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Naujos Lietuvos-Lenkijos 
politinės jungtuvės?

8,000 krikščionių pri 
ėmė indų tikybų

Varšavos laikraščio pranešimu, esama su
manymo Smetonos sunaus su Pilsudskio 
dukterim vedybomis atsteigti Lietuvos- 
Lenkijos uniją.

BERLINAS, kovo 27. — Var-ivos prezidento Antaiib Smeto- 
šavos Glos Prawdy, maršalo Pil-1 nos sunaus, kurs yra dar 15 
ttudskio organas, rašo, kad Lie- metų amžiaus, su maršalo Pil- 
tuvoj esą proponuojamos nau- sudskio dukterim Vanda, 12 mę> 
jos politinės vaikų jungtuvės, tų mergaite, 
kurios surištų Lietuvą su I>en- 
kija draugiškumo ryšiu.

Proponuojamos, būtent, ve
dybos .Jagelos Smetonos, Lietu-

BOMBAY, Indija, kovo 27. 
Amerikietei Nancy Ann Miller 
ištekėjus už buvusio Indoro 
maharadžos ir priėmus indų ti
kybą, daugybė kitų tikybų žmo
nių Indijoje ėmė virsti induiz
mo išpažintojais.

Pianeša, kad vien 
tą savaitę induizmą 
000 žmonių, kurie 
vę krikščionys.

per praoi- 
priėmę 8,- 
pirma bu-

idant, einantlse- 
novės tradicijomis, abidvi val
stybės butų sujungtos vienybė

Maskvoj pasireikšiąs 
maisto trukumas

mojimams.”

Sovietų valdininkas !^ 
pasmerkia savuosius 
nemokšas inžinierius
Rusijos pramonei tvarkyti ir 

padaryti galą baisiam pinigų 
eikvojimui reikalauja kviesti 
užsienio ekspertus

MASKVA, kovo 27. —Alek
sandras Jakovlevas, darbininkų 
ir valstiečių inspekcijos vice- 
komisaras, reikalauja, kad so
vietų valdžia nusamdytų bent 
šimtą brangių Amerikos ir Eu
ropos inžinierių ir darbingumo 
ekspertų sovietų pramonių ve
dėjais ir tuo bodu sustabdytų, 

. pasak jo, “pasibaisėtiną pinigų 
eikvojimą.“

Sovietų inžinieriai, sako Ja
kovlevas, kurie inžinierių vietas 
laiką užėmę tik dėl to, kad jie 
tarnavę Raudonojoj armijoj ir 
priklausą komunistų partijai, 
reikią nukelti nuo jų “aukštų 
arklių“ ir pristatyti dirbti po 
ekspertų priežiūra.

Savo kaltinimams paremti 
Jakovlevas priveda šitokių pa-

zas. “Ir ar gi galime laukti 
gerų ekspertų ir fabrikų vedėjų 
iš žmonių, kurie dvidešimtais 
savo amžiaus metais buvo po
grindžiuose besislapstę icvoliu- 
cininkai, trisdešimtaisiais ka
riuomenės komisarai, o ketvir
tais dešimtaisiais — čekistai?

“Bet kai tiems žmonėms pa
sakai, kad jie neturi pakanka
mai mokslo, neturi pakankamai 
išsilavinimo savo pasiimtam 
darbui dirbti, tai jie atsako: 
‘Mes buvome geri ir mokėjome 
kovas kovoti revoliucijos me
tais, tai kodėl mes negalime būt 
geri dabar?’ “

Jakovlevas pataria paskirti iš 
sovietų pramonės biudžeto 20 
milionų rublių metams ir tais 
pinigais siųsti gabiausius jau
nus rusų inžinierius ir adminis
tratorius į užsienį studijuoti 
idant paskui jie grįžtų kaip tik
ri žinovai ir ekspertai sovietų 
pramonėms organizuoti ir jas 
vesti.

Francija sumokės Ame
rikai $30,000,000 ka

ro skolų

Sovietai apriboję maistą dagi 
užsienio ambasadoms ir le
gacijoms

MASKVA, kovo 27. —Maisto 
’rukumas darosi vis aštresnis. 
paskatinti ūkininkus, kad jie 
:uo daugiau žemės apsėtų, val
džia instruktavo provincijų so- 
zietus žadėti ūkininkams bran
giau mokėti už javus.

Grudų eksportavimas į užsie
nį’ tapo sustabdytas.

Maisto produktai užsienio 
ambasadoms ir legacijoms lei- 
Ižiami tam tikromic porci
jomis. Būdydami specialią ma
lonę Vokietijos ambasadai, di
džiausiai Maskvoje, sovietai lei
džia jai pirktis 100 svarų svies
to savaitėje. Kitoms ambasa
doms ir legacijoms leista daug 
mažiau.

Pirma, šešios dešimtys plū
gų, dirbtų sovietų įmonėse, 
baigia rudyti sandėliuose Gudi-

Antra, netoli nuo Maskvos ta
po pastatytas naujas butelių 
fabrikas, o jo pastatymas parė
jo pusšešto karto ^brangiau, ne 
kad buvo apskaičiuota. Fabri
kas gamina butelių tik penktą 
dalį to kiekio, koks buvo inži
nierių žadėtas. O vieno butelio 
pagaminimas pareina 22 centai, 
arba dešimt kartų brangiau, ne 
kad buvo apskaičiuota.

'Krečia, naujas popierių fabri
kas gamina laikraštinį i>opierį, 
bet ta gamyba taip brangiai pa
reina, kad už kiekvieną astuo
nių puslapių laikraščio egzemp
liorių reiktų imli 
idant vien tik 
ketų.

“'feisini mos, 
dos pareiną iš
mo ir pinigų stokos nebegali 
būt pasiteisinimu dabar, jau 
vienuoliktais sovietų valdžios 
gyvenimo metais,“ sako Jakov-

PARYŽIUS, kovo 27. — Fran
ci jh šiemet sumokės Jungti
nėms Valstybėms 30 milionų 
dolerių karo skolų dalies, tai 
yra tiek pat, kiek ji sumokėjo 
praeitais metais. Anglijai ji 
šiemet sumokės 40 milionų do
lerių, tai yra 10 milionų mažiau, 
ne kad jjernai.

Minnesotas Farmerių- 
Darbininkų konvencija

MINEAPOLIS? Minu., kovo 
27. St. Paul mieste prasidė
jo Minnesotos valstijos farme- 
rių-darbininkų (Farm* r-l.abor) 
suvažiavimas. Dalyvauja keturi 
šimtai delegatų.

Suvažiavimo tikslas yra no
minuoti savo kandidatus j įvai
rias valstijos administracijos 
vietas, o taipjau indorsuoti vėl 
senatoriaus Shipsteado kandi
datūrą ateinantiems rinkimams.

10 centų, 
popieris apsimo-

kad musų Idai- 
musų neprityri-

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

Didėjąs debesiuotumas; 
ja; vidutinis ir stipresnis 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 21° ir 32° F.

šiandie saulė teka 5:41, lei
džiasi 6:10. Mėnuo leidžiasi 
1:30 ryto.

ši Uč
ių ai-

buvo

$48,000,000 naujiems 
karo laivams

WASHINGTONAS, kovo 27. 
— Atstovų butas priėmė bilių, 
kuriuo skiriama $18,000,000 as
tuoniems naujiems 10,000 tonų 
kreiseriams ir dviem submari- 
nam statyti.

Kinų kariuomenė už
ėmė Britų koncesiją
ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 27. 

— Pranešimai iš Činkiango, 
Kiangsu provincijoje, sako, kad 
Kinų kareiviai užėmę ten na
mus Britų koncesijoje.

Britų vyriausybė padarius dėl 
to protestą.

3 užsimušė aeroplanui 
nukritus

MEKSIKOS MIESTAS, kove 
27. — šiandie netoli nuo Toluca 
miesto nukrito žemėn aeropla
nas ir trys skridę juo žmonės 
visi trys amerikiečiai, užsimušė.

NUTEISĖ VYRĄ NUSIPIRKTI 
SKUSTUVĄ

CENTRAL FALLS, B. L, ko-
vo ------ Vienų nilietj, kin-į jo
pati skunde dėl “nonsupport”, 
teisėjas Henry Chauvin nuteisė

pareiškė, kad vyras, kuris te
uždirbąs $18 savaitėje, negalįs 
eiti i barbernę skustis.

BUFFALO, N. Y., kovo 27.— 
Gaisras sunaikino čia Buffalo 
Flour Mills korporacijos malū
nus, padaręs $240,000 nuostolių. 
Gaisrą gesinant buvo sužeistas 
vienas ugniagesys.

Kovjra su maistiniu 
kaus Meksikoje

MEKSlFVos MIESTAS, kovo 
27. — Iš Ztamoros 
ties La GuLį|ja> 
valstijoj, ivyK0 
tarp fedcralinėV 
dalies ir klerikalju 
bandos. \

Vienuolika Maištininkų, jų 
tarpe ir jų vadas ygnacio Ro? 
les, buvo nukauti, \ q karei
viai sužeisti. \

praneša, kad
Michoacano 

susikirtimas 
kariuomenės 
maištininkų

No. 74

Rockef ellerio bičiulis 
gina kasyklą savi

ninkus W. Va.
kngiies pramonėj viešpataująs 

laukinis “stipresniojo kovoj 
už buvj išsilaikymo“ įstaty 
mas

10 norvegų laivų žu 
vo su žmonomis

Nelaime atsitiko BaltĮosiOse ju. 
io ir snie-rėse per baisias vėfj 

go audras f

[Atlantic and Pacific Photo]

Kap. W. B. Lancaster ir Mrs. Keith Miller, kurie aeroplanu nu-1 
skrido iš Anglijos į Sydney, Australijoj, padarydami 13,0001 
mylių. Tai yra ilgiausia moteries kelionė oru. Kelionėje jie tu
rėję įvairių prietikių.

MURMANSKAS, BuLija, kovt. 
27. Praneša, kad Lęr smar
kias vėjo ir sniego i/udVas Bal
tųjų jūrių srity, ties /Kanino 
iškišuliu paskendo flešhjht nor
vegų žvejų laivų, ir visi* jų įgu
los žmonės prigėrė.^

Keturi kiti laivai su kdturias- 
šimt penkiais įgulų žmbnėmis 
buvo keturių rusų Jįarla^vių iš
gelbėti. j

Del žemės j drebėjime 
Meksikoje keli mies

tai nukentėjo

Stiprus žemės drėbė 
jimas Italijoj

Reichstago rinkimai
Įvyks gegužes 20

L'dine provincijos miestuose su
griuvo namų; penki asmens 
užm ušti.

