sija obalsio. Jų obalsis, nuo
1914 metų iki tos dienos, ka- kiško “komunizmo“ priešas, ji- 
da patys Lietuvos žmonės pa- sai nori parodyti, kad ne tik ji- 
rodė savo laisvą pasiryžimą ei- sai vienas išsižadėjo savo įsiti- 
ti prie nepriklausomybės (tik- kinimų ir nuėjo tenai, kur vė- 
ros nepriklausomybės, o ne kai- jas pučia. — bet kad taip pat 
zeriškos!), — buvo tautos ap- darę ir “grigaitiniai“. Matyt, 
sisprendimo teisė. Apie tedera- ir bolševikiškų nepraustaburnių 
ciją su Rusija—su demokra- čempiono sąžinė nėra visai ra
tine, o ne diktatoriška Rusija! mi. •

Kaip atrodo nykštukai. — Eks
pedicija. — Nykštukų kai
mas ir namai. — Sliekų dė
žės. — Drabužiai. — Nyk
štukai ir veidrodis. — Pasi
sveikinimo būdas. — Svetin
gumas. — Kaip nykštukai 
maistą gamina. — Darbo pa
skirstymas. — Muilas. — Ve
dybų ceremonijos. — Atsi
sveikinimas.

Nykštukų žeme randasi Nau
jojoj Gvinėjoj. Ji yra visiškai 
atskirta nuo civilizuoto pasau
lio. Tarp aukštų kalnų, kurių 
viršūnes yra apdengtos snie
gu, gyvena taikstančiai žmo
nių. Tie žmonės yra tikri nyk
štukai, nes jų ūgis nesiekia nei 
penkių pėdų. Kulturiniu žvilg
sniu jie gyvena akmens gady
nėj, kaip prieš tuksiančius me
tų gyveno musų protėviai. Apie 
metalus jie jokio supratimo 
neturi.

Praeitą melą Smithsonian 
Institution surengė ekspediciją, 
kuriai vadovavo Mathesv Stir- 
ling. Ekspedicijoj dalyvavo apie 
•100 žmonių, kurie susimetė į 
penkias stovyklas. Kelionė bu
vo labai sunki, nes reikėjo kop- 
tis j aukštus kalnus.

Praėjus šešiems mėnesiams, 
ekspedicija pasiekė savo rųšics 

— “Naujienos” kalbėjo tiktai 
kaipo apie galimą apsisprendi
mo formą tam tikrose aplinky
bėse.

Trečia, tik Pruseikos igno- 
rancija arba jo bolševikiškas 
bukaprotiškumas gali “aiškin
ti” išreikštąsias /‘Naujienose” 
mintis apie federaciją su Ru
sija, kaipo priešingumą nepri
klausomybei. šituo klausimu 
“N.” redaktorius pasisakė dar 
“Naujosios Gadynės” (L.S.S. 
žurnalo) puslapiuose ginče su 
Kapsuku, pareikšdamas, kad, 
jeigu pavergtosios tautos norės 
dėtis su kuoNnors į federaciją, 
tai jos turės pirma pasidaryti 
nepriklausomos.

Kervirta, “Naujienose” jau 
1916 metais buvo įdėti “drg. 
Vilniečio” (Stepono Kairio) 
laiškai, kuriuose buvo iškeltas 
Lietuvos nepriklausomybės rei
kalavimas (kuomet dar nė vie
na partija Lietuvoje arba Ame
rikoje tokio obalsio nekėlė), ir 
“Naujienos” nei tuomet, nei vė
liaus nesipriešino tokiam drg. 
Kairio nusistatymui.

Penkta, ta “neprigulmybė”, 
kurią smerkė 1918 m. “Naujie
nos”, buvo vyskupo Karevičiaus 
ir kitų Lietuvos atžagareivių 
paskelbtoji kaizerinė “neprigul
mybė”: “Nepriklausoma krikš- 
č ion iŠ kai-konser vilty viška Lie
tuva, amžinais ryšiais susijun
gusi su Vokietija”, — kuriai 
buvo parūpintas paskui ir vo
kiškas princas Urachas, kaipo 

'Lietuvos karalius. Pruseika da
ro tokią pat falsifikaciją, kaip 
ir širvydiniai “vienybininkai”, 
kuomet jisai “Naujienų” kovą 

| prieš tą kaizerišką nepriklauso
mybę tolygina Lietuvos nepri- 
klau somybčs atmeti m u i.

Ir kam Pruseika sumanė taip 
negražiai apmeluoti “Naujie
nas”? Aišku kam: minėdamas 

j 1918 metų pradžią, kada dar ji
sai buvo socialistas ir bolsevi-

daržą, kuris buvo aptvertas 
aukšta tvora. Vienoj daržo pu
sėj buvo keli namukai, pada
ryti iš nestorų medžių. Prie 
vįeiyi namuko stovėjo maža 
mergaitė. Ji nei kiek neišsi
gando pamačiusi būrį žmonių. 
Be jokios baimės ji nuvedė ek
spedicini nkus prie senos mo
ters, kuri * taip pat jokio iš
gąsčio neparodė. Trumpu lai
ku susirinko vyrai ir moterys. 
Jie buvo labai malonus ir už
silaikė ramiai. Jie palydėjo ek- 
spedicininkus iki stovyklos. 
Anksti vakare apie 30 vyrų 
vėl atlankė ekspedicijos daly
vius ir padovanojo jiems kiau
lę ir bananų. Kuomet nykštu
kai patyrė, jog su jais nori
ma mainai daryti, tai jie pra
dėjo nešti visokius daiktus. 
Sliekų dėžes (kurie yra var
tojami vietoj pinigų) jie no
rėjo gauti laidau, negu peilius 
bei kirvius. Nykštukai pasiro- 
dė esą labai teisingi žmonės: 
jie visuomet atnešdavo daik
tus, už kuriuos jiems buvo už
mokama iškalno.

Moterų drabužiai susideda iš 
trumpos priejuostės, padarytos 
iš medžio žievės. Kiek vyrai, 
tiek ir moterys dengia galvas 
savo rųšies nertiniais maišais 
ir puošiasi kardeliais. Vyrai 
dar puošia savo plaukus plunk
snomis, o kūną pridengia kai
liukais.

Stovykloj jie žiurėjo su di
džiausiu nusistebėjimu į dau
gelį jiems nepažįstamų daik
tų. Ypač didelio įspūdžio jiems 
padarė veidrodis. Kaip liezdžio- 
nės, su veidrodžiu jie darė vi
sokius eksperimentus. Vienok 
labiausia jiems patiko sąsiuvi
nio puslapių sklaidymas. Jie 
prie kiekvienos progos prašy
davo sąsiuvinio puslapius pa
sklaidyti. Prie rašomosios ma
šinėlės irgi susirinkdavo bū
riai pigmių (nykštukų) ir su 
didžiausiu susidomėjimu pirš
tais badydavo raides.

Neūžaugų pasisveikinimo bū
das yra labai keistas. Atkiša
ma sulenktas pirštas, kurį svei
kinantis asmuo sugriebia ran
ka. Po to pirštas yra ištrau
kiamas taip, kad padaro ypa
tingą garsą. Laike pasisveiki
nimo ceremonijos jie tris kar
tus sušunka: “Vau! Vaul Vau!”

Nykštukai arba neūžaugos 
yra labai svetingi. Jie per vi
są laiką maitino ekspedicijos 
dalyvius saldžiusiomis bulvė
mis ir bananomis. Už tai jie 
griežtai atsisakė imti bet ko
kį atlyginimą. Jų namų viduj 
randasi apskrita duobė, kur 
jie maistą sau gamina. Vaka
rais nykštukai mėgsta sėdėti 
prie duobės ir dainuodami kep
ti bulves. Moterys gyvena at
skiruose namuose, bet dainuo
ti susirenka visi kartu.

Kadangi jie neturi metalo, 
tai visus savo įrankius daro iš 
akmens. Maistą jie gamina se
kamu burtu: įkaitina ugnyj ak
menį, o paskui jau ant karšto 
akmens kepa arba verda.

Neūžaugos gyvena kaimuo
se. Su akmeniniais kirviais jie 
iškerta džiunglių augmenis ir 
nuvalytą žemės plotą aptveria 
tvora, kad apsisaugoti nuo lau
kinių kiaulių. Medžius kerta 
ir žemę valo vyrai, vienok aug
menis auginti yra moterų pa
reiga. Nemažai yra auginama 
tabako. Pypkes ruko tik vy
rai, bet eigaretus visi — tiek 
moterys,, tiek vaikai. Svaigi
nančių gėrimų jie neturi.

Nykštukai niekuomet nesi
maudo. J ekspedicijos dalyvius, 
kurie maudėsi, jie žiurėjo su 
didžiausiu nusistebėjimu. Daug 
linksmumo jiems suteikė mui
lo putos. Jie pradėjo net sa
vo kimus muilyti. Žinoma, ne 
tuo tikslu, kad nuplauti pur
vą, bet todėl, jog tai jiems pa
tiko. Už muilo gabaliuką nuo 
jų buvo galima gauti visokių 
daiktų.

Vyrų skaičius yra daug di
desnis, negu moterų. Todėl pa
sireiškia aštri kompeticija dėl 
žmonų gavimo. Teorijoj jie 
prisilaiko poligamijos, bet dėl 
moterų trukumo retas kuris 
vyras turi daugiau žmonų, ne
gu vieną. Igoon, vienas pigmių 
viršininkas, ypač parodė dide
lį draugiškumą ekspedicinin- 
kams. Už tai jis buvo gausiai 
apdovanotas sliekų dėžėmis. 
Klausiamas ką jis darys su tuo 
turtu, Igoon atsakė, jog pirks 
sau antrą pačią.