ROMA, Italija, kovo 27.
Per įvykusį šį rytą žemės dre
bėjimą Udine provincijoje bu
vo penki asmens užmušti ir 
septyni sužeisti.

žemės supurtimai ypač buvo 
stiprus Tolbezzo, Cazazzo, Car- 
nico, Veregnio ir Vitodassio 
miestuose, kur kai kurie namai 
sugriuvo ir daug kitų buvo ga
dinta.

žemės drebėjimas buvo jaus
tas taipjau Triesto mieste, bet 
žalos nepadarė.

Trockis ir kiti išmesti iš 
Maskvos akademijos

BERIA AS, kovo 27. Nau
ji Vokietijos reichstago (parla
mento) rinkimai oficialiai nu
statyti gegužės 20 dieną.

2,000 General Motors 
darbininkų sustrei

kavo

OSH»A|WA, Ont., kovo 27.- 
Kanados General Motors įmo
nėje sustreikavo 2,(XX) automo
bilių darbininkų, protestuodami 
prieš nuskėlimą algų.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo' 
27. Pranešimai iš Pochutla/ 
Oaxacos valstijoje, sako, kad 
nuo praeitos savaitės trečiadie
nio žemės drebėjimai ten kas
dien atsikartoja. Miestuose 
kaip Pluma, Hidalgo, Xodani ir 
kituose, stiprių supurtymų pa
daryta didelės žalos.

La Sirena kalno šlaituose 
daug kalniečių namų sunaikinta, 
vyriausiai besiritančiu nuo kal
no uolų. Įvairiose vietose kalno 
šlaite pasidarę dideli plyšiai 
žemėje, nuo vieno iki trijų pė
dų pločio.

Tornadas Georgijoj;
asmens užmušti

5

Krakatao ugniakalnis 
vėl ėmė veikti

Chicaga reikalauja jū
reivių piliečiams ginti

WASHINIGTONAS, kovo 27.
- Senatorius Norris (rep., 

Neb.) šiandie kalbėdamas se
nate apie bombų sprogdinimus 
Chicagoje, ragino vyriausybę 
atšaukti jūreivius iš Nikaraguos 
r pasiųsti į Chicagą ginti ten 
Amerikos piliečių gyvybę ir tur-

BERLYNAS, kovo 27. — Iš 
Maskvos praneša, kad “atskalū
nai“ Trockis, Badekas, Bakovs- 
kis, Smirnovas ir Prcobražens- 
kis tapo išbraukti, iš Maskvos 
komunistų akademijos profeso
rių kolegijos sąrašo.

Šuo žuvo ugny gelbėda
mas savo draugą arklį

BATAVIA, Java, kovo 27. — 
Per keletą savaičių išbuvęs vi
sai ramus, jūrių vulkanas Kra
tau, netoli nuo Javos, ėmė vėl 
smarkiai veikti. Vakar buvo 

išsiveržimai, kartu su stip- 
žemės su purtymais.

trys

18 nuoš. organizuotų 
darbininkų be darbo

CANTON, Ga., kovo 27. - 
Kiek žinia penki asmens buv( 
užmušti ir apie dvidešimt su
žeisti per tornadą, kuris siautė 
vakarinėje Cherokee kauntėf 
daly. Užmušti buvo keturi pi
liečio Wm. Millvvoodo šeimos 
nariai, kurių namai buvo tor 
nado sugriauti, ir jaunas vaiki
nas O. Heath 21 metų amžiaus.

“Jeigu)C sake Norris, “prezi
dentas Coolidge nori vartoti jū
reivius Amerikos piliečių tur
ini ginti, tai telaiko juos namie 
’r tegina piliečių turtą tame 
didžiame, patriotingame ir vė
jais gausiame mieste palei eže- rtj.” ' ■ t

BERLYNĄ^ kovo 27. - 
Plauene, Saksonijoj, vienas 
pilietis, Kurt Huberich, buvo 
pašauktas tieson, kaltinamas 
dėl gyvenimo su dviem pačiom. 
Huberich gynėsi, ir teisėjas, jį 
išteisinęs, pasakė, kad jis galįs 
sveikas eiti namo pas savo 
žmoną.

“'Pas katrą?“ pats nepasima- 
tė Huberich, kaip iš džiaugsmo 
paklausė.

BHEMEN, Oliio, kovo 27.— 
Ištikimas arkliui, su kuriuo 
jis beveik kartu užaugo ir vi
sados draugavo, vietos farme- 
rio šuo, buldogas, atsisakė bėg
ti iš degančio tvarto ir kartu su 
savo draugu arkliu žuvo lieps
nose.

Tvarto durys buvo atdaros, 
bet arklys savo narve pririštas. 
Kilus gaisrui, šuo atbėgo j na
mus pažadinti žmones, ir tuo- 
jx»ii vc-1 jjfi-įžo j tvartų, Ictii- jis 
bandė arklio saitą nukąsti. Kai 
gaisras buvo apg’esytas, rado 
šunį gulintį sale arklio, abudu 
•negyvus.

WASHINGTONAS, kovo 27. 
— Amerikos Darbo Federacijos 
centro pranešimu, nedarbo pa
dėtis unijinių tarpe vasario mė
nesį pasilikus tokia pat, kokia 
buvus sausio mėnesį. Abiejuose 
mėnesiuose organizuotų darbi
ninkų be darbo buvę bendrai 
18 nuoš.

Susekė kometą piety 
vakarų padangėj

CAMBRIIM Mass., kove 
27. Harvardo observatorijai 
praneša, kad Nicoj, Franci joj 
astronomas Giacobini suradęs 
naują kometą. Ji esanti pietį 
vakarų padangėj, bet sunkiai 
įmatoma.

WASHINGTONAS, kovo 27. 
— Kasyklų streiko tyrinėjamo- 
e senato komisijoje vakar buvo 

kvočiamas George J. Anderson, 
A’e.st Virginijos Consolidation 
S.otil kompanijos vicepirminin
kas ir vyriausias administrato- 
ius, ištikimas John’o D. Rocke- 

’ellerio .h-., kuris tų kasyklų 
kompanijų kontroliuoja, bičiu
te. Anderson, uoliai gindamas 
avo kompanijų ir teisindamas 
ą dėl sulaužymo kontrakto su 
ngliakasių unija ir dėl įsteigi 

no “open shop” kasyklose, pa- 
akė, kad einamuoju metu ang
ies pramonėj viešpataująs “jun- 
de“ įstatymas kovos už hu- 
/į ir stipresniojo išsilaikymo 
statymas.

Anderson stengėsi įtikinti 
senato komisiją, kad Gonsolida- 
ion Coal kompanija kontrakto 
u angliakasių unija nesulau- 
'ius: kontraktas buvęs panai
kintas abiem pusėm, tai yra 
kompanijai ir angliakasiams, 
nusitarus. Angliakasiai, girdi, 

maldavę kompaniją leisti jiems 
dirbti geriau mažesne alga, ne 
kad kasyklos butų uždarytos.
Anę|erson pristatė senatoriams 

•kaitmenų, parodyti, kad, ope
ruojant kasyklas su neurrtn- 
liais darbininkais, angliakasiai 
iždirbą daugiau, ne kad jie pel
nydavę pirmiau, kai jie dirbda
vę einant padarytu tarp kasyk
lų savininkų ir angliakasių uni- 
;os algų kontraktu, kadangi 
labar jie dirbą daugiau dienų ir 

valandų. Per ketverius metus, 
kai angliakasiai dirbę einant 
ilgų sutartim su unija, anglia
kasys uždirbdavęs per metus, 
bendrai imant. $1,287, o dabar, 
operuojant kasyklas kaip 
“open shop”, angliakasys pri
metus uždirbąs iki $1,456.

Percy Tetlow, United Mine 
\Vorkers pietinės West Virgi
nijos distrikto unijos No. 17 
oirmininkas, kuris buvo pa
šauktas kaip liudininkas, pasa
kė, kad p. Anderson savo pasa
kojimuose apsilenkiąs su tiesa, 
lo tvirtinimai, buk patys ang
liakasiai norėję, idant sutartis 
su unija butų panaikinta, esą 
iš piršto išlaužti, nes angliaka
siai čia balso visai neturėję: vi- 
>a buvę pačių kompanijų nutar- 
a ir padaryta.

DIDELIS GAISRAS

Autobuso katastrofa 
Vilkijoje

MONTE GABLO, kovo 27.
Vietos viešbuty iš jos kamba
rio pražuvo vienos turtingos 
brazilietės, De Bettencourt, 
briliantų vertės $600,000. Del 
vagystės įtarta vienas viešbu
čio tarnas, kurs tuojau pra- 

‘ nyko.

Astronomai stebisi nau
jos žvaigždes suslcilimu

CAPETOlVN, Pietų Afrika, 
kovo 27.— Astronomai labai 
susidomėję žvaigžde Nova Pic- 
toris, kuri buvo Pietų Afrikoje 
susekta 1925 metais. Nesenai 
La Platos observatorija Argen
tinoje pastebėjo keistą apsireiš
kimą žvaigždėje, būtent, jos 
suskilimą pusiau. Pietų Afrikos 
astronomai dabar patvirtina, 
kad žvaigždė iš tikro atrodo 
suskilus.

KAUNAS. Kovo mėn. 5 
d. apie 4 vai. vakaro, autobu
sas Nr. 2157. važinėjęs 
Jurbarko ir Kauno, važiuoda
mas Vilkijos kalnu, matyti, 
stabdžiams sugedus visu smar
kumu pasileido pakalnėn. Šofe
ris autobusą pasuko į vieną 
skersgatvį, kur autobusas ir 
apvirto. Tokiu bud u išvengta 
didelių nuostolių. Bet vis dėlto, 
trys keleiviai sužeisti, iš kurių 
panelė S. sunkiai sužeista. Au
tobusas nukentėjo mažai. Vė
liau patirta, kad šoferis buvo 
neblaivus.