Vyras, kuris nori vesti, tu
ri įrodyti, jog jis yra pakan
kamai turtingas, kad užlaiky
ti žmoną. Be to, yra kvočia
mas ir jo drąsumas. Jaunosios 
giminės apie valandą laiko mė
lo j jį vilyčias ir jis turi da- 
botis, kad vilyčia neužgautų 
jo. Akmeniniu kirviu jis pri
valo nukirsti savo sužadėtinei 
vienos rankos pirštą. Tokia jau 
vedybų ceremonija. Jeigu mo
teris palieka našle ii* apsiveda 
su kitu vyru, lai ji ijctenka 
antro piršto, žodžiu, kiek kar
tų moteris apsiveda, tiek pirš
tų ji netenka. Jeigu tokie da
lykai butų praktikuojami Ame
rikoj, tai kai kurios moterys 
netektų visų pirštų... Beje, naš
liui vyrui irgi toki pat cere
monija daroma: jeigu jis ap
siveda, tai jam nukertama ran
kos vienas pirštas.

Vagys ir kriminalistai tarp 
nykštukų praktiškai nėra ži
nomi. Jų religija yra animis- 
tiška ir susiveda prie tikėji
mo i daugybę dvasių, kurios 
neva gyvena visokiuose daik
tuose. Tačiau apie savu religi

ją ir mirtį jie nemėgsta kal
bėli.

Kuomet po trijų mėnesi i 
buvimo ekspedicija turėjo ap 
leisti nykštukų žemę, tai Ig
oon su visais savo kaimo vy
rais palydėjo ją iki kalnų. Jie 
net buvo pasirengę lydėti ek- 
spedicininkus iki pat “namų”. 
Sunku juos buvo pertikrinti, 
kad tie “namai” randasi toli 
už jurų. Kai ekspedicijos daly
viai prie upės paskutinį kar
tą atsisveikino su nykštukais, 
tai nykštukai buvo tiek susi
jaudinę, jog jų veidais riedė
jo ašaros.

Taip maždaug Stirling ap
rašo savo eksi>ediciją į nyk
štukų arba neūžaugų žemę.

— K. A.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Mr. Cleary ir jo žmona, 935 
East 80-th st., buvo namie. Jų 
šunytis sulojo. Jie išgirdo koji 
minimą ant gonko. Manė, kad 
vagiliai taikosi įsilaužti vidun. 
Staiga dujų bomba įlėkė vidur, 
ir sprogo. Dujos ėmė troškinti 
Cleary ir jo žmoną. Žmonės, 
buvusieji ant gonko, paaiškino, 
kad jie policininkai. Cleary į- 
leido juos vidun. Vėliau paaiš
kėjo, kad policija nužiūrėjusi 
Cleary esant kokiu ten Casey 
—bombų dirbėju. Kada polici
jos padarytoji klaida paaiškėjo, 
ji atsiprašė, šeimynos, kurios 
nam»i užpuolė ir kame išsprog
dino gasų bombą.

❖ ♦ ♦
Advokatas Donald S. Trum- 

butt, 610 North Sheridan Rrd., 
turėjo šunį, šuva įkando Trum- 
bull’o du sunu — 12 ir 6 me
tų bernaičius. Išbėgęs gatvėn 
šuva įkando dar praeivį. Vė
liau patirta, kad šuns butą pa
siutusio. Advokato vaikai gydo
mi nuo pasiutimo. Tečiaus po
licija nesuranda žmogaus, kurį 
tas pats šuva įkando.

* ♦ ♦

Penketas vaikėzų įsilaužė 
Art Cicky garažan, 3021 East 
94 st., liksiu pavogti autą. Vie
nas vaikėzų, Edsvard Hardy, 
22 metų (gyv. 28 H \V. 103rd 
st.) užžybino dektuką, idant 
pažiurėjus, ar auto rezervuare 
esama gasolino. Gasolinas eks- 
plfodavo. Vaikėzas aptiško gą
sdinu ir apdegė taip skaudžiai, 
kad ligonines daktarai neturi 
vilties išgelbėti jį nuo mirties. 
Nukentėjusio vaikėzo bendrai 

t areštuoti. 
>:« * *

Policininkai užpuolė šeštadie
nio popietį keturias stambiąsias 
Chicagos gembderiavimo guštas 
vidurmiestyje. 30 žmonių, tų 
įstaigų vedėjų, areštuoti. Dau
giau kaip 1,300 kostumerių pa
leido. Kone 200 kitų gembleria- 
vimo vietų buvo tuščios šešta
dienį ir sekmadienį. Savininkai 
perspėjo kostumerius, kad jos 
neatsidarysiančios bent iki pir
madienio. 

* ♦ ♦

Prohibicijos agentai padarė 
užpuolimą 12-koje užeigų. Areš
tavo 14 vyrų ir 2 moterį, štai 
adresai kai kurių užpultų vietų 
3101 Belmont avė., 1818 So. 
Ashland avė., 258 W. 31 St., 
1501 Jarvis avė., 449 W. 31 St., 
1245 West 31 st., 3623 Archer 
avė., 1600 Wesl 35 st.; Birch- 
wood Pliarmacy, 1521 Jarvys 
avė., taipgi buvo atsilankę tie 
agentai. 

♦ ♦ ♦

Edvvard R. Listinger skelbia, 
kad šiemet kai kurių vietų 
nekilnojamos savasties taksos 
esančios 50 nuoš. didesnės, ne
gu pereitų metų.

♦ ♦ ♦

Chicagos mokyklų tarybk ta
po įteikta rezoliucija, kurioje 
paišoma pakelti viešųjų mokyk
lų mokytojams ir tų mokyklų 
perdėti niams (princi palams)
algos. Rezoliucija liečia algas 
12,000 mokytojų,

Taksikabo šoferis atvežė du 
;yru, iš pažiūros italu, ir su
ktojo prie Albany ir Douglas 
>lvd. Vienas jų išlipo iš taksi- 
cabo, rodėsi, norėjo eiti arti- 
nan namam Tuo momentu su
ktojo kitas autas, iš kurio išli
jo keturi vyrai su revolve
riais rankose. Pirm negu atva
žiavusieji taksikabu du vyru 
galėjo surikti arba pasipriešin- 
i, jie tapo įsodinti vėliau at

gavusia autan, kuris greitai 
nuvažiavo savais keliais. Mano
ma, kad tuo du vyru ta|>o “pa
vogtu” vis sąryšyje su nužudy
mu Esposito ir poliicjos pastan
gomis surasti kaltininkus. Beje, 
'rys asmenys, kuriuos policija 
buvo suėmusi rišyje su Esposi- 
to nužudymu tapo paleisti kiek
vienas po $1,000 bondsu.

’Viehas artimiausių mero 
Thompsono draugų, U. J. Her- 
man, atsiskyrė nuo mero vadi
namos “primaries” artinantis. 
Herman, sakoma perėjęs lioge- 
rin Emmersono, kuris stato sa
vo kandidatūrą į gubernatorius 
opozicijai gul>ernatoriaus Len 
Small’o, kuris kandatuoja nau
jaip terminui. Hermanui, sako
ma, nepatinka, kad meras Wm. 
H. Thompson susidėjęs su gu
bernatorium SmaH’ii. 

♦ ♦ *
Valdžia užvedė bylą teismuo

se prieš tearų savininkus, ku
rie kontroliuoja apie 80 nuoš. 
visų krutamujų paveikslų Chi- 
•agoje ir priemiesčiuose. Teis
man traukiami teatrų savinin
kų asociacijos viršininkai. Kal
tinami jie sąmoksle nenomuoti 
filmų tuo laiku, kai Chicajęoj’c 
buvo paskelbtas paveikslų ope
ruoto! ų streikas, jokiam teat
rui, kad jo prižiūrėtojai dar 
taip butų norėję rodyti paveik
slus publikai. Krutamųjų pavei
kslų asociacijos perdėtiniai yra 
kaltinami suokalbiu varžyti 
biznį. Jeigu teismas rastų juos 
kaltus esant, tai bausmė jiems 
gali būti uždėta iki $5,000 pi
niginės baudos ir iki 2 metų 
kalėjimo kiekvienam.

* * *
Rodhause adresu 1215 Har- 

lem avė., Forest Park, išsprog
dinta bomba. Nuostolių padary
ta j $10,000.

Iš politikos lauko
Darbo Federacijos viršininkas 

nominuojamas i Sanitary Dis- 
triet Trustee

Electrical Club., Politiško 
Darbo Komitetas, siuntinėja 
“indorsmentą” dėl Edwin R. 
Wright (Trisdešimts-sei)tinto 
Wardo), nominavimui jo į Sa
nitary District Trustee. P. 
Wright per daugelį metų yra 
buvęs nariu Chicago Typogra- 
phical Unijos No. 16. šiai orga
nizacijai jisai yra tarnavęs kai
po prezidentas per septynius 
metus ir buvęs prezidentu Illi
nois Darbo Federacijos taipgi 
per septynius metus.

“Indorsavimo” laiškas pasi
rašytas per sekamus Electrical 
Club komiteto narius:

Al. Fadden Ernest Freeman 
Louis Maine Geo. Waters 
A. L. Simons L. Cohen 
Harry Smith L. Ilenchel 
Geo. Bock R. M. Pears 
D. H. Dili Geo. Willy 
Geo. Steincr W; Guy 
Al. Novy.

/■ * - -------------------
T ei. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados I 

patarnauju kuoreriausial 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina 8t„ Chicago. m.
- --------------------------------------- - ——7

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St, & Ashland Avė.
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Pavizdžiai Naujienų Dovanų Kontestantams

dieni}, 1928

Kiekvienas
puikų6. Kiekvienas

drožti,labai gražaus darbo. Frizey parlor setai yra imami

$265.50Halsted $500.00

Kiek

vienas

ELGIN kontestan

gavęs

nemažiau

baisų1100 19. Kiekvienas “Nau
gauti konlestantas gavęs nemažiaukontestantasjienų
mote 1,100 balsų gali gauti šitųnemažiau 1,100gavęs
laikriškų balsų

Kaina Rusiško Lapio karatovyriškų laikrodėli, gold
$25.00 $25.00Kaina

BLANKAKiek

GERBIAMASIS-JI

Naujienų$25.00

Mano Vardas, Pavardė

Gatvė

Miestas Valstija

Telefoną:

vienas 
“Naujienų’’ 
kontes t a n-

Kontesto Dep 
alsted St.,

nau- 
durų

Čia yra pavyzdžiai duodamų dovanų “Naujienų” kontestantams sykiu su pažymėjimu kiek reikia su širdžiai kviečiami dalyvauti šiame Trečiame “Naujienų” Konteste. Nusitarę stoti į kontesto dalyvius

Pin, plutiho viršelis. Kainu

vyriškų žiedą, žalio aukso

malonėkite tuoj išpildyti žemiau esamų kuponų ir prisiųsti “Naujienų” Kontesto Departamentui. Gyve

20. Kiekvienas ‘Naujienų

tas gavęs 
nem a ž i a u 
1,100 balsų 
gali gauti 
šitų vyriškų 
špilkų, pla
tino, 14 ka
rato, balto 
aukso.

gavęs nemažiau 15,000 balsų

rinkti balsų, kad laimėjus bile kurių čia esamų dovanų. Apart čia vaizduojamų dovanų dar yra teikia

iš Peoples Furniture Co., 192:

Jeigu Tamsta nori įstoti į šitų “Naujienų” kontestą ir 
veikti laimėjimui dovanų daiktais arba pinigais, malonėkite 
tuoj išpildyti čia esamų blankų ir prisiųsti
Kontesto Dep. Arba, jeigu Tamsta gyveni Chicagoje esate 
kviečiamas atsilankyti asmeniškai į “Naujienų” Kontesto 
Dep., 1739 So. Halsted St., sekamu laiku — paprastais va
karais nuo 5 iki 8 vai., suimtomis nuo 4 iki 6 vai., nedėlio- 
mis nuo 10 vai. ryto iki 2-jų po piet.

16. Kiekviesnas “Naujie
nų” kontestantas gavęs ne
mažiau 3,800 balsų gali gau
ti puikų deimantini) vyriškų 
žiedų, 6 mažiukai deimantu- 
kai iš šalies ir viduryje dič
kis Sapphiras. Kaina $1004)0

12. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti šitą puikų Brunsvvick fo
nografų, Sivilio modelio, labai gra
žaus balso. Imami iš Jos. F. Budrik. 
Kaina .................................................. $100.00

17. Kiekvienas “Naujienų” 
konlestantas gavęs nemažiau 
3,800 balsų guli gauti šitų vy
riškų laikrodėlį Elgin “Cru- 
shion,” 14 karato, 17 akmenų, 
6 adjustment. Kaina $100.00

“Naujien
1739 So.
Chicago, UI.
GERB. KONTESTO VEDfiJAS:

Noriu veikti šiame trečiame “Naujienų” kontesto laimėjimui dovanų, pra
šau priimti mane i kontesto dalyvius ir suteikti reikalingas informacijas šiuo 
adresu:

Naujienų” kontestantas

23. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs ne
mažiau 1,100 balsų gali gauti šitų moteriškų Bar

24. Kiekvienas “Naujie
nų” kontestantas gavęs 
nemažiau 1,100 balsų ga
li gauti šitas vyriškas 
rankovėms sagutes (Cuffį 
Links), platino priekis, 2 
deimantukai. Kaina $25.00

1. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 43,000 balsų, gali gauti šitų puikų, nau
ją 1928 metų pilnai {rengtą STUDEBAKER automobilių “The Commander,’’ 6 cylinderių, 5 pasa- 
žieriy ir 4 durų Sedanų. Studcbaker automobiliai yra imami iŠ MILDA AUTO SALES, 806-8 West 
31st St., Chicago, 111. Kaina ............................................................................................ -........ $1,785.00

yra sykiu brangus fonogra 
be baterijų, be vielų, va 
spėka. Brunswick Pana

field. Kaina .... $25.00

11. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 8,000 balsų gali gauti šitų puikų, nau
jų Jacųuard parlor setų, 3 šmotų su gražiai išdrožinėtais frčmais ir apverčiamomis pliduškaitėmis. 
Jacųuard parlor setai yra imami iš Peoples Furniture Co., 1922 So. Halsted St. ir 4177 Archer Avė. 
Kainu ........................................... ....................................  $250.00

21. Kiekvienas “Naujienų” kontes
tantas gavęs nemažiau 1,10b balsų 
gali gauti Šitų moterišką žiedų 
Black Onyx, mažiukas deimantukas 
vidury. Kaina ........................  $25.00

3. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs 
nemažiau 28,000 balsų gali gauti šitą puikų, 
naują KIMBALL pianą su vėliausiais ir geriau
siais pagerinimais. KIMBALL pianai ir kiti 
visi narnų rakandai kontestantu dovanoms yra 
imami iš PEOPLES FURNITURE CO., 1922 
South Halsted St. ir 4177 Archer Avė. Kimball 
piano kaina .............................................. $975.00

“Naujienų” kon- 
nemažiau 15,000 
šitą puikų, nau-

14. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 3,800 
balsų gali gauti naujų gražių Tu- 
dor komodę, gerai padarytų su 
dideliu veidrodžiu. Imami iš Pe
oples Furniture Co. Kaina $100.00

9. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti puikų, naujų 
Bernard upright pianą, gero bal
so ir tvirtos konstrukcijos. Ber
nard up-right pianai yra imami 
iš Jos. F. Budrik, 3117 So. Hals
ted St. Kaina ........................ $250.00

“Naujienų” kon- 
nemažiau 8,000 

šitų puiki) vyriš- 
žieda, deimanto

10. Kiekvienas “Naujienų” 
kontestantas gavęs 8,000 bal
sų gali gauti šitų puikų, 
moterišką deimantinj žiedų 
su 11 deimantukų ir G Sap- 
pharais. Kaina $250.00

8. Kiekvienas “Naujienų” kon
testantas gavęs nemažiau 8,000 
balsų gali gauti šitą Atwatcr 
Kent, 6 tūbų Pooley modelio, pui
kų, naują Radio. Atwater Kent 
radiolai yra imami iš Jos. F. 
Budrik, 3417 So. Halsted St. Kai
na ................................... $250.00

4. Kiekvienas ‘Naujienų” kontestantas 
gavęs nemažiau 28,000 balsų gali gauti 
šitą puikų BRUNSWICK Panatrope, 8 tū
bų, kuriame 
fas ir Radio 
romas elektros
tropai ir visvkiti muzikaliai daiktai apart 
Kimball pianų yra imami iš JOS. F. 
BUDRI K, 3417-21 South Halsted St., Chi
cago, III. Kaina šito Brunswick Panatro- 
J>e pilnai įrengto ......................... $1,000.00

13. Kiekvienas “Naujięnų” kontes
tantas gavęs nemažiau 3,800 balsų 
gali gauti Radio Freshmans Master- 
piece 6F9 Modelio — pilnai įreng
tą Radio. Imami iš Jos. F. Budrik. 
Kaina ......... ......... •............................. $100.00

mintieji Chicagoje kviečiami atsilankyti asmeniškai j “Naujienų” Kontesto Departamentą žemiau nuro
dytu laiku. “Naujienų” kontestas prasidės sausio (January) 16 d., 1928 ir baigsis balandžio (April) 30

5. Kiekvienas 
testantas gavęs 
balsų gali gauti 
ją GULBRANSEN Registruojan
ti Pianų — geros išdirbystės. 
Gulbransen pianai imami iš Jos. 
F. Budrik, 3417 So. Halsted St. 
Kaina ................................ $500.00

2. Kiekvienas “Naujienų” kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitą puikų 
ją 1928 metų pilnai įrengtų HUPMOBILE SIX automobilių, 6 cylinderių, 5 pasažierių ir 4 
sedaną. HUPMOBILE SIX automobiliai yra imami iš R. BALZEKAS MOTOR SERVICE, 
South Kedzie Avė., Chicago, 111. Kaina .................................................................................... $1,575.00

testantas gavęs 
balsų gali gauti 
ką deimantinj 
svoris .45 Ct. Kaina

mos dovanos lotais ir antros klasos laivakortėmis į Lietuvą ir iš Lietuvos atgal. Kurie kontestantai ne 
norės imti čia pažymėtų dovanų daiktais, tie galės gauti “cash” pinigais kontesto nustatyta tvarka.

Visi “Naujienų” draugai norinti pasidarbuoti “Naujienų” labui ir sau dovanas laimėti—esate nuo

15. Kiekvienus “Naujienų” 
kontestantas gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti šitų 
puikų deimantinj žiedų, mo
terišką, deimanto svoris .24 
Ct., su 2 Sappharais. Kai
na ............................ $100.00

Frizey parlor setą. Seto frėmai rankomis

JLJ

II v
'Im1' k / / - ,
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Musų Kontestantu Stovisy

LAIPSNIS V 
Balsų 8,000 
Dovanoms $250
1. Jaųuard parlor setas
2. Atwaler Kent Radio
3. Berną rd upright 

pianas
4. Deimantinis žiedas 

moteriškas
5. Deimantinis žiedas 

vyriškas

ALEKSANDRA 
AMBRAZEVh 1A 

3210 S. Halsted St. 
Chicago, III. 
Turi halsų 

920.3

DR.
A. MONTVIDAS,

1579 Mihvaukce A v.,

Chicago, UI.