LATROBE, Pa., kovo 27.
Kilęs praeitą naktį gaisras su
lai kino čia visą bloką namų 
oačiame miesto centre. Pada
ryti nuostoliai siekia daugiau 
kaip $200,01X1.

i 1 ......—........ ■==■

“Naujienų” Kon-
testas Eina

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

l džiausiąs dovanas.

tįocs- nr"*'!'—*—i]Į~ri——tfi—mt—. mn i . _ . .i »  —
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NAUJIENOS, Chlcago, UI. Trečiadienis, kovo 28, 1928

PAUKŠČIŲ
T ik jurų koralai ir pintys vi

suomet atsidavę Dievo valiai: 
jokių kelionių nedaro, niekad 
maisto neieško, o sėdi visą lai
ką ramiai prisisegę prie kran
to ar dugno ir laukia kol mais
tas pas juos ateis. Visi kiti gy
viai turi rasti budus pragyven
ti ir išsimaitinti nors ir pačio-

■
štai?

žiemoja 
šalyse, kiti 
Europoj, o dau 
nė j Europoj, 
kia jurą ir ž

se sunkiausiose gyvenimo sąly- šiaurinėj Afrikoj, 
gose. Šit ir musų paukščiai, ne- siekdami jos vi 

arba pasuka į 
kinai apsigyvena.

Paukščių 
įvairiais

f |'
‘ ’ I' 1

i.ici

BP- pieti- 
kiti perle- 
praleidžia 

ai s pa- 
sritis, 

ten l.ii-

jie skubintus 
į savo Kraštą 
ir nuo šalčio

kelia

turėdami žiemą nei pastogės 
nei maisto turi rasti būdą nuo 
šalčio apsisaugoti. Jie moka 
greitai skristi ir gali pakilę 
aukštyn nuo šąlančios žemės
skristi Į tas šalis, kur jiems gy- paukščiai: žeme, 

saulė 1 Mes visuomet 
paukščiai 

i tais reiktų 
' išbėgo arba 
i gai lekianči 

kraMus.! *rie!“ 
į pražūtį. Čia P®8^1

veninius geresnis, kur 
kaitresnė.

Paukščiams davė prigimtis 
sparnus, bet nedavė proto. Tad 
jie gali bėgdami nuo šalčio pa-1 
sukti dar į šaltesnius 1 
į juras, Į žiemius, į 
ir yra visas pastatytojo klausi-

sakome

nėra tikslo skubėti. Jie išskren
da iš pietų šalių į savo gimtąjį 
kraštą kai ten -klimatas tampa 
per karštas. Jei 
lėkti, jie sugrįžę 
rastų dar žiemą 
bei bado žūtų.

Todėl jie skrenda pamažu, pa
silsėdami. Per pąrą nulekia ne 
daugiau 200 kilom. Lekia pasi
rinkdami patogesnį laiką. Kai 
kurie skrenda šviesesnėmis nak
timis, prie jurų laukia iki atsi
suks jiems mažiau pavojingas 
iš šono vejas, kad apsisaugotų 
nuo visokių pavojų.

Paukščiai išlekia iš mus bū
riais ir apsigyvena pietų šalyse. 
Ten jie nekrauja lizdų, nededa 
kiaušinių, 
Nors 
vena 
savo 
vena

kelia
skrisdami

mo Įdomumas: kaip paukščiai ži- ^.la J

iš-

net apriboti tą dausų 
kuriame prisiglaudžia

no kur išlėkti ir kur sugrįžti, 
kas juos išmokė sunaudoti spar
nus tik sau naudingiems tiks
lams, nes viskas, kuo tik gyvi
ja. o kartu ir žmogus yra ap
dovanotas, gali juos ne tik 
gelbėti, bet ir pražudyti.

Kur išlekia paukščiai
Ne vienu laiku ir ne į vieną 

kraštą išlekia musų paukščiai. 
Sunku 
kraštą,
žiemos šalčių išgązdinti paukš
čiai. Kuone visas sausžemis 
gali būti ta vieta, kur pauščiai 
žiemoja. Tik tolimose šiaurės 
salose mes nerasime paukščių, 
kurie žiemai niekur neišlėktų. 
Visur kitur kai kurie paukščiai 
gali visą laiką gyventi vieno; 
vietoj ir tokia vieta jau gali 
būti tolimosios šiaurės paukščių 
žiemojimo vieta.

Toji šalis, kur paukščiai ž 
moja, ne visiems yra vienodai 
toli. Vieni paukščiai yra kan 
t resni šalčio atžvilgiu, turi 
limumo ir žemę sniegu užklo
jus išsimaitinti. Tie kartais vi
sai netoli žiemai išlekia. Yra 
paukščių, kurie žiemai pasi
traukia nuo savo gyvenamos 
vietos tik kelis šimtus kilomet
rų, yra ir tokių paukščių, ku-

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

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Mihvaukee Avė., 

netoli Westem
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

Lietuvis Kent (aktorius
Suvedam tvieau 
elektros jiegą j na 
jua ir senus namu* 
mainom naujas lia: 
pas i senas; d uodai 
ant lengvo išmoki 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

221i W. 22nd Street
Pbone Caual 2*91

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rJ"AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

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

vasarai užstojus paukščiai ga
lėjo pasitraukti į šiaurę, o žie
mai atėjus vėl grįžti į pietines 
šalis. Taip paukščių išlėkimo 
kelias nuolat ilgėjo, kol jis pa
siekė dabartines ribas.

Tad gali būt mums supran
tama, kas sužadina
paukščius, būtent įgimtas 
tinstąs.

Bet jei jau paveldėjimo 
liu gimė noras išlėkti, tai 
riuo budu paukštis nuvokia
rion pusėn pasukti skristi į

išlėkti 
ins-

ku- 
ku-

pašto karvelį patalpinus į tam
sų be lango laivo kambarį iš
vežti į juros vidurį, kur nesi
mato krantų, ir paleisti, tai jis 
pakilęs aukštyn padaręs vieną 
antrą ratą, pasuka atatinkamu 
keliu skristi į senąją vietą.
Seniau, mane, kad j paukš

čius turi įtakos žemės magne
tizmas, kuris, paukštį kaip ma
gneto švytuoklę pakreipia ru
denį skristi vienon pusėn, pa
vasarį, kiton, ši nuomonė šian
dien atmesta, kaip neturinti 
jokio pagrindo. Paukščių su
gebėjimas puikiai susivokti er-

MUZIKOS ir RADIO 
KRAUTUVE

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

keliauja 
, oru. 

kad 
tuo tarpu kar-

i, I ad paukščiai 
plauk#. Yra blo- 
paukščių, pav., 

pratinsis), kurie 
ja į pietų šalį per- 
tik upes ir ežerus, 

irų paukščių, kurie 
Jani plaukdami pasi- 
pietus. Bet, išskyrus 

visi kiti paukščiai 
iš musų krašto. Le

kui- niekas nekliudo, 
praminto tako nerasi, 

ukščiai laisvai galėtų 
u norimu keliu į pie- drasko, treti paskęsta jurų bau- perduoti vaikams tėvų ypatybes

pasiruošę grįžti j

žiemai art 
traukia į 
nedaugelį, 
išskrenda 
kia ten, 
kur jok r 
Rodos p 
skristi 
tus, kur 
kur mai 
lias arty 
čiai vieno 
tuo ptųjčiu 
n ai išlįraiįVtas, nepatogus, toli
mas. Į J

Pakaus Įį viršų, galima grei
tai pal’.sti ir į priešingą pusę 
nulėkti.

KieKv enX paukščių rųšis tu
ri avo

nesudaro šeimynų, 
kiti paukščiai išlėkę gy- 

keletą kartų ilgiau, kaip 
šaly, tačiau visą laiką gy- 
buriais, tarytum kiekvie

ną valandą 
savo tėvynę. Kartais toki išlė
kusių būriai esti baisiai dideli. 
Prie ežerų, kur žiemai sulekia 
vandeniniai paukščiai, kartais 
esti toki dideli būriai, kad kai 
jų vienas kraštas esti netoli 
žmogaus, tai antras slepiasi už 
gorizonto.

Dauguma paukščių kelionėj savo žinojimą, mokėjimą ir iš- 
žusta. Vienus žmonės išgaudo, mintį, tegalima perduoti gyvu 
kitus plėšrieji paukščiai su- žodžiu. Bet yra ir antras kelias

Pas paukščius yra įgimtas in- dams, kuo toliau, tuo daugiau 
stinktas artinantis žiemai išskri
sti. Kaip nereikia mokyti juos 
lizdą sukti, taip pa,t nereikia mo
kyti ir atatinkamu laiku išskris
ti ir sugrįžti. Kaip laikrodis nu
statytu metu išmuša valandas, 
taip paukštis jam skirtu metu 
išskrenda j pietų, gal būt ir ne
nuvokdamas, kodėl jis taip da
ro.

Kas gi taip sutvarkė paukščio 
prigimtį, kad jis pažadintas šal
čio, lekia nuskirtu keliu?

Vargas, kova su badu, noras
gyventi ir nugalėti visas gyvy- pietų šalis? 
bę naikinančias jėgas išmoko į Paukščiai turi ypatingą su-'dvėje dar laukia išaiškinimo, 
žmones ir visus gyvius negirdė- gebėjimą nusivokti erdvėje. Jei [“L. U.”]
tų dalykų. I ---------------------------------------- ----------- — ---------------------

Badas ir šaltis vertė paukš
čius skristi į kitas šalis. Ir jie 
pradžioj išlėkdavo ne toliau nuo 
savo tėvynės, kaip kelias dešim
tis kilometrų, kam ypatingo gud
rumo nereikėjo.

Laikui bėgant oras tapo šal
tesnis, ir paukščiai turėjo skris
ti vis toliau į pietus. Jų kelio
nės ilgėjo, ir tas pripratimas 
žiemai išlėkti persidavė vaikams i 
paveldėjimo keliu, kaip atatin
kamas instinktas.

Mes žinome, kad savo vaikams

Pirkdami Radio, Pianą ar 
Victrolą, pirmiaus pamatik mus. 
Mes parduodame teisingai, Ra- 
dijos garantuojame, senus se
tus padarome elektrikineis.

jiems vietos gražesnės, gosc. Jaunikliai 
tas skanesnis, kur ke
rams. O tačiau paukš- 

ęt skrenda vienu ir 
eliu, kuris būna daž-

paprastai ne
skrenda per jurą, o žiemoja 
Europos pietuose. Bet ir be ju
ros jų dauguma žūsta. Todėl, 
nors ir daug paukščių prisivei- 
sia vasaros metu, bet po žiemai 
vėl jų skaičius sumažėja.