Turi balsų 
8500 K. G. URNEŽIS,

1328 llarrison St.
Gary, Ind.
Turi balsų 

8008

Ąr
LAIPSNIS IV

Balsų 15,000

Dovanoms $500:

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

kortė j Lietuvą ir atgal

s\ uitiui an 
RUDINSKAS,

3401 S. Union Av
Chicago, III.
Turi balsų

19151

Iš kontestantu 
darbuotės«

esa-

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

Masterpiece
2. Vyriškas deimantinis 

žiedas
3. Laikrodėlis Elgin 

“Crushion”
4. Brunswick phono- 

grafas
5. Dudor komodė
6. Moteriškas deimanti

nis žiedas

PETRAS 
VAITEKŪNAS, 

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

1684

PRANAS 
LUKOŠEVIČIUS 
1136 So. 5«th SI.

Cicero, UI. 
4589

JUOZAS KEMĖŠIS,
3252 S. Halsted St.,

Chicago, III.
Turi balsų

*m >

7
LAIPSNIS VII

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

dėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
<3. Vyriškas žiedas
■I. Moteriškas žiedas
5. Vyriška špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar pin moterims

JUOZAS 
OVERAITIS, 

j 4689 Brandon Avę., 
Detroit, Mich.

Turi balsų 
3346

TIKIMAS LUCAS,
115 W. M ai n St., 

VVestville, III.

Turi balsų
2830

PAUL 
ATKOČIŪNAS, 

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

i 1350 i _________L-----------

VINCAS
SABALIAUSKAS, 

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

4179

JOSEPH 
MITCHELL, 

907 S. Jackson St., 
Waukpgan, 111.

Turi balsų 
4420 |

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

Turi balsų 
1020

Laike praeitos savaitės prie 
mo skaitlingo būrio kontestantu 
prisidėjo dar du nauji — M. Stu
ronas, chicagietis, ir p-ia Charolette 
Zanosky iš Minneapolis, Minu. Kon- 

Įtestantas Sturonas su sykiu atsi
dūrė septintame laipsnyje. Neabe
jotina, kad jis sėkmingai progre
suos aukščiau. P-as Sturonas buvo 
pana sėkmingas kontesto dalyvis 
praeitais metais. Naujoji kontes- 
tantė, p-ia Zanosky, pačioj pradžioj 
savo darbo pasirodė visai gerai — 
šu sykiu įėjo pas “Non Gradus”. 
P-ia Zanosky yra neskaitlingos lie
tuvių kolonijos kontestantė, pertat 
nėra galima tikėtis jai didelių pa
sisekimų, tečiaus jos darbo pra
džia rodo, kad ji yra apsukri savo 
darbe — moka visas esamas pro
gas tiksliai išnaudoti.

Laike praeitos savaites pusėtinai 
gerą progresą padare A. Rudinskis, 
Joseph Mitchell, J. Overaitis ir 
Ambrazevičius. Waukeganietis Mit-

chell .šiame “Naujienų” konteste 
turi didelį pasisekimą. Savo darbo 
suma jis jau senai pralenkė praei
tų metų kontestą. Detroitietis J. 
Overaitis dar kolei kas dirba išva
lęs, bet paskutiniame kontesto mė
nesyje jam prieis pusėtinai subrus- 
ti, kad atlaikius praeitų metų kon
testo kvotą. Chicagietis Ambraze
vičius šio kontesto tempe irgi pra
dėjo spėriai progresuoti.

Taipgi šiek tiek pasiirė priekin 
dar sekami kontestajrfai: ĄIrs. A. 
Dekslius, P. A. Deltuva, P. Klikna, 
P. Vaitekūnas, M. Lašas, St. Sher- 
pitis, J. Urbonas, P. Peika, F. Kan- 
tenis ir keliolika kitų. Iki kontes
to užbaigai liko dar penkios savai
tes. Šitos savaitės bus tikros dar
bo savaitės kiekvienam kontestan
tu i. Ypačiai balandžio mėnesyje 
prasidės tikrosios rungtynės žen
gime į aukštesnius laipsnius. Ma
tosi, kad visi kontestantai prie to 
stropiai rengiasi, žingeidi! bus vi
siems matyti jų sėkmingo darbo 
pasekmes. Lauksime.

Julius Mickevičius, 
“N-nų” Kontesto Vedėjas.

LAIPSNIS VII
Balsų 1,100

Dovanoms $25:
Moteriškas laikrodėlis 1 
Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriškas žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

1.
9

6

9/
[». A. DELTUVA,

628 Island Avė., 
Rockford, III.

Turi balsų 
1528

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

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

Halsų 1.100
Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikrodėlis 

Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriškas žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

2.
3.
4.
5.
6.

GRADUS

NON

MISS SOPUIE 
KOLAS

3715 Pareisi) Avė.
Indiana Harbor,’ 

Ind. 
Turi balsų 

2880

3247 Beach Avė.,

FRANK PRUSIS,

Chicago, UI.

Turi balsų

1864POVILAS 
DAUBARAS, 

6500 Evans Avė., 
Chicago, III. 

Turi balsų 
2031

P. 1). ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

Turi balsų 
1856

SUGZDINIS,
504 »S. Binkley Av., 
VV. Frankfort, III.

Turi balsų
1820

MISS B.
VILIMAIČIUTĖ

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

1844

JOHN MARTIN, ‘'TA°
4004—7lh Avė
Kenosha, Wis.

Turi balsų
1734

JONAS

3959 Archer Avė., 
Chicago, TU.
Turi balsų

1104

JUOZAS YANKUS
535 N. Randolph 

Street 
Philadelphia, Pa. 

Turi balsų 
1302

PRANAS 
MI KOLA ITIS 

3133 W. 61 PI. 
Chicago, III.
Turi balsų 

1192

MRS. ANNA 
KASPER, 

68812—251 h Avė. 
Kenosha, VVis.

Turi balsų 
1142

ANTANAS
VI SKARAS

6109 S. Kedzie Av., 
Chicago, III.
Turi balsų

1141

JONAS RIJIKO 
11055 S. Michigan 

Avė. 
Chicago, UI. 
Turi balsų 

1108

VIKTORAS 
PREIKŠĄ 

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

1108

WM.
STAUPICKAS

931 Greenbush St.
Milwaukee, Wis.

Turi balsų
1107

M RS. A N NA 
MATULIENĖ 

4853 Homerlee Avė. 
East Chicago, Ind.

Turi balsų 
1316

MIKE STURONAS 
1356 So. Mozart St. 

Chicago, III. 
Turi balsų 

1110

JUOZAS 
JANUŠONIS

320 Plummer Avė.

Hammond, Ind.

Turi balsų
492

MATEUS LAŠAS
R. R. 1, Box 121 

Michigan City, 
Ind.

Turi balsų 
630

J. TRIJONLS
8732 Houston Avė., 

So. Chicago, III.
Turi balsų

105

ST. MASIULIS
110 Virginia Avė. 

Harrisburg, 111.
Turi balsų 

412

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

Turi balsų 
404

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

Turi balsų 
404

BENEDIKTAS 
VAITEKŪNAS

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

1280

PEIKA
6119 So. Keneth 

Avė.
Chicago, III.
Turi balsų

1266

GEO. LUCAS
3&55 S. Halsted St 

Chicago, III.
Turi balsų

1243

B

V
JONAS URBONAS, 

95 Boston St., 
I^awrence, Mass.

Turi balsų 
1250

4901 W. 14th St., 
Cicero, III. 
Turi balsų 

1198

STANLEY 
SHERPITIS 

315 So. 51h St. 
St. Charles, III. 

Turi balsų 
1128

JOE SHIMKUS,
4236 S. 'lai man A v., 

Chicago, 111.
Turi balsų 

1126

MRS. IZABELE 
SAKALAUSKIENĖ 

7004 S. Talman Av.
Chicago, III.
Turi balsų 

1126

SIMONAS 
( HEVINSKAS, 
832 W. 33rd St 

Chicago, III. 
Turi balsų 

1134

P. SAVICKAS, 
114 Moultrie Avė. 

Pittburgh, Pa. 
Turi balsų 

1113

JOSEPH 
GERYBA 

Scottville, Mich. 
Turi balsų 

1103

WILLIAM 
........ KOŠIS ....... 

515 Hurlburt St 
Peoria, UI. 
Turi balsų 

1107

. J. POLOINER, .. 
1238 Allison Avė., 
Washington, Pa.

Turi balsų 
401

ALBERT WOZBUT
3548 Emerald Avė., 

Chicago, UI 
Turi balsų 

•401

MISS ANICY
ZLIBIN

10731 Forest Avė., 
Chicago, III.
Turi balsų

400

W. H. KELPS
2419 W. 69 St. 

Chicago, UI.
Turi balsų

1107

VINCAS NAINIS 
340 E. 14 St., 

Chicago Heigts, III.
Turi balsų 

1106

ANTANAS
REKŠTIS,

3226 So. Emerald
Avė., Chicago, III.

Turi balsų
1104

J. N.
539 Coli Avė.

E. St. Louis, 111.
Turi balsų

1104

P. O.
Benton, 
Turi balsų

453

AUGUST 
PETREI KIS 

118 Midland Avė. 
Rockdale-Joliet, III. 

Turi balsų 
450

MRS. CHARO
LETTE ZANOSKY 

1419 So. 8th St., 
Minneapolis, Minn. 

Turi balsų 
430

3303 So Avė. 8 S. Hesperia St. 
Collinsville, III.

Turi balsų 
409

MISS JEANNETTE 
STANKUS 

324 So. 22 Avė. 
Bellvvood. III. 

Turi balsų 
1112

JONAS 
NAUJOKAS, 

6485 Belfast Avė. | 
Detroit, Mich. 

1103

MRS. ANNA 
DEKSHUS,

1203 Milwaukee A v., 
Kacine, Wis.

Turi balsų
1660

PRANAS KLIKNA, 
2554 Blue Island Av., 

Chicago, III. 
Turi, balsų 

1702

JUZELIŪNAS
3222 R Street 

So. Omaha, Nebr.
Turi balsų

1203

VITAUTAS 
j GALSKIS 

2930 N. Harlem Av. 
Elmwood Park, III.

Turi balsų 
1195

RAULINAITIS
26 W. Broadway
So. Boston, M a ss.

Turi balsų
1112

42 Keith St., 
I-.ee Park 

Wilkes Barre, Pa.
Turi balsų 

1109

ASCILLA
1744 N. Lincoln St. 

Chicago, III.
Turi balsų 

H 03

STASYS 
SENKUS

21 Edwards St., 
VVaterbury, Conn.

Turi balsų
1102

r

JONAS 
RAŠČIUKAS 

4158 S. Campbell 
Avė. 

Chicago, UI. 
Turi balsų 

407

J. B. AGLINSKAS 
7911 S. Halsted St. 

Chicago, UI. 
Turi balsų 

400
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Du paskutiniai art. S. 
Pilkos vaidinimai
1) Seredoj, kovo (niarch) 28 

d., kartojama P. Vaičiūno ko
medija “Tuščios pastangos” — 
C. S. P. S. salėje (1126 W. 18 
Str. Pradžia 8 vai. vak.

2) Pėtnyčioj, balandžio 13 d. 
Lietuvių Auditorijoj atsisveiki
nimo vakaras “Good bye Ame
rica” (Programoje Sdcsplitro 
“Otelio” ir kt.) Pradžia 8 vai. 
vak.

Babravičius išva
žiavo

Dainininkas Juozas Babravi
čius išvažiavo j Sodus, Mieli., 
pereitą šeštadienį. P-nas Babra
vičius pasiliks ten kokią sa- 

I vaitę laiko ar ilgiau, šiuo lai
ku jis buvo lengvai susirgęs, 
bei kaip greitai pasijus geriau, 
taip greitai sugrįš Cliicagon.

— Reporteris.%

Jaunimo Teatras

Patiko nelaimė
Bernardas I.uckner, 35 metų 

amžiaus, gyv. adresu 1505 \V. 
72-nd street, tapo užmuštas 
dirbtuvėje. Užmušė elevatorius. 
Nelaimė atsitiko pereitą penk
tadienį, kovo 23 d. Velionis pa
liko nuliudyme žmonų ir dvi 
dukteris, mergaites 4 ir 2 me
tų. Laidotuvės bus antradieny 
iš velionies namų į Tautiškas 
kapines. Kūną išlydės 1:30 vai. 
po pietų. Laidotuvėmis rūpina
si p. Radžiaus laidotuvių įstai
ga, 668 West 18 st.

Trobesyje 1448-50 East 63rd Taksų peržiūrėjimo tarybos 
st., ėmė garsiai loti šuva. Lo pirmininkas, p. Litsingeris, pa
jinius pažadino iš miego žmo
nes. Pasirodė, kad trdbėsis de
ga. Visi gyventojai išsigelbėjo. 
Bet šuva sudegė. Jį, mat, žmo
nės* užmiršo išvesti.

skelbė, kad 1928 metais miesto 
tarybai užlaikyti ir jos reika
lams vesti, tvarkyti tapo pa
skirta 60,000,009 dolerių dau
giau, negu 1126 metuose.

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Ree^ 6641 South Albany Avenue 

Tel. Proapect 1930 
Valandos 2-4, 6-8. Nedėiioj 10-18 d.

PRANEŠIMAI Lietuves Akušeres

Visi Naujienų Spulkoa nariai ma
lonėkite priduoti savo knygutes į 
Naujienų ofisą dėl patikrinimo ne
vėliau#, kovo 28 d., 1928 m.

A. VIDIKAS-LULEVICH

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Nenori Reporterio garbės

Jaun. Birutės vakaras ateinan
čiam šeštadienyje kovo 31 d. 
Daines, muzika, lošimas

Norėtųsi pranešti Chicagos 
lietuvių visuomenei, kad Šalę 
koncertų kuriuos patieks šiame 

1 sezone suaugusieji, Bridgeporte 
arėsime dar ir jaunimo vaka

rą. SLA. Jaunoji Birutė rengias 
prie šeimyniškų iškilmių atei- 

i nancioj subatoj, Mark Wliite 
Square svet. Halsted ir 30 gat.

Nors Įžanga maža (tam tik,

Atsiminkit Balandžio 22 d., Bus 
Nedėldienis. Tą dieną bus ART. Į 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių Kon
certas, Lietuvių Auditorijoj.

Sutikau andai “Naujienose” 
p. A. Kareivų, kuris turi gar
sioje T<wn oi’ Lake apielinkO- 
je IIardware krautuvę. Jis ir 
sako:

—Pasakyk, Reporteri, kaip 
mums, kai kuriems taunolei- 
kiečiams. atsikratyti garbės, 
kuri tamstai vienam priklauso?

—O kokia ta garbė yra?
—Matai, tamsta, karunavoja 

mus esant “Naujienų” reporte
riais.

—Na, ką — ar reporterio 
garbė yra taip jau žema, kad 
tamstoms nepatinka?

Aš nesakau, kad ji butų' 
taip jau žema, bet... bet... žinai, 
svetima “garbe” notūnori puo
štis. Išeina kaip toje pasakoje: 
nemoku nei skaityti, nei rašyti, 
o deda mane karalium. Ir kasi 
tamstai tas žinias teikia?

Elie, p. Kareiva, gudrus I 
tamsta esi: gal manai iš manęs į 
duoną paveržti? Na, ne. Nesa
kysiu! - atšovė Boporleris.

Bet valandėlei praslinkus, į 
Reporteris neiškentė, pasidali- ‘ 
no informacijų dalimi:

—Klausyk, tamsta. Imk siur- 
praiz paros. Ar žinai, kad mes 
nei dešimtos dalies tų parių j 
neaprašėme, pranešimus apie 
kurias gavome. Pačios rengė
jos pranešdavo, ypač jei kuri 
turėdavo kiek širdgėlos prieš i 
kita. Paimk vėl kaiminkas.1 
Nei viena nenori skirtis su 
penkine, bet kaip gi atsakyti 
kaiminiai? O penkinės visgi Į

' kad padengti išlaidas), bet pro- 
i yramas bus Įvairus. ŠĮ kartų 
! be dainų ir muzikos turėsime 

lar ir lošima. Taps atvaizduo- 
ta scenoj trumpas veikalas 
‘‘Gražina” paimtas iš senovės 
lietuvių istorijos. Nedaugelis 

: tur būt atspės turinį, nors vie
nas poetas ir yra parašęs:

“Nėra nei vieno ant Naupi- 
i lės plotų,

Kas apie Gražiną dainos ne
žinotų.

Skambina kankliai, kartoja 
mergaitės

Apie narsų žygį jaunos lie
tuvaitės.”

Tikimės, kad dauguma tėvų, 
veikėjų ir šiaip jaunimo bei 
dailės mylėtojų įsitėmys atei
nantį šeštadienį. — V.

Marąuette Park
šeštadienyje, prie 71-mos g. 

ir \Vestern avė., trekas užmu
šė jauną mergaitę, Irene Jor- 
dan. Pervažiavo per ją. Mer
gaitė mirė vietoje. Troko šofe
ris buvo Charles Bunshuh, 
5225 So. Latlin st.
Nušovė gasolino stoties savi

ninką \
O’Conors prisipažino, kad jis 

nušovęs Kudolphą Kohn’ų, ku
ris turėjo gasolino stotį 59561 
So. \\estern aev. Kohn gyveno | 
adresu 6000 S. \Vashtenaw avė. 
Jie buvo susiginčiję biznio Rei
kalais. Kohn valdė ir daugiau

Brighton Park
Amerikos piliečių kliubas lai

kė susirinkimą kovo 19 d. Su
sirinkimas buvo skaitlingas. 
Nutarta surengti balių 22 dienų 
balandžio. Kviečiami taip Brig- 
liton parko, kaip kitų kolonijų 
lietuviai įstoti musų kliuban. 
I'as kliubas turi du skyrių — 
pašalpos ir politikos. Ateina 
rinkimai, tai reikia jiems pri
sirengti ir reikia vienytis, idant 
lietuviai galėtų užimti vajdiškas 
vietas, kaib kad jas užima kita
taučiai. —K. G. Urnezis.

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

A + A
MARIJONA JONAITIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

kovo 24 dienų, 4:14 valandų 
ryte, 1928 m., sulaukus 45 me
tų amžiaus, gimus Paliepių kai
me, Viduklės par., Raseinių 
apskr., paliko dideliame nuliū
dime vyrų Juozapų, dvi dukte
ris, Monika Kačiusienę ir Oną, 
2 sūnūs, Kazimierų, Petrų ir 
Juozapą, žentą Stanislovą, 3 
puseseres, BruČienę, Barčienę ir 
Grabauskienę, Lietuvoj dvi se
seris. Kūnas pašarvotas, ran
dasi, 3612 Emerald Avė.

Laidotuvės Įvyks utarninke, 
kovo 27 dienų, 8:00 vai. ryte iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Jonai
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsiveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Simai, žen
tas, PuSeseres ir Giminės.
Laidotuvėse patarnuaja gra- 

borius S. A. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

a + a
BENEDIKTAS ANDREšIUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
Kovo 25 dienų, 7:30 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, gimęs Chicago, III. 
Paliko dideliame nuiiudime mo
terį Marijoną po tėvais Ryan, 
sūnų Hovvaraą, motinų Onų, 4 
seseris, Eleonorą, Apolonijų, 
Kazimierų, Magdeleną, 4 švoge- 
rius, brolį Bronislavų ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randasi 
3059 W. 38 St.

Laidotuvės Įvyks Seredoj, 
kovo 28 dienų, 8:30 vai. ryto 
iš namų j šv. Agnieškos para
pijos bažnyčių, kuri randasi 39 
ir Wabash Avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Benedikto Andre- 
šitino giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Motina, 
Seserys, Brolis ir Giminės.