Kelionėje žusta silpniausieji, 
o liekasi patys tvirčiausieji. Tas 
apsaugoja paukščius nAo išsigi
mimo ir prisideda prie rųšies 
pagerinimo.
Kas nurodo paukščiams kelią?

Nuostabus yra paukščių suge
bėjimas susivokti erdvėje. Jie 
žino, kuriuo keliu išlėkti ir su
grįžti, ir net sugrįžę randa tą pa 
čią vietą ir tą patį lizdą, kuria
me seniau gyveno.

Rudenį ir pavasarį matome le
kiančias gerves*- kurių būrys 
daugiausia sudaro dvi kampu 
susikertančiais eiles, kurių pry- 
šaky lekia vadas. Tačiau čia va- 

I das ne kelią rodo kitoms, gal būt 
nemėgsta skristi 'jaunesnėms nervėms. n tik nrn-

i.šlAkinio ir sugrįžimo

— tai paveldėjimas.
Gyvijos judėjimai, jautimai 

bei darbai palieka savo pėdsa
kus smagenyse, gal būt paukščiai 
atatinkamai jų sutvarkymą ir 
tas persiduoda vaikams, kurie 
be jokio išmokymo, o vien ata
tinkamos paveldėtos smagenų 
struktūros dėka, daro taip, kaip 
jų tėvai yra darę.

Taip paukščiai paveldi iš sa
vo tėvų mokėjimą pasišalinti 
nuo žiemos .šalčių.

Prie įpratimo paukščiai iš
skristi į pietų šalis daug kuo pri 
sidėjo ledų gadynė. Yra 
ma, kad buvo laikai, kai 
buvo užkloję Europos 
Tuomet net Prancūzijoj
šaltas oras ir ten gyveno šiau
rinis elnias, lemingai ir kiti 
šiaurės gyviai. Tai įrodo minė
tų gyvulių kaulų liekanos ran
damos m i neto j šaly. Ledų ga
dynė visą gyviją nustūmė iš 
šiaurės į pietus. Vėliau, kai 
nyko ledai ir klimatas šiltėjo, 
kaip visi gyviai, taip ir paukš
čiai traukėsi vėl į šiaurę. Bet 
atėjus žiemai, vėl jie turėdavo 
grįžti atgal. Taip tirpstant le-

Kentėjo nuo Nugaros Skaudėjimų
Neapleiskite nuolatinio nugaros skaudėjimo. 

Jis gali pakenkti neveikliems inkstams.
kiekvieną dieną jus esate sustyrusi ir skaudama? Ar jau

čiatės nuvargusi, apsvaigusi — nuolat kenčiate nuo nugaros 
skaudėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigulio? Ar šlapinimos yra nuo
latinis, rudas ir degina kanalą kuomet šlapinatės?

Slogos ir gripas padaugina nuodus kraujuje ir suteikia ekstra 
darbo inkstams. Kuomet inkstai veikia pamažu, nešvarios išmatos 
pasilieka kraujuje ir pagamina daug nemalonių simptomų.

Tūkstančiai žmonių yra pasitikėję ant DOAN’S PILIŲ nuo žiemi
nių šalčių ir šiurpulių. DOAN’S stimuliuojantis diuretic, padaugina 
inkstų syvus ir tuo budu pagelbsti prašalinti visokius nešvarumus. 
Jos turi reputaciją visoje šalyje. Klauskite savo kaimyno!

26057

16085

26054

26053

žino- 
ledai

buvo

Doan’s Pilis
Stimuliuoja Inkstų Syvus

I'aH visus vertelgas 60c. baksas. Foster-Milburn Co., Mfg. Chemist, Buffalo, N. Y.

1 .aukščių yra į>endri.
Visi paukščiai keliauja žy

mesnėmis vietomis: didžiųjų 
upių tėkmė bei jurų pakraš
čiais. Kai kuriems paukščiams 

'ika perlėkti jurą. Per Vidur- 
jurą paukščiai skrenda 

miose siauriausiose vietose: 
per Gibraltaro sąsiaurį, ties Ita
lija ir ties Graikija. Visose šio
se vietose jura yra siaura ir pa
togi perlėkti.

Paukščiai
per jurą, nes dideli vėjai jiems 
v ra pavojingi. Jei jiems tenka 
lėkti prieš vėją, jie greit pails
ta, neperlekia, jei pavėjui — 
dar blogiau. Tuomet vėjas greit 
juos įverčia į vandenį ir dažnai 
perlėkime metu galima matyli 
pilną jurų paviršių prigėrusių 
paukščių.

Per jurą skrenda paukščiai 
sekdami savo ainių pėdomis, 
nors dabar tas ir nebūtų jiems 
naudinga. Senuose laikuose mi
nėtuose trijose vietose ^Europa 
susisiekė su Afrika, ir paukš
čiai sausažemiu galėjo pasiekti 
Afriką.

Vėliau sąlygos pasikeitė, sau- 
sažemį užliejo jura ir atskyrė 
Afriką nuo Europos, bet paukš
čių įgimtas Įpratimas nepasi- 

Į keitė. Jie ir per jurą skrenda į 
Afriką, nežiūrėdami didelių pa
vojų, nors jiems ir pietų Euro
poj peržiemoti vietos pakaktų.

Gal kilti klausimas, kaip su
sekama, kuriais keliais skrenda 
paukščiai ir kuriose vietose ap
sigyvena. Sutikę Afrikoj garnį 
mes negalėsime pasakyti iš ku
rio krašto jis atskridęs.

Paukščių keliams susekti 
gamtos tyrinėjimo stotys pri
gaudė paukščių, ant kojų jiems 
užmauja paženklintus žiedus ir 
paleidžia skristi su visais pauk
ščiais. Kaip visų paukščių, taip 
ir paženklintųjų dalis kelionėje 
žūsta ir ten žmonės juos radę 
ir pristatę gamtos tyrimo sto
tims, iš ženklų pažįsta iš kurio 
krašto paukštis atskridęs.

Paukščiai moka gana smar
kiai skristi. Pašto karvelis nu
lekia per valandą apie 100 ki
lom. Kregždės lekia dar smar
kiau. Ji iš vidurinės Europos 
galėtų į Afriką nuskristi per 
4—5 dienas. Bet paukščiams

jaunesnėms gervėms, o tik pra
muša kelią per orą, kad užpa
kalinėms butų lengviau skristi. 
Jų vadui pailsus, jis pasitraukia 
į užpakalį, o jo vietą užima se
kanti gervė.

Prisimindami, kad kartais se
niai ne kartu išlekia su jaunik
liais, mums aišku, kad ne se
nieji paukščiai išmokina jaunik
lius skristi į pietų šalis, o jie 
kuriuo nors kitu budu tai suži
no.

Tel. Boulevard (,214
Piumbing, Heactng

Kaipo lietuvis, lietuviams marios 
patarnauju kuogeriaumal

M. YUŠKA & CO.
<604 So. Bailina StH Chicago, III

BANKIETAS! BANKIETAS!

LAIKAS PADARYTI PERMAINĄ

IšrinKite

DYKAI krut'mi paveikslai 
Musele Shoals, šiandie, rytoj ir 
pėtnyčioj, 8 P. M. 3147 South 
Halstcd St. — Prašom!

Rengia Bridgeporto Lietuvių 
Politikos ir Pašelpos Kliubas, 
Politikos Skyrius, šį vakarą, ko- 
vo 28, 1928, Lietuvių Audito
rium Svetainėj, 3133 S. Halstcd 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Gerbiamoji Publika: Mes
esame pilnai įsitikinę, kad šis 
bankietas bus pasekmingas, nes 
yra pirmas Bridgeporto sureng
tas dėl politikos dalykų prie

kliulM). Tikimės, kad inteligen
tai, biznieriai ir kliubo nariai 
pripildys svetainę. Užtikrinam, 
kad svečiai bus užganėdinti.' 
Bankiete dalyvaus Wm. S. 
Finucane, kandidatas Senato
rium Trustees. Tikimės Miesto 
Majoro kelioms minutėms. Iš 
lietuvių inteligentų kalbės i>o- 
nas Mastauskas ir Dr. Poška.

Kviečia visus
KOMITETAS.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

v

’ v

HENRY R. SCHWARZEL

v—i

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. ‘ Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir joj ai apsiimsiu jus gydyti, 
uveikatu jums sugryž. Eikit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skaudu, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— 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 7:81 vakare. 

Nodėlioj nuo 10 ryto iki 1 po plotų.

REGULERIŠKAS DEMOKRATIŠKAS 
KANDIDATAS I

KOLEKTORIUS
Kad pegerinti Cicero, balsuok už 

PILNĄ DEMOKRATIŠKĄ TIKIETĄ 

Utarninke, Bal. (April) 3,1928
Balsavimo vietus atdaros nuo 6 vai. ryto iki 4 vai. vak.

Nauji Lietuviški Rekordai
Pas darželį trys mergelės ir 
Žydelis iš Vilkaviškio miestelio 
Įdainavo J. Babravičius.
Lietuviškas Džiazas ir Vana
gienė Polka — A. Vanagaitis. 
Barbora ir kad nėr Alaus — 
A. Vanagaitis.

I Sharkis ir Sena jaunystė — 
A. Vanagaitis.

i Visiems tinka polka ir Sesutė 
valcas.
Skombalinč polka ir Telšių 
polka

I Tu arielka tu piIkoja ir Au
gina motulė vienturtę dukrelę 
—Venckevicz.

pačias dainas galite gaut ant 
rolių dėl pianų.

26056

79481

79482

Tas

Nauja Radio Log knyga dy
kai kiekvienam kuris prisius ar 
atsineš šj 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 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumeratą metams .... $2 
Pusei metų ......... . ......
Kopija ------------------ 20c

Gyvenimo Kompletas 
1927 metų. Tai yra 
gražiai apdarytas vi
gų metų Gyvenimas 
knygoje, 432 pusla
pių. Įsigykit Gyveni
mo Kompletą — nu
džiugsite. Kaina $3.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

Petternų Skyrius

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky< 
rius atdaras kasdie nuo 

1 8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedeldieniais nuo 10 v.

IMPERFECT IN ORIGINAL
______________________________________________________ _________________ ____ — -
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

r; z;
Tarp Chicagos 

Lietuvių

Teatruose
pradedant

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

. IJĮI H I I ■'■■■ J

Kontesto Numeratorius:
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijų*:

Marė Kemešienė.
Bridgeportas

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio 
30, 1928

Sėkmingai darbuojasi

Chicagos teatre
d. balandžio, bus rodoma pa

veikslas pavadintas “Skyscra- 
pers.” Paveiksle svarbiausiąją 
rolę lošia Wm. Boyd; scenos 
vaizdai.

Rocsi velt teatre — pradedan , 
balandžio 1 dieną, pasirodys 
paveikslas “Speedy”, kuriame 

priešą-! žvaigždės rolę lošia paskilbusis 
Išdegė | komikas Harold Lloyd; tai pas-

o •M Paskutinį Sykį Chicagoj

B. Vaitekūnas

Manau, kad šitas kvarte
tas visiems Chicagos lietu
viams yra gerai pažįstamas. 
Kas nepažįsta Benediktą Vai
tekūną, seną aktorių Chica
gos lietuvių scenoje — kai. 
kurie ji net lietuviško teatro 
tėvu vadina. Taipgi neblogiau 
už Vaitekūną jums yra pa
žįstamas Juozas Uktveris- 
Kuzmickas. Jus ji žinote kai
po komedijantą 
dainininką, 
ir keturių 
Gal mažiau
pastaruosius du aktorius

Nedvaro krautuvėje, 
yVallace avė., nežinomi 
dariai apipylė kerosimi 
kines duris ir padegė, 
durys ir langai. Nuostolių pa- kiaušis jo paveikslas, 
daryta apie 300 dolerių. Pikta , 
darybė papildyta naktį iš pir 
mudienio į antradienį apie i 
valanda.

Ugnis pati, kadangi 
durų buvo pri

krauti vaisiais ir daržovėmis.

žaislininką, 
deklamatoriui ir 
vėjy vaikytąją, 
biskį pažįstate

VANAGO 
PLUNKSNA

Daili linksmų dainų 
knygelė

Kiekvienas gali skaityti
Kiekvienas gali suprasti 
Kiekvienas gali dainuoti!

Liko tik mažas skaitlius

Kaina su %prisiuntimu

30 centų
Rašyk:

NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

‘Tuščios Pastangos’

ART. STASYS PILKA
pakartos pagarsėjusią P. VAI

ČIŪNO 4 veiksmų komediją

McVickers teatre pradedam 
ateinančiu pirmadieniu, pasiro
dys paveikslas pavadintas “The 
Legion of the Condcmned”; 
taipgi scenos vaizdai.

Oriental teatre—Paul Aash 
trupė duos scenos produkciją, 
pavadintą “.Jazz Bouųuet”; pa
veikslas užvaldytas “The Pat- 
sy”, kuriame vaidina Marion 
Davies.

ST. PILKA

Seredoj, Kovo-March 28, 1928
8 vai. vakare

C. S. P. S. SVETAINĖJCicero
Gerai žinomas pilietis, Pet

ras Juknis, rakandų krautuvės 
savininkas, eina iš biznio, šio
mis dienomis padarė speciali iš
pardavimą. Biednos moterys 
gailisi, nes jau negaus iš jo 
daugiau Kalėdų dovanų.

“Aušros Sūnus” pavyko ge
rai visais atžvilgiais. Pet ranko
je kalbėjo p. Timothy J. Buck- 
ley, miesto kolektorius. Ji pub
liką priėmė gerai. Publikai, ku
ri ieško "liuosybės”—“džiokų”, 
veikalas nepatiko, bet rimta 
publika yra dėkinga Raudonos 
Rožės Kliubui už 
mą.

Tivoli teatre — pradedant 
balandžio 2 d. scenos numeris 
pavadintas “Dancing Feet”, ir 
paveikslas “Red Ilair”.

1126 West 18th Street
Vaidintojų sąstatas iš 40 žmonių: M. Dundu

lienė, M. Balsienė, P. Petraičiutė-Miller, P. Kairytė,
A. Zavistaitė, J. Stasiūnas, Stasys Pilka, J. Baisis,
B. Liutkevičius, J. Puišis, Dr. C. K. Kliauga, A. Be- 
naitis, Ad. Micevičius, R. Juchnevičius ir kiti.

Įžanga: 50c., 75c., $1 ir $1.50Norshore teatre pradedant 
1 balandžio, Al Kavale ir jo 
džiazo trupė; dainos, kupletai; 
paveikslas “Bose Marie.”

llarding ir Senate teatruose 
—2 d. balandžio paveikslas 
‘The Lats Command”; sbenos 
numeriai.

Upstate teatre — bal. 2 d. 
paveikslas “The Fast Mail;“ 
scenos numeriai.

MOKYKLOS NURSt, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURfi- 
TŲ ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukitesnės mo- 
y kykloe merginoms apie asme- 
J^hiną higieną, patyrusi distrik- 
v to nuraė pasakė:

cillą. Pastarieji du, galima 
sakyti, dar kandidatai į ak
torius, bet vis viena tos pa
čios šeimos nariai. Tiesa, ak
toriai iš įų neblogi, bet kon- 

šiam 
keturių bus geresnis 

“Naujienų” kontesto

s .|M 
darbuotojai J. Ascilla

sau. Bet kaip

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzl. 8902
laikui taij 
ten nebūtų, “Naujienų” skaity
tojams bus žingeidi! matyti ga 
lutinas jų darbo pasekmes, ku-

i darbą

ris is jų 
aktorius 
darbe.

tokį parengi- 3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

nėra žinomas, | tis, 
agiečių, musų

Paklaidų musų biznio gyve
nime įvyksta visokiausių: ne
apmąstomas darbo plano, ne
tikslus reikalų nušvietimas tam 
asmeniui, su kuriuo nori pada
ryti biznį, netinkamas išsireiš
kimas, kuris gali užgauti tavo 
prospektą, taipgi nesugebėji
mas tinkamai parduodamųjų 
prekių vertes išaiškinti. šio 
“Naujienų” kontesto darbuoto
jai irgi turi įvairių sunkenybių 
pakelti, bet turint aiškų tikslą, 
reikalingą pasiryžimą savo dar
be — nėra sunku esamas kliu- 

kurios gludi jiems skersai
kelio, nugalėti, pasiliekant 
nais viešpačiais situacijos, 
žmonių sakoma, kad tiktai 
klumpa |m> gyvenimo našta,
kuri nėra tikslo, nėra pasiryži
mo, nėra ištvermės ir reikalin
gos energijos. Pasiryžę gi ir tu
rintys tikslą žmonės apgali ir 
sunkiausias kliūtis apveikti. 
Vien pasiryžime yra laimėji
mas!

Musų miestas 
sveikiausių Illinois 
Taip sako valstybės 
departamentas savo 
Net ir Chicagos “Tribūne 
padienio laidoj pažymėjo didelė
mis raidėmis, kad Ciceroj mir
tingumas yra tik 4.93 ant 1000 
gyventojų, žinoma, už tai pri
klauso kreditas Ciceros sveika
tos departamentui, miesto val
džiai ir patiems gyventojams.

Reporteris.

yra vienas iš

sveikatos 
raporte.

ant-

Nuga-Tone Padaugina
Stiprumą j Keletą Dienų

Vyrai ir moteryn, kurio vartoja Nuga-Tone 
tikrai nusistebi, kaip greitai jie pasijunta 
Hveikosniuis ir stipresniais ir kaip jų stipru
mas pasidaugina, kaip kada net į keletą 
dienų. Tas yra paprastas apsireiškimas mi- 
lionuose žmonių per paskutinius 35 metus ir 
tas patvirtina jų neabejotiną vertę kaipo 
sveikatos ir stiprumo budavotojos.

Nuga-Tono suteikia turtingą, raudoną krau
ją. stipresnius nervus- - padaro stipresniais 
ir sveikesniais vyrus ir moterie. Vartokit jas 
jei turit silpnų kraują, stokos svarumo arba 
stokos apet/’to, nerviškumo, gasų viduriuose, 
nusilpusių keepnų, pūslės trubvlių, silpnų 
nervų ir kitų svarbių kūno organų, kurie 
nuteikia abelna nusilpnėjimą ir negalę. Pa- 
bandyk Nuga-Tone šiandie. dusų vaisitnin- 
kas parduoda jas su absoliutiška garantija, 
kad pagelbės, o jei ne, pinigus grąžins. Ne
imkit pavaduotojų.

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYK1T snvo namą irr mokėkit iš jplaukų, pakeliam 

namus, jdedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

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

Kazys Čepu k ils

Mažai kam 
ypačiai iš c h 
kontestantas I
Čepu kas buvo dalyvis praeita
me “Naujienų” konteste, pasi
žymėjo savo aktyvumu pasiek
damas vidutiniškai aukštą laips
ni. Musų kontestantas yra se
nas darbuotojas, ypačiai North- 
sidės

tas

Mato didelį Republikonų laimėjimą ba 
landžio 3-čią, kaipo pagelbą Ciceros 

progresui

ris su
pat jų

lietuvių organizacijose, 
senas “naujienietis”, ku- 
“Nau j ienomis” stovi nuo

KLENHA 
for 

President
kiausia

vėlokai stojo į kontesto 
bet jis savo kvotą vei- 
užpildys.

Office of County Clerk 
of Cook County, Illinois

ien pasiryžimas yra 
laimėjimas

State of Illinois

County of Cook

Visi didieji darbai, kurie bu
vo sukurti žmonijos istorijoje, 
nesistojo be pasiryžimo, be dar
bo ir tai sunkaus darbo tu žmo- ą
nių, kurie buvo tvėrėjais. Nė 
vienas iš mus nežinome tokio 
genijaus, kuriam miegant kū
rinys butų pats save sumezgęs. 
Kurį darbą nedirbsi, jeigu nori, 
kad dirbamas darbas butų sėk
mingai atliktas, reikia įdėti sa
vo jausmą, savo sielą.