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

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

TeL Kenvrood 6107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai-------
Ofisas

4729 South Ashland Avenue, 2 labos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

A * A

AKUŠERKA 
3101 South Halsted Street 

Kampas 31-mos gatves 
Phone Victory 1115 

Baigusi akuše
rijos koleg i j ą; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja,
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
Ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir nergi n o m s, 
kreipkitės, o ra 
nite pagelbą 
Valandos nuo •» 
ryto iki 2 v.
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

viršui UnJversal 
State Bank ..

Moterys ir mergi- 
kreipkitės su 

kotais nuo 12 iki 
• «akaro. Kitu lai
ku pagal sutartį

Akių Gydytojai

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rm. Telephone Plaza 3200
Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas 

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St.

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

A. MONTVID, M. D.
1679 Milwaukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunsvrick 0597 
Ultravioletini šviesa ir diathermie

Rea. 6690 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. III

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
I 00 iki 5:90 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M 

CHICAGO

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL

DB. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ii 
4kušerls. •

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

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2288. Boulevard 6488

DR. M. J SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutarti

DR. A. KULVIN
DENTISTAS

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

kampas 46 Place.
Atsineškit ši skelbimą, gausit $2 

pigiau už visą dantų darbą.

gaila. Tai palauk: kai kolektor- 
kos išeina, tuojaus į aptiekę i 
arba prie ‘telefono: brrrrr... 
“Naujienos”? Taigi mes čia 
siurpraiz parę rengiame... ar 
negalėtumėt pagarsinti... nupir
kome iš stokjardų kapą apipu- 
puvusių vištų“... ir tt. ir tt.

Spulkos, politinės organiza
cijos, pašelpinės draugijos, ren-1 
gėjai pramogų etc. — patys I 
praneša, lik spėk priimti. Ne
laimingus prietikius sužinai 
policijos stotyse. Juk ant to 
stovi, iš to duoną valgai. Ir 
tamsta visa tai žinotumei, jei 
tą darbų dirbtume!.

—Bet kad aš nedirbu, o man 
garbę teikia — pastebėjo p. 
Kareiva.

P-nas Kareiva išėjo, o Be-, 
porteris pasiliko liūdnai durno-1 
damas apie tai, kaip žemai 
skaito lietuviškoji visuomenė į 
re|X)rterio amatų ir jo “nuopel-| 
nūs ” — Reporteris.

________________

West Side

gasolino stočių šioje apielinkė- 
įe.

Sužeidė lietuvį

Penktadienio ryte, taip aipe 
6 vai., lietuvis p. Kabelis, ėjo 
per \Vestern avė. ties 69-ta gt. 
Ant jo užvažiavo automobilis 
ir sunkiai sužeidė. Autoniobi- 
liaus savininkas, sakoma, esąs 
stambus politikierius, dirbąs 
miesto salėje. Sužeistasis nu
gabentas ligoninėn. P-nas Kabe
lis gyvena Maplevvood gat.

— Reporteris.

Andre w Kaczman k, realesta-
tininkas, išėmė iš Metropoli
tan banko stambią sumų pini
gų. Jis įlipo 18-tos gatvės ka
rau. Važiavo paskutinėje plat-, 
formoje, čia buvo tik jis ir
konduktorius, 
įšoko karau

Kiek pavažiaviis, 
du vyru. Atkišo

revolverius ir paliepė Kacznia- 
rekui atiduoti portfelį, kuriame 
buvo $2,150. Manoma, kad plė
šikai sekę Kaczmareką nuo 
banko.

Garsinkitės Naujienose

VILIMAS MILTAKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

kovo 22 dienų, 2 valandv ryto, 
1928 m., sulaukęs 58 metu am
žiaus, gimęs Lietuvoj. Paliko 
dideliame nuiiudime draugai 
Roselande, kurie rūpinasi lai
dotuvėmis švogeris ir pusbrolis, 
meldžiu atsišaukti jo moteris 
ir dvi dukterys Rusijoj, Ode
soj. Kūnas pašarvotas, randa
si 311 Kensington Avė.

Laidotuves įvyks utarninke, 
kovo 27 dienų, 8:30 vai. ryto iš 
namų j Visų šventų parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vilimo Millakio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam. paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Draugai.

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH, 0. D. A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
Valandos 

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

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musą patai n s vi tn 11( 
laidotuvėse ir kokiams 
reikale, visuomet eit* 
sanžiningas Ir nebran 
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL

S. D. UCHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojo*
2314 W 23rd PL 

Chilago, Iii.
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.

* RooseveU 2515 - 2516

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K YRIU S: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS’
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 Iki 9 valandai vakare

DR. MARGERIS
S421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80 iki 
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

z (Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

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

OPTOMETRIST

4649 South Ashland Avenae 
Ir 805 East 47th Street 

Phone Konwood 1752 
Praktikuoja 20 metą

Telefonas Boulevnrd 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:80 iki 9:80 v 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, UI.

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.
Nedėiioj nuo 11 ryto iki 1 v. p p.

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

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

Nedėiioj nuo 10 iki 1.

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

JOHN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRIST  AS

Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 
Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18

Pastebėki t mano iškabas
Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vakaro j 

Nedėiioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavit St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedalioj pagal vutartj

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted SL

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St 
Tek Boulevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Įvairus Gydytojai
GYDO

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

DR. J. W. BEADDEHE
VIRtin ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė. 
Valandos) 

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėiioj nuo *2:89 iki 4:80 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

‘ Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Td. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas i 3102 S'o. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare. 
Nodėlioinis ir iventad, 10—12 d lenui

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

JOHN B. BOBDEN
(John Bngdžiunas Rorden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted SL 

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

Pfitnyčioa, ,.
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AutomobilesMiscellaneous Financial
Finaiisai-Paskolos

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

Business Service 
______ BiznioPatarnayimati______  

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

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičiu ui 4% kornišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 617-8, 
192 N. Clark St. Dearbom 4020.

Musical Instruments
_______ Muzikos^^Instrumentai

PRIVATIŠKAs žmogus parduoda 
gerai žinomą grojikų pianą, kaip 
naujas, už $100, pusė cash, kitus į 
60 dienų.

6621 S. Richmond St., 2 flatas

ATYDA Lietuviams dėl gerų ] 
darinių. {dedam ledaunes.

Atsmaukite
CARBONDALE MACHINE CO.

222 W. Kinzie St
Superior 2055-56

ATYDAI LIETUVIU 
Atllktt ravo nmlevojimą Ir dekoravimą per 

DykiU npHkaillinvimns. Nuo lai
ko arba kori trak tamlR darban. Važiuojam 
bilo kur Chleairoj arti priemicRiMuoRo.

J. ,1. SHAKENMAFH 
tM!> Milwa<il<c«- Avė. 

liruiiRwlck 7397

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2lAi nuošimčio ir lengvais išmokS- 

val.

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

MARKS MOTOR SERVICE 
Abelnas pristatymas siuntinių ir 
Eilnų vežimų. Greitas patamąvnnas 

ile kur.
819 W. Adams St. 

Monroe 1946

iiinais. Paskolas suteikiam j 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

24

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS 

Turime užtektinai pinigų, 
kainos, lengvi išmokėjimai.

U2 GERIAUSI cash pasiūlymą 
nupirksite mano grojiklį pianą, ne
turiu vietos naujame name, turiu 
parduoti tuoiau, parduosiu už $100 

l — Vz cash, kitus j 60 dienų. Reikia 
. pinigų persikraustymo išlaidoms.

GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIA) 
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen 

' Restaurantų, Ken 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas Ge

ras patarnavimas, lemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. SUte Strest

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinf mokslą j devynis mene 
sius; aukštesni mokslą i vienus me 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jum> 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa 
vo buvj žymiai pagerinsite, kai busi 
te abelnai ir visose mokslo lakos* 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

NEREIKIA PATYRIMO
Reikia išsimokinimui ignition ir me
chaniško darbo prie visokių karų. 
Jei neturit darbo, tai galėsit dirbti 
kol išsimokinsit. Dienomis arba va
karais.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

PERKRAUSTOME 
į visas miesto dalis, nebrangiai. 

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056 
Vakarais Monroe 6629

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja-. 
mas.

Tel. Kedzie 7166

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 
įmokėti, kitus i du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas

ABBOTT CONSTKUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321
MR. PARIS

Bridgeport Painting
& Hardware Co. 1

Malevojam ir popieruojam. U ŠI al
kom maleva, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St
Phone Vietory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu- 
rimus užtaisome už $3. Darbas ga-1 
rantuotas.

C. MOSER 
625 West 48th Place 

Yards 1034

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

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

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

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

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

MALEVOJU, popieruoju ir caltim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

MALEVOJU, popieruoju, craftex, 
tiffany darbas garantuotas. Darbas 
ir materiolas pigiai.

Tel. Ardmore 1073

CEMENTINIS DARBAS, murini- 
mas ir karpenleriavimas visokios rų- 
šies., bile Kur Chicajroj ir nriemies- 
čiuose. Teikiam ' apskaitliavimus. 
Aaron Miller, 2913 N. Sacramento 
Avė. I’hone Irving 7909.

BREWER’S MATTRESS
Mes matrosų 

ir pristatėm j
ir upholstering šapa. 
specialistai. Paimam 
namus.

st.44 E. 43 
Drosel 2287

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

Visas darbas garantuotas. Atsišau- 
kiam bile kur 3546 N. Ashland Avė. 
Buckingbam 0675.

Financial
Finansų i-Paskolos

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome i porą dienų 

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

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė
Tel. Lafayetie 6738-6716

REIKALE PASKOLŲ
Apdraudos, Raštu Išdirbimo 

Visada Kreipkis pas
J. J. Hertmanavičiu

809 W. 35th St.
(Fabian & Co.)

l’ADVIGUBINKIT savo investmentus. Tve* 
nainuM HinilikataM. suteik* jums dideli pelną 

J»jm turit turAti t»l< Tai
yr.-» geraH i nn wti tas TVpžlurAlcl t. Kol 
vcMttioMit uoi'H vleni> Hkutik.>. Del informa
cijų utlrcHiioki t.

Naujienos, Box lUfti

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

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

Telephone Vietory 05C2 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Pigins 
______ ___ . Taipgil 
$100 iki $300 už 2Mi nuošimčių, be | 
komiso. 

GEORGE KOPPEL
2739 West Division St.
Phone Brunswick 8968

20% PIGIAU
ant visų instrumentų 

Garantuotas sutaupymas ant 
nių, pučiamų ir struninių instrumen
tų, vartotų ir naujų. Taipgi biskį
primokėjus mes išmokinsime jus gro
ti bile kokiu instrumentu.

M R. MACKIE
3209 N. Ashland Avė., 3rd lubos 

Tel. Wellington 1146

bresi-

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgiČius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND & 
MORTGAGE CO.

134 N. La Salio St., 
Room 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

Radio

--------------------------------------------------
UPHOLSTERING, popieravimas, j “ 

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

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8885 So, Halsted St.

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

UNCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Mihvaukee A ve., 

netoli Westem 
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

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
Rakandai-Itaisai

MES MOKAME brangiai už jūsų 
senus 
t. t.

rakandus, pečius, kaurus

BROWN FURN. CO. 
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

ir

MliS darome 2 morgiČius 
South Ihiproved Beal Estate. 
iki $5000.

\VL\’T()N AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

ant 
$500

x.
MES darome 1, 2 ir 3 morgiČius 

Eighteenth Bond & Mortgugc 
1618 W. IKth St. 

I. 1-'. Dankowski, pres. 
C. T. Dankovv.ski, ižd.

5506

Co.

SKOLINAM PINIGUS
1 ir 2 Morgičiams

J. A. REDLIN,
S. Albany Avė. Hemlock 0452

Personai
_________ Asmenų Ieško_______

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2310 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

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

BARGENAS, 3 šmotų parloro se
tas, 8 šmotų valgomo kamb. setas, 3 j 
šmotų miegruimio setas, Erla Radio, 
kaurų, liampų, skubėkit} apleidžiu mie
stą. 7718 Cornel Avė. Kegent 2273

PARDAVIMUI bučernės fikčcrlai 
nebrangiai. Kam reikia, atsišaukit. 
J. Dobrovolskį, 729 \V. 18 St.

Farms For Sale
Ūkiai Partlaviniui

Resortas ir Farma
SPECIALIAI! SPECIALIAI 

Buick Std. Sedan $850 j
’Hudson Coach .... $375
Nash Coach .... $675
Buick 27, Coupe $1250
Oakland Sedan $600 resortų, su namais,
Mps garantuojnm, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne- 
dūlioj, Faget Buick Co., •" 
Avė., Virginia 1200.

Real Estate For Sale 
Nainai-žemė Pardavimui 

Patarimas Publikai!
Viena iš puikiausių Michigan' VI.si fia*° .ir žįI,0» kad Pirkbr . | mu ir pardavimu turto, motgičių rei-

gyvunais,! kaląis, notariališku raštu padarytum, 
paukščiais ir turtingu invento-; P*!?.,{,^Ajr„,aivakorčiM siuntimu -—

, ,.__. _x.x, _ 12? j VISADOS yra patartina knep-. .................. .. - * ' |
S. L. FABIAN & CO.

4400 Archer rium, 9 skylių privatišku golfo ties pas

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Talpai 1OO rlaUKlau reroa vertfn Cbrynlo- 
rlu, NuhIi, Dodnt-H, Hudkonu, OaklnndR. Roor, 
Clu vrolnta, Cndillnes ir 11. Vinį karai ga
rantuoti. JAinokėJimalR. Viauomet atdara.

2701 W. Madison

M & K Motor Sales
tmtcnroH urnaiun' ir atRaknnr.Hunt vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 icarantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechanlAkame 
Rtovyjo, karai parduodami nuo 1UBO 
USOOO. Mea turime karą kuru tinka 
kiemą nukalama. Caab, iimokėjimam, 
nala.

6811*13 8a. Hali tad St.

iki
V1HO- 
mai

$42ft
$050

DODGE ’27. Sedan .......................
BUICK *27. Sedan .........................
CADILLAC Vili. 7 naa. Sedan
CADILLAC V-lil 6 pan. Coupo 
AUBUKN (Jlill Rport Sedan ......
NASH ’2K S<Rlan ........................... ...
HUDSON •2(1 Coaeh . ..............į.............. $.195

VIhI Sarai garantuoti. lAmokėjimalu 
25(10 So. HalRted St.

Atdara vlnada

lauku; tik trejetą valandų ke
lionės nuo Chicagos; resortas 809 W. 35th St., Chicago 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visu mėgiamas Grv- JŲ KAINOS YRA Zr.MOS, DĖLTO žmonių visų mėgiamas, ory BIZNIS YRA DIDELIS,
no pelno nesą apie $14,000 į 
metus. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68,000. »

Taipgi 106 akeriai farma su, 
budinkais, inventorium ir sod-j- 
numi, kuris susideda i.š 30 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- • 
rių kitokių vaisinių medžių, jau- Bu‘ngaiow''^andasWi ___
no alfalfo laukų ir derlingų ga- ^anor prįe boulevarų ir gat- 
nyklų. Farma rubežiuojasi su vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 
resortu ir turi puikų marketą gjau nęgu verta. Del informa-

Boulvard 0611-0774

BARGENAS ir lengvos išly- 
| gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash.

i Marųuette

»»joo punvų maiįvcvcj ąiau negu veri
Ho produktams ant vietos per visą cj:Ų kreipkitės

10—1926-27 coupos ir sedans. For
dai puikiausiame stovyje, $75 įmokė
ti. 7020 S. Halsted St.

JEWETT sport touring, 5 tajerai, 
pilnai įrengtas, bėga kaip naujas, $150 
6937 S. Halsted St. Wentworth 2222

JtASH COACH 1920, 6 paRnMerių, pilnai 
įrengiau, pviikųg ballon tajerai. labai Sva
rus. 90 dienų gnrantuotaR, $396, 

FINaNCE co.
7001 Stony Jaland., Fairfax 8030. 

atdara vakarais arba nedėlloj

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

PEERLESS, 1926,5 pas.s'edan, išrodo 
kaip naujas, kainavo virš $1700, kaina 
$695,Burke Motor Sales 3512 Archer av

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

arba farmą ir resortą sykiu. 
Bendra 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičiu.

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

6109 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West 
vertybe $125,827.00, l 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. Wostem Avė. Republic 4170Gali su- 

iš keletos 
pakanka-
Kreipki-1

Bungalowsv u z
Dyką

Nauji, mūriniai, moderniški bunga- 
low, $60 j mėnesį. Atsišaukit šian
die.

SALYER
4358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420PARDAVIMUI arba mainymui 10Į

akrų vaisių farma, 7 kambarių mo-1 „ „ 4A _
derniškas namas, didelė barnė. Ra-! ° KAMBARIŲ medine rezidencija, 
šykit angliškai. M. J. Uranek, R. 2,13 kambariai apačioj, 2 viršui, 2 ka- 
Benton Harbor, Mich. medinis garažas, cementinis skle-

i pas, visas naujas trimas, naujos 
i grindys, pečiumi šildomas, yra visi 

ji engimai ir apmokėti, $5900 cash, 
priimsiu tuštį lotą kaipo dalį įmo
kė ji mo.

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

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

Exchange—MainaiDort — 6 touring ..............
Dodge Sedan kaip naujas . 
Moon Ford Sedan ...............
Nash 6 Sedan ....................
Auburn Sedan kaip naujas 
Willy-Knight Big 6 Sedan, 

kaip naujas ...................
Nash Big 6 Sedan, tik biskį 

totas, išrodo ir bėga 
naujas .............................

Išmokėjimais arba mainais 
AUBURN AGENCY, 

5245 W. 22nd St.

$50 
$375 
$300 
$325 
$650

$850

MAINAU garažą ir bizni kas ką 
turite: namą lotus, farmą ar mor
giČius. Kreipkitės prie Wm. Grite
nas, 3241 So. Halsted St. Vietory 
5065.var-

kaip
..... $850

• 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 
liampos $2, pianai $25. Virtuvės ca- 
’ • ■ "iečiukai, $6 ir dau-

lės, $1 ir daugiau. 
Vaikams vežimukai, doufolds, congo- 

i leum patiesalai, vanitys, gras patie
salai $2.

SCHWARTZ BRuS. 
640 East 61 st St.

Copy- hampos $2, pianai 
Patentų binet $8, gasiniai n 
anes su Kkiu, supamos k ėdi

ATYDON LIETUVIŲ
Ar jums daro trubelio vidurinės 
gos, jei taip, lai bandykit

HOME IIEHB TONIC
Gamtinės puikiausios gyduolės 
vidurinių ligų, jos turi savyje 
gryniausius žiedus. Parduodamos 
dovaujančiose vaistynėse.

Arba
ROXY REMEDY CO.
1460 W. Madison St., 

Haymarket 4219.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

SU 
ir

li-

nuo 
tik' 
va

SUTAUPYK IT 50% už seklyčios 
setus, 2 ir 4 šmotų, Velour, Mahair, 
Linen Frieze. $50 ir daugiau, pada
ryti musų dirbtuvėj; nauji ir 
rantuoti.

Atdara vakarais
NEW YORK UPHOLSTERING 

2136 W. Madison St.

ga-

CO.

PIGUMAS. Gražus riešutinis se
tas valgomo kambario, miegruimio 
ir seklyčios, karpetai, radio ir t. t.