Kiekvienas “Naujienų” kon- 
testantas, kuris davė pasižadė
jimą veikti šiame “Naujienų” 
kontesto, turi siektis savo už
brėžto tikslo, kad padaryti biz
nį “Naujienoms” ir sau laimėti 
dovaną, sulig pasiekto laipsnio. 
Bet užbrėžtam tikslui pasiekti 
reikia pasiryžimo, reikia savęs 
kurstymas, kad kliūtys, kurios 
susidaro ant kelio laimėjimui 
dovanų, butų apgalėtos. Vienos 
dienos nepasisekimo mastu ne
galima matuoti ateitį, bet pra
eito laiko nepasisekimas duoda 
tinkamą lekciją ateities darbui. 
Nesėkmingumo diena musų biz
niui lieka žinoma mums patiems 
kaipo musų paklaidų diena, iš 
kurios mums reikia mokytis 
kad išvengus tų pakaiidų prie
žastis, dėl kurių mums nebuve

outside the City of 
the City of Chicago 
the Town of Cicero

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 
if Cook, 
Chicago, 
leights,

and the Village of Summit, on 
Tuesday, April lOth, A. D., 
1928, shall be as follovvs:

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

ereunto sėt my hand and af- 
fixed the seal of the County of 
'ook, this 22nd day of March, 
\. D., 1928.

ROBERT M. SWEITZER, 
County Clerk of

Cook County, Illinois 
(Seal/

DYKAI krutanti paveikslai 
Vluscle Shoals, šiandie, rytoj ir 
očtnyčioj, 8 P. M. 3147 South 
Halsted St. — Prašom!

Garsinkitės Naujienose

BUCKLEY 
for 

Collector

DUBSKY 
for 

Trustee

Ciceros piliečiai rengiasi eiti 
j balsavimo vietas balandžio 
3-čią ir išrinkti visą sąrašą Re
publikonų kandidatų. Tatai jie 
žada padaryti atsidėkodami da
bartinei Trustisų Tarybai už 
gerą, biznišką miesto reikalų 
tvarkymą praėjusiais metais.

Šio miesto žmonės gali sėdė
ti sau ramiai ir stebėtis nepa
prastai greitu miesto augimu, 
kuris ėjo prie dabartinių vir
šininkų per paskutinius dešimtį 
metų. Padėkojant Ciceros pro
gresui gali kilti ir kitos apielin- 
kės ir, jeigu kreditas turi eiti 
kam priklauso, tai turėtų tekti 
Cicero Trustisams už jų gerą, 
biznišką miesto reikalų tvarky
mą. Piliečiai nemėgsta ardyto
jų ir rinkimuose jie sprendžia 
apie viešus 
jų nuveiktus 
kurie parodo 
gerinimą ir 
prgreso kitų
bus tikrasis Republikonų laimė
jimas balandžio 3-čią.

Tą dieną Cicero balsuotojai 
parodys, kad jie apvertina vie
šą patarnavimą ir parems tuos 
kandidatus, kurie jau yra nu- 

darbus šios apie- 
Visi pereitų de- 
pagerinimai yra

veikę didelius 
linkės naudai, 
šimties metų 
padaryti Republikoniškos mies
to administracijos. Tai yra fak
tas, kurio niekas neužtemdys 
jokiais politiškais durnais. Fak
tai pergalės blofus.

Iš visų susidariusių aplinky
bių šiandie yra matoma, kad 
Republikonų partija pasiims 
sau priklausomą garbę. Cicero 
taksai buvo ir yra žemesni ne
gu visų kitų artimų apielinkių. 
Taksai Chicagoje, Oak Park ir 
Bervvyn yra dvigubai didesni, 
negu Ciceroje. Tą patvirtins 
kad ir dabar išsiuntinėtos tak
sų bilos.

PELIKAN 
for 

Clerk

LANGNER 
for 

Supervisor

valdininkus pagal 
darbus. Faktai, 

tikrąjį miesto pa- 
pastumėjimą prie 
apielinkiy, tai ir

HOUCEK 
for 

Assessor

mokėtojams 
yra pakelti,

Chicagos taksų 
šiais metais taksai 
kuomet Ciceros taksai yra lai
komi toj pat žemumoj. Cicero- 
je mes neturime paskolų ant 
bonų, kas yra didelė retenybė. 
Visi kiti apielinkių miestai tu
ri dideles paskolas ant bonų ir 
tas paskolas su nuošimčiais jie 
turi mokėti per metų metus 
padidintais taksais.

Idant davus tikrą užtikrini
mą, kad Cicero taksai butų pa
laikomi žemai, kad musų sugy
venimas su kaimynais butų tai
kus ir geras, reikalinga yra 
balsuoti tiesiai visą Republik* 
nišką sąrašą ir išrinkti visus jų 
kandidatus.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

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

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

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

VINCO KRfiVfiS RASTAI. Septyniuose tomuose ......     $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................-.......................   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..........  55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street

12.50

$1.50

$3.00

Brooklyn, N. Y

APSIDRAUSK!

$10,000 ACCIDENT POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

Vardas .......... L......................................................... -
Adresas (gatve) ........................................................
Miestas ir Valst............................................................-
Užsiėmimas .. ..................................... Amžius______
Pašelpgavis .......... ........ ......................................... .

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalis mank- 
ktinimas ir dieta turi būt var- 
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto.

iaukitą klek- 
Jos nepadarys

jamafl. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmajrumo."

vartoti neiiu- 
jaučiaUs. Kiek-

Nujol galit 
rlnt kaip jus _ 
viena moteris privalo turėti 
puteli namie.

’jĮonite
For Cuts and Woundi

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

Feeaa'mint
LiLosuotoją

Jus kramtysit 
k Kaip Gumą 
f i Soknis Tik

Mėtos _

YillJRĖYtS
Night and Moming to keep 
thetn Clean, Clear and Hcalthy 

Write for Free “Eye Care’* 
ar “Eye Beauty” Book

Marine Dvi*. H. S., 9 B. Okio St, Chiago

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių aeama- 
gamų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugu Kūdikiu 
Laxative.

Mrs. Wixslovs 
Syrup
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily Newa 

Aiblished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co. Ine.

173S South Halsted Street 
Chicafo, III.

Telephone Kooaevelt 85Ut

Editor P. GRIGAITIS

UUsakymo kainai
Chicago  je — paltui

Metams----------- ------—____ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ,, 2.50
Dviem mėnesiam ____—.____1.50
Vienam mlneaiul____ , -■« .75

Chicagoje per iineiiotojusi
Viena kopija....... ..............  8c
Savaitei 18c
Mlneaiul „____________ ______ 71c

PRISIMINĖ SENUS LAIKUS

Subscription Rateli
$8.00 per year in Canada.
$7.10 per year outside of Chlcafo,
$8.00 per year 1d Chicago.
8c. per copy.
Entered as Second Claaa Matter 

March 7th, 1914. at the Poit Office 
of Chicago, III., andai the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakirlant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halsted St, Chicago. 
(II — Telefonas: Roosevėlt 8501

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltui

Metams...................  . i— $7.00
Pusei metų---------- ■■■■■■ 8.5$
Trims minėdama ....... , 1.75
Dviem mlneaiams 1.25
Vienam minėsiu! .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintais

Matams....... ........   $8.00
Pusei metų ...........   4.00
Trims mlnesiams —.... „ 150

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

“Draugas“ Žagaras rašo “Laisvėje“ apie tuos lai
kus, kai jisai SLA. vadus “pasiuntė ant Marso“. Tik 
kam jisai pavydi garbės ir tolaikiniems savo bendra
darbiams?

Žagaro feljetoną, kuriame buvo pasiūlyta SLA. vei
kėjams keliauti į Marsą, įdėjo “Kovoje“ “draugas“ J. O. 
Sirvydas, kuris šiandie redaguoja “Vienybę“ ir garbina 
Smetoną.

B. Buišas.

Iš netolimos praeities Senatorius James Watson (kairėj), pirmininkas senato' 
tarpvalstijinės prekybos komiteto, klausosi John L. Lewis (de
šinėj), angliakasių U. M. W. of A. unijos prezidento, liudijimo 
apie esančią padėtį anglių kasyklose.

purpuriniais pažarais vakarai, 
bet greit bus tamsu... užstos 
naktis...

ARGUMENTUOJA BOMBOMIS

Chicaga nenori, kad jos vardas butų pasaulyje už
mirštas. Prieš keletu dienų kažin kokie piktadariai už
mušė čionai vieną svarbų politikos “darbuotoją”, Joe 
Esposito; o užvakar nežinia kas padėjo bombas prie 
Jungtinių Valstijų senatoriaus, Deneen’o, ir teisėjo 
Swanson’o namų. Bombos sprogdamos padarė jiem daug 
žalos. i t

Niekas neabejoja, kad šitos piktadarybės tai rezul
tatas kovos tarpe priešingų politinių frakcijų Chicago
je. Bet nedaug kas tesistebi, kad toje politikos kovoje 
vartojama vietoje argumentų bombos ir šautuvai. Ar
gumentais žmonės kovoja tuomet, kai jie turi tam tik
rus principus, o senųjų Amerikos partijų politikieriai 
grumiasi tik dėl vietų valdžioje.

REAKCININKŲ VILTYS NEIŠSIPILDĖ

Nesenai įvykusiuose rinkimuose j Lenkijos seimą 
pirmu kartu turėjo teisę atvirai statyti savo kandida
tus lenkų komunistai. Pilsudskis ir jo reakciniai šali
ninkai tikėjosi, kad komunistai, gavę progos viešai vesti 
agitaciją už savo partijos kandidatus, pavers daug bal
sų socialistams. Bet jų viltys neišsipildė.

Tiesa, komunistai keliuose distriktuose — Varša- 
voje, Lvove ir Dombrovos anglių kasyklų srityje — so
cialistams pakenkė. Tečiaus savo nuostolius šitose vie
tose socialistai pilnai padengė stambiais laimėjimais ki
tose rinkimų apygardose ir dar užkariavo 15 naujų 
mandatų sodžiuje.

Komunistai pravedė viso4'8 atstovus, o socialistai 
63 (vietoje 41). Todėl reakcijai nėra ko džiaugtis.

Socialistų stiprėjimas Lenkijoje aiškiai matyt iš šių 
skaitlinių: 1919 metų rinkimuose už juos paduota tik 
400,000 balsų, bet 1922 m. jau paduota 906,000, o dabar 
(1928 m.) — 1,400,000.

Musų tautininkai, nors plusta lenkų Pilsudskį, bet 
tikrumoje simpatizuoja jam daugiaus, negu jo oponen- 

• tams. Po paskutinių rinkimų į Lenkijos seimą jie (pav. 
Brooklyno “Vienybė”) stengėsi įtikinti publiką, kad 
maršalas laimėjęs. Bet kaip yra iš tiesų?

Susijungusios dešiniosios partijos, krikščionys de
mokratai ir nacionalistais demokratai pravedė į Len
kijos seimą 163 atstovus ir su kitoms artimoms gru
pėms sudarė seime apie 230 atstovų, t. y. absoliučią dau
gumą. Dabar gi, dešiniųjų blokui sugriuvus (iš jo be
paliko tik apie 70—80 atstovų), Pilsudskis tesugebėjo 
pravesti į seimą 130 atstovų, kas sudaro mažiaus kaip 
vieną trečdali viso seimo (susidedančio iš 444 atstovų).

Jeigu Pilsudskis naujame seime ir susitartų su de
šiniaisiais, tai visviena jisai dar neturėtų daugumos. 
Daugumą jisai gali sudaryt tiktai gaudamas paramą 
kairiosiose partijose. Bet kairiosios partijos, tarp kurių 
stipriausia yra socialistai, nesutiks remti Pilsudskio, 
kol jisai neatsižadės savo diktatoriškų užmačių. Jos tu
ri tiek pat atstovų (103), kaip ir jisai; ir dar yra ko
kie 85 atstovai, priklausantys tautinėms mažumoms.

Pilsudskis todėl šiandie turi pasirinkimą: arba grą
žinti kraštui demokratiją ir dirbti su seimu — arba eiti 
atviros karinės diktatūros keliu.

POINCARĖ Už SUSIDRAUGAVIMĄ SU VOKIETIJA
i . ■■■ ■■ *

Francijos akyplėšiško nacionalizmo vadas, Ray- 
mond Poincarė, pradėdamas rinkimų kampaniją, pasa
kė savo kalboje, kad Francija turi palaikyti kaip galint 
draugingesnius santykius su Vokietija.

Kas butų galėjęs tikėtis, kad tas “revanšo“, (atker
šijimo) apaštalas šitaip kalbės apie Vokietiją! 1922 me
tais jisai buvo pasiuntęs armiją Vokietijon okupuoti 
Ruhro distriktą.

Poincarė yra gudrus, kaip sena lapė. Jisai žino, kad 
Francijos liaudžiai jau iki gyvo kaulo įkyrėjo neapy
kantos skelbimas ir grūmojimai vokiečių adresu. Todėl, 
besiartinant rinkimams ! parlamentą, kurie įvyks ba
landžio 22 d., jisai užsidėjo nekalto avinėlio maską.

Tie žmonės, abiejose Reino pusėse, kurie kovojo už 
taiką, paėmė viršų ant nacionalistų ir militaristų.

(1918-1919)
Nevaisingais Baltgudijos lau

kais, išraižytais siauručiukais 
ruoželiais, pro mažaūgius retus 
miškelius, žvangėdamas ir tar
škėdamas išklebusiomis — nu
dėvėtomis dalimis, sunkiai 
kriokdamas dunda keleivinis 
traukinys iš V.

Try/ keleiviniai vagonai su 
išdaužytais langais ir stiklų 
vietoje — lentgaliais užklotais 
ir keletas prekinių — kiaulinių 
vagonų, kimšte prikimštų viso
kio plauko žmonių. Moterys, 
seniai, vaikai, — visi su kryž
mais priraišiotomis kuprinėmis 
už nugarų, kaip skruzdelės ap- 
lipdv lipynes, vilnonui dang
čius, stabdžius, garvežį; visur 
kur tik įmanoma pastatyti ko
ją ar ranką nusitverti — vi
sur žmonių pritūpę.

Čia ir kareiviai, valdininkai, 
kaimo prasčiokėliai, vienas ki
tas prasikaltęs bėglys, jurinin
kas, bet vyrauja karo pabėgė
liai lietuviai ir latviai, daugiau
sia lietuviai, jau kelinti metai 
užkliuvę V. “barakuose’,, ir iš
sklaidyti svetimame krašte, pa
bėgę nuo šūvių trenksmo; gai
srų ir nuo smarkių “germanų.”

Visa šita marga minia garsiai 
kalba, ginčijasi... apie ką-gi?

Visų lupose kas antras žodis 
“rugiai,” “miltai,” “bulvės.” 
Kiekvienam, paminėjus žodį 
“duona,” akys nušvinta; išba
lę veidai lengvai nurausta, iš
badėjęs kūnas atgyja — išsi
tiesia....

Bet neilgam tas gyvumas, 
neramumas, lyg replėmis su
spaudžia širdį; tiek pavojaus ir 
nelauktų smūgių rengia atei
tis, ar pasieks laimingai tiks
lo? O tikslas — juodos duo
nos riekelė miglotoj, neaiškioj 
ateities tolumoje, lyg gyvybės 
simbolis, traukia... vilioja....

Kiekvienam nenoromis skver
bėsi įkyri, nerami mintis, kie
no šiandie eilė patekti “zagra- 
dilovkos” naguosna ir palydėti 
vežamą daiktą mainyti į duo
ną senų-gerų laikų atminties 
laikrodį, žiedą, rublis, — vis
ką kas nebaigta išsiparduoti, 
ar atiduoti už taip brangią 
“duoną.”

įtemptais dirksniais, prislėg
ti, neramus; žvairuoja, dairosi, 
lyg papildę kokią baisią niek- 
šystę, ar kokį nusikalstamąjį 
darbą dirbdami, slapstosi kur 
kas įmanydamas, kiekvienai 
stočiai artinantis.

O senis garvežys stenėdamas 
spjaudydamas tirštais slopinan
čiais durnais, svaidydamas žie- 
žirkų saujas, kleba vis tolyn, 
tolyn skubėdamas pabėgti nuo 
skurdžios gamtos vaizdų į to
limą saulėfą Ukrainą.

Tarp dviejų galinių, preki
nių vagonų, ant padėtos virš 
spyruoklių lentos, prisiglaudę 
trys žmogystos.

Iš vieno galo sėdi susikūpri
nęs, ruda sermėga apsivilkęs, 
barzdotas senis, rusas, kupri
nę priglaudęs prie vagono sie
nos, įbedęs akis niūrai žiuri į 
savo iškrypusias vyžas.

Kitame lentos gale susirietus 
ir dešine ranka nusitverus už 
sienos iškyšulio, tupi bobele, 
labai panaši į musų lietuves 
moterėles: tylomis poteriauja, 
tankiai atsiduksėdama, karts 
nuo karto smalsiai 'skersuoja, 
iš po “snapu” parištos kanapė
tos skarelės į viduryj sėdintį 
berniuką, nuleistomis žemyn 
tabaluojančiomis basomis ko
jomis, su nedideliu ryšuliuku 
ant kelių. Berniukas metų 12

—13, visai dar kūdikis iš iš
vaizdos, veidas išbalęs, ne su
lig metais rimtas, lupos pamė
lynavę -nuo aštraus skersvėjo; 
akys šviesiai mėlynos žiuri gy
vai, linksmai ir dažnai pasiro
danti silpna šypsena daro jį ne
paprastai maloniu ir pritrau
kiančiu: menkutis suliesėjęs 
kūnas atrodo lengvutis, rodos, 
ims ir nuskris.

Visi trys tyli. Tik vagonų 
geležiniai kabliai skardžiai žva
nga ir bėgantieji vagonų ratai 
lygiais protarpiais kliudydami 
bėgių sudarymams, monotoniš
kai kartoja tak-tak... tak-tak.

—Berniuk?!...
Pi-abilo, pristigusi tylėjime 

kantrybes moterėle. Vaikas iš
syk nesuprasdamas, ar jo link 
tas žodis praskambėjo, už- 
klausiančiai sužiuro savo žyd
riomis akutėmis j moterėlę.

Nesulaukusi atsakymo: mo
terėlė užbėrė jį klausimais, ro
dos, norėdama atsilyginti už 
tiek laiko nepaprasto tylėjimo, 
kad net barzdotas rusas nera
miai pasitaisė savo kuprinę ir 
SU įnirtimu nusispiovė, taiky
damas į bėgių vidurį.

—Kuo vardu? Toks mažas! 
— Stebėjosi moterėlė, lyg iš 
tikrųjų tas butų didžiausia re
tenybė, ar pirmą sykį savo gy
venime ji nedidelį berniuką bu
tų pamačiusi.

Juozukas, — nedrąsiai at
siliepė vaikas.

Krikščioniškas vardas! Tu r 
būt katalikas esi? — ne tai 
spėliodama, ne tai tvirtindama 
kalbėjo moterėlė.

—Katalikas... lietuvis! — 
Bailiai pažvelgęs į barzdylą, 
greitai atsakė berniukas.

Močia, tėvelis — kur? Ko
dėl mažą siuntė? — sielvartuo- 
dama klausinėjo moterėle.

—Mamytė ir tėvelis mirė; 
Onytė serga: nėra duonytės! 
Tai ir važiuoju sodžiun, gau
siu duonytės, Onytė pasveiks, 
bus gerai! — Nuo savęs jau 
pridūrė berniukas, šypsodamą- 
sis pro ašaras, pasirodžiusias, 
paminėjus mamytę ir tėvelį. Ir 
atvirai, |kaip mokėjo, vaikas 
nupasakojo vieną iš kasdieni
nių, taip priprastų pabėgėlių 
tarpe ir sykiu taip liūdną šiur
kštaus likimo supintą gyveninio 
tragediją.

Pasiturinti suvalkiečių ūki
ninkų, Klimo šeima bėgo nuo 
karo baisenybių, bėgo palikda
mi gimtąjį lizdą, turtą, nesu
dorotus laukus, gyvulius, vis
ką kas taip brangiai ir sunkiai 
ilgamečiu triūsu buvo įgyta, ir 
tik , mažais ryšuliais nešini, 
skubėjo j svetimą nežinomą 
Rusiją. Rusijoj šeimos galva 
stojo dirbti į milžinišką kanuo- 
lių dirbtuvę, ir gyvenimas, ro
dėsi, pamažėl buvo beįeinąs į 
pakenčiamas vėžes, kaip pus
mečiui praslinkus Klimo šeimą 
ištiko baisi nelaime. Vieną va
karą šeima nesulaukė savo tė
velio ir tik rytojaus dieną pa
matė jį ligoninėje be dešinio
sios rankos. Maitintojui išėjus 
iš ligoninės su keliais bendro
vės prisiųstais rubliais, kas Iii 
ko daryti? Pasiryžo žūt būt 
grįžti tėvynėn, — nors ir žū
ti, bet gimtoje šalyje, — taip 
Klimai kalbėjo. O ateinančios 
iš Lietuvos žinios apie okupan
tų šeimininkavimą, nesulaikė, 
bet dar daugiau paskatino grį
žti. Juk ir ten žmonės gy
vena! Vis tarp savųjų ir varg
ti lengviau! Bet likimas ir čia 
žiauriai pajuokė.