6749 S. Peoria St., Normai 7521

Šewing Machine
Siuvamos Mašinos

REIKALINGAS pusamžis darbi
ninkas ant farmų kuris mėgsta far- 
mų darbą. Wm. Klovas, 1L R. 3, 
Tborp, Wis.

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

Automobiles
Help Wanted—Female <■L. MES užmokflsimo cash u* jūsų automo-Darbininkių Reikia btltų, visokių lAdirbysCIų ir modelių. Mes

mokėsime daugiau negu Blue Book Verte.
ATl.AS MOTORS Ine.

6031) UottriKo Orovo v«.HEIKALINCA moteris prižinrCt
2 vaikus. Kambarys ir valgis. 721 
W. 19 PI. 1 f i. rear.

REIKALINGA veiterka į restau- 
rantą, kambarys ir pragyvenimas, 
dykai, su alga, 2259 S. Western Avė.

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Kambarys ir valgis. S. H. 
Bass, 5572 .lackson Blvd., Telefonas 
Mansfield 2447.

DIDŽIAUSIS BAKENAS
CHICAOJ

Furnished Rooms
PA JI ĖSK AU gero kambario Brid- 

geporte ar 18 apielinkėj, J. J. J., 
3139 So. Emerald Avė.

MELDŽIU atsišaukti senyva mo
teris, prižiūrėti mano vaikus: vienas 
3 metu, kitas 2 metų, duosiu valgi 
ir guolį, o su mokesčiu sulygsime. 
M. Kinutis, 2438 W. 45 Place.

For Rent
MODERNIŠKA krautuvė rendon, 

netoli Robey, geras kampas, 26x79, 
garu šildoma, tinkanti bile kokiam 

izniui. 2005 W. 51 St. Prospect 7333

RENDAI bekarne, geroj vietoj.
2616 W. 69 SI., Chicago, III.

Musical Instruments
_______ M uzikog Ingtrumentai

ŠOKIŲ ORKESTRĄ
Dykai orkestrą ir benas mokyk

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

TOM BROWN
BAND AND ORCHESTRA SCHOOL 

34 W. Lake St.
Phone State 0796

MAINAU du medinius namus ant 
groserio, restorano arba fanuos. 
Namai nebrangus, geroj vietij. gau
kit Wm. Gritenas, Vietory 5065. 
3211 S. Halsted st.

Business Chances 
_______ Padavimui Bizniai 

PARDAVIMUI groserio, saldainių 
! ir cigarų krautuvė, 4 gyvenimui 
kambariai įš užpakalio. 4615 South 
Honore St.

PARDAVIMUI sahlnas, 3 metams 
Ivsas, 4 kambariai gvvenimui iš už
pakalio, 2702 W. 47 St.

PARDAVIMUI groseris, kendžių ir 
cigarų krautuvė. Nebrangiai, grei
tam pardavimui. 551 W. 18 St.

PIGIAI pardavimui saliUno elek- 
trikinė pumpa ir ice box» 2233 Ford 
Avenue.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, gerai apsimokantis 
biznis, nėra kompeticijos, lie
tuvių, lenkų ir kitų tautų ap- 
gyventoj vietoj. Turiu parduoti 
dėl nesveikatos.

1801 W. 87 Str.
PABDAVIMUI bučernė, geras 

biznis, geroj vietoj, prie South 
Kedzie Avenue, netoli 55 St. 
Turi L>ut parduota savaitę.
Puiki proga tinkantiems žmo
nėms.

Atsišaukite
3804 Sb. Kedzie Avė.

Lafayette 6716

NAMAS, storas ir du flatai. Mai-
nau ant farmos nepcrtoli nuo f.hi- 
cagos. Geras namas ir 
nijoj. \Vm. Gritenas, 
Halsted St. Vietory 5065

geroj kolo-
3211 South

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

5933 Normai Blvd. 
Normai 6620

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

Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę
Buick ’27 master 6 coach
Chrysler ’27 70 sedan .....
Essex ’27 coach .................
Ford ’27 sedan .................
Flin Big six ’26 sedan ..
Dodge ’26 sedan .............

7715 So. Halsted St.

Pontlac ’28 coach 
Oakland Landeau 
Nash ’26 coach 
Essex ’26 coach 
Chevrolet ’26 4 door*sedan 
Buick ’25 Master 6 touring

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS
45 TO 61 EAST 55th ST.

Sedan ’27 ....

$825
$795
$495
$350
$750
$525

$595
$725
$495
$825
$250
$450

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

Special Bargenai
BUICK BROUOHAH ’27 ......................
BUICK 26 sedan Matr 6 ------- ---------
CHEVROLET Landeau sedan 1027 ....
COLE H aadan 1920 -----------------------
HUDSON COACH ’20 ............................
PACKARD Bifle 6 sedan ___________
PA1GE 1026 spoi. sedan 
PAJOE Sport '24 ...................................
VEL1E Sport ..............    $96
W1LLYS-KNIGHT, 1924 Tour. Cal. Top $186

Dar 160 iJairinklmut — 
liinokCjlmals 

7UU1 8. Halsted

! 050 
425

$305
$386
$425
$150

— cash arba

VincennM 0447

SAVININKAS parduoda bučernę 
ir grosernę su namu; parduosiu pi
giai arba priimsiu mažą mainymą, 
nes turiu išvažiuoti ant farmos. 6001 
S. Carpenter St. Tel. Englevvood 2116

PARDAVIMUI saldainių, grosernė 
ir delikatesen krautuvė. Senas biznis, 
geras, parduosiu pigiai. 5346 South 
Wentworth Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
vieta pigiai, su 4 ar 5 ruimais, 1 ka
ro garažas, 3764 S. Halsted St.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė — pirtis ir svetainė, geroj 
vietoj, 4 pagyvenimui kambariai, ne
brangi remia. Pardavimo priežastis 
— turiu du bizniu. 4548 Wentworth 
Avenue.

PARDAVIMUI delikatesen ir žu- 
vių krautuvė, geras, senas biznis, 
2002 W. 22 St.

PARDAVIMUI rooming house 13 
kambarių, — 1116 W. Washington 
Blvd. Parduosiu pigiai, nes savinin
kas mirė. Tel. Roosevelt 3146.

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

PARSIDUODA pirmos klesos kar- 
čiama, su pagyvenimo kambariais. 
Bizniava gatvė, priešais dirbtuvių. 
4432 So. Westem Avė.

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

Savininkas
2624 W. 51 st St.. . I

arba
Telephone Hemlock 7178

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

kuriozo <i«.r niekina negyveno. 
Mes priversti juos tuoiau parduoti. 
Reikia tiktai biskį Įmokėti, o kitus 
labai mažais išmokėjimais. Sekami 

’ ’ ■■■’ Koncesijos
Kraustykitės

Bungalow už 
$1000

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

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

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Talman Avė.

namai yra pardavimui, 
iki gegužio 1 dienos, 
tuojau.

4
5

$5300
$7300
$7500
$7950

kambarių namas
kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių namas
randasi prie ecmentuotos gat-

7
Jie __  .

vės. tik 3 blokai nuo Grand Avė.
Taipgi mes pabudavosime ant jūsų 

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

Matykit savininką ir budavotoją

, J. COLEMAN 
2104 N. Harlem Avė.

Paskutinis Žodis ir
. Bargenai

5 kambariai ir miegojimui porčiai, 
octagon frontinis įėjimas, fransuziš- 
ki langai, murinės ugnavietės, kny
gynai, su veidrodžiais durys, geri už
raktai, gerai apšviesta, pirkėjas pa
sirinks sau fikcerius. Hoffman vapoj* 
heat, su Arco boileriu, prosinimui 
lenta, su grindimis viŠkai, 2 karų 
garažas, 1 blokas iki nauios mokyk
los, kaina tiktai $8950. Pardavimui 
per budavotoją.

Lewis Bros.
1358 W. 79th St.

Pilone Triangle 6090

KONTRAKTORIAUS BARGENAI 
prie 73 St. 2 blokai nuo Wentern 
bungalow lotas tik $809, savininkas 
tižia miestą.

FULTON.
8217 So. Halsted St.

Vinccnnes 1847: Stewart 6700

Avo., 
aplei-

PARDAVIMUI — 12 arba 6 flatų 
namas arba mainysiu, 
juos

MODERNIŠKAS 5 kambarių gra
žus bungalow, naujoje lietuvių kolo
nijoje, savininkas apelidžia miestą, 
parduosiu labai pigiai, $1500 įmo
kėti.

Del informacijų šaukite
Prospect 2268

Pamatykit 
šiandie, puikus bargenas. 

D’ALESANDRE 
3043% Armitage Avė.

Spauuding 4266

PARDAVIMUI 7 kambarių medinė 
rezidencija, yra sun parlor, garu 
šildoma, elektra, Englevvoode, kaina 
$6500, išmokėjimais, šaukit Normai 
4527.

HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 
bungalow, gani šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 bl. iki gele
žinkelio sub. linijos, $10,500, $1000 
įmokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa- 
oudavosim ant jūsų loto bungalow ar
ba 2 flatų namą. Tik biskį įmokėti. 
R. H. Ballantine, Owner and Builder. 
Be veri y 8552.

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, 1 krautuvė, 2 flatai, taipgi 2 
aukštų medinis užpakalyj, mūriniu 
pamatu, krautuvė ir flatas, Ivsas 10 
metų, {plaukų $21,600 už krautuvę ir 
1 flatą, $5,000 cash, kitus lengvais 
išmokėjimais, 6913 S. Racine Avė. 
Del informacijų šaukit Hemlock 6592. 
Brokeriai neatsišaukite.

PABDAVIMUI 2 po 5 kam
barius, 3 karų mūrinis gara- 
džius.

6725 So. Bockwell Str.
Kaina .$14,000. Atsišaukite

J. Velička tel. Republic 3769 
2517 W. Marąuette Bd.