Alvtžiavus į V. prisiėjo su*

Karališka liga
Yra liga hemofilija vadina

ma. Ja sergančių žmonių 
kraujas nustoja galimumo su
krešėti. Kai mes sužeidžiam 
odą ir pradeda tekėti kraujas, 
tai jis tuojau, susisiekęs su 
kūno paviršium, sustingsta, už
kemša sužeistą kraujo indo da
lį ir kraujas sustoja teikėjęs. 
Pasitaiko, kad net kare prakir
tus stambiuosius kraujo indus, 
ir kraujui tekant iš kūno dide
le srove greit sukrešėdamas

stoti “kol kas,” kaip sakė vy
resnybė ir “lukterėti,” kol sto
vintieji O. vokiečiai malonės
priimti pabėgėlius, — iš tikrų- 
jų-gi prisirengti naujiems var
gams. — Taip suprato Klimai, 
pamatę “barakuose,” kur juos 
patalpino, kad ne jie vieni čia 
esą: kiti jau bent po metus 
laukė “leidimo” čia, kaip išga
nymo, o tuo tarpu žuvo kaip 
musės.

Keli iš lentų sukalti “bara
kai” kiekviename tokiame “ba
rake” — kareivinėje tilpo po 
25-30 šeimynų apie pusantro 
šimto žmonių, pripildė kaip 
silkių statinę, trijų aukštų “na
ras,” pusbadžiai maitinami, su
puvusia žuvimi ir pelų duona; 
kasdieną kelioliką gabena į li
goninės tokius pat “barakus,” 
iš kur tik dešimtasis grįžta.

Cholera, dezinterija, karšti
nės, — siaučia kaip viesulas, 
išraudami iš gyvųjų tarpo de
šimtimis ir šimtais aukų.

Tėvai miršta, palikę silpnu
čiai gyvenimą nepažįstą vaikai 
greit irgi žūsta, arba nupuola 
doros ir sąžinės žvilgsniu.

Jaunos mergaitės, likusios be 
globos ir priežiūros, greitai pa
tenka įtakon ištvirkusio mies- 
to gyvenimo ir papildo eiles 
jaunų prostitučių, nelegaliai į- 
simaišusių pabėgėlių tarpam 
Kaip votis vsveikame kūne u- 
mai užnuodija nekaltas sielas 
paviršutinišku blizgėjimu ir 
nugramzdina pražūtim Kiti ir
gi patenka miesto atmatų skai
čių n ir nustoja žmogaus vardo.

Už mėnesio po 
mo” abu Klimai, vyras ir žmo
na, atsisveikino su šiuo pasau
liu, pakirsti dėmėtosios karšti
nės užmigo amžinai svetimoje 
šalyje, neištęsėję prižadų grįž
ti Lietuvon, šešiolikos metų 
Onutė ir tryliktiems stojus 
Juozuką paliko miglotam ryto
jui jųjų ateitį spręsti.

Onute nepakėlė ištikusios ne
laimės ir guli dabar tam pačia-

vis ilgiau užteks, gal nemirsiu; 
nors sena, o vis norisi pama
tyti savąjį kraštą, — tęsė kal-

kraujas sudaro inde kamštį, su
stabdo kraujo tekėjimą ir ap
saugojo gyvybę.

bi moterėlė, čiupinėdama “try- 
rublį” — šliubinį žiedą.

—Brangus prisimymas... la
bai brangus! Amžiną atilsį,| 
mano “senukas,” dar pas “ja-1 
pončikus” žuvo. — Viena kaip' 
pirštas esu: paskutinė atmin
tis tas žiedas, bet ką darysi, 
reikia-gi gyventi ir save gel
bėti... et... Pritruko pagaliau! 
žodžių moterėlė, ir skarytės ga-| 
lu nusišluostė nosį, o podraug 
ir neklusnias akis ašarojančias.

Pasklydo garvežio užkimęs 
švylpukas ir traukinys pradėjo 
eiti lėčiau.

Dar smagiai traukiniui be
einant, kuone per kilometrą 
nuo stoties, drąsesnieji pradė
jo šokti nuo traukinio ir kure 
šalin nuo gelžkelio. Juos pa
siekė kfti, ir žmonės, kaip žir
niai iš maišo paberti, skleidė-j 
si į visas puses.

Juozuk! — neramiai kpra
kai bėjo moterėlė, — kaip tik 
traukinys sustos, tuoj bėgki- 
me į šalį, — žiūrėk prisirengk! 
Kad ta nelaboji “grabilovka” 
nenutvertų.

Pasirodė nedidelė atvirame 
lauke stovinti stotis, ir trauki
nys sustojo.

—Na! Lipk greič... — Susto
jęs traukinys smarkiai, visai 
netikėtai, truktelėjo ir besi
rengiantis nušokti vaikas din
go tarp vagonų...

Ištruko gailus aiktelėjimas;

Tačiau sergančių hemofilija 
kraujas nesukreša ir Įvykus 
mažiausiam sužeidimui, krau
jas teka iš kūno nesulaikomai 
ir žmogus turi žūti. Kraujo in
dą sužeidus, užrišimas nieko 
negelbės, nes kraujas gersis per 
audeklą arba liesis po oda kur 
nor į kūno vidų. i

šia liga serga tik vyrai ir ji 
persiduoda paveldėjimo keliu 
vaikams. Tarp paprastų žmo

ni šia liga susergančių negali 
rastis, nes visi ją turintieji 
maži išmiršta.

Tačiau didžiumai, kur kelios 
auklės auklėja vaikus saugoda
mos nuo menkiausio sutrenki
mo ir šia ligą turėdami gali iš
silaikyti.

Tačiau didžiūnai, kur kelios 
karališkose ir kitose išlepintose 
šeimynose. Ją turėjo Rusijos 
sosto Įpėdinis, ir kai kurių ki
tų karališkų šeimynų ir tur
tuolių nariai. O juk esti ir 
daugiau kūno susirgimų, kurie 
panašiu keliu užsilieka tik tarp 
turtingųjų. Ir nors mums juo
kinga atrodo visu kuo perteku
sių perdidelis saugoj įma
us nuo menkiausių pa- 
ojų, bet prigimtis tary

tum pasityčiodama iš jų, ištik- 
ro dažnai menkiausį sužeidimą 
ar kurį kitą nereikšmingą pa
vojų daro pavojingu jų gyvy
bei.—J z.

įgyvendini-1 kas tai trakštelėjo ir traukinys 
sustojo...

O Jėzau Marija! Motina 
Švenčiausia! Gelbėk! Kazbai- 
ninkai!... Prakeiktieji!... suva
žinėjo... užmušė vaiką!...- kaip

me barake — ligoninėje. Juo
zukas surinkęs kai kurią dalį 
baltinių, skuba sodžiun duonos; 
jeigu liga pasigailės Onutės, iš
gelbėti ją nuo bado.

Parvešiu duonytės, Onytė 
pagys, važiuosi va Lietuvon, — 
užbaigė savo pasakojimą vaikas, 
žiūrėdamas pilnomis vilties aki
mis į gailestingąją moterėlę, 
kuri visą laiką linguodama gal
vą, klausėsi vaiko pasakojimo 
ir niekuo nepagrįstų svajonių.

Juozukas nutilo; tyli ir mo
terėlė, galvodama apie savo var
gus ir bėdas. Tik barzdotas 
senis sustingęs, lyg stovyla, ro
dos, nieko nejaučia ir nemąs
to; bejausmiai žiuri kur tai to
lumon.

Traukinys vis dunda ir dun
da; geležis skamba ir ratai su 
bėgiais vis kartoja savo vie
nodą, raminantį takšėjimą.

—Greitai stotis, žmonės pra
dės skirstytis po kaimus, ei
si su manim Juozuk?! Juk pir
mą sykį važiuoji? — Vis drą
siau bus ir tau, — vėl kreipė
si į vaiką moterėlė.

—Dėkui, senute! Kur neiti, 
eisiu sykiu su Tamsta. Dar 
nesu buvęs, nežinau. Dėkin
gai pažvelgęs į moterėlę, atsa
kė vaikas.

Oho-ho! Pavargau ir aš 
tuose nelaiminguose barakuose.' 
Laukiu vis, belaukdama pra-
valgiau viską; vežu dabar bran
gų prisiminimą, gal geri žino

proto netekusi, rėkė nežmoniš
ku balsu įsikabinus į spiruok- 
lius moteriškė.

—“Gospodi spasi nas i pa- 
miluj!” “Gospodi Miloserdnyj!” 
— kartojo kaip apkvaišęs, nuo
netikėto traukinio truktelėji
mo išmestas į šalį ant žemės 
rusas bazdila.

Pasidarė didžiausias sumiši
mas. Kažkas sušuko: “Karei
viai šaudo! Muša!... bėkit!... 
—ir įbauginti žmonės, kaip pa
mišę, stumdydameisi, griūdami, 
bėgo, kaip laukiniai, mindami 
pargriuvusius: bėgo, sklaidėsi, 
be tikslo, be nuovokos....

Pribėgę kareiviai ištraukė iš 
po vagono sudraskytą kruviną 
kūdikio lavoną ir panėšėję į ša
lį padėjo ant medinės platfor
mos ir greitai, lyg ko gėdyda- 
miosi užklojo nelaimingąjį se
nu maišu.

Praėjo pusvalandis. Triukš
mas dėl atsitikusios nelaimės 
aprimo. Nutilo ir moteriškės 
verksmai.

Garvežys ilgai sukaukė; trau
kinys sujudėjo, toldamas nuo 
stoties. Piktai, lyg kam gra
sindamas, njirktelėjo kruvinai 
raudona, pakabinto paskutinia
me vagone žibintuvo šviesa, ir 
išnyko užsisukime... Dar neku- 
rį laiką neramiai skambėjo te
legrafas, ir pagalinus mirtina 
tyla įsigalėjo aplink.

Sėdančios saulės paskutinie
ji atsisveikinimo spinduliai nu
švietė blizgančius, kaip žalčiai, 
bėgius, prabėgo ties tamsiomis, 
geltonomis smėlyje, drėgnomis 

dėmenis; sustojo 'prie nešva-
mus maišo, 
platformoje,

nes duos bulvių sėkelj, duony- niame ore.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland A v*.

vienintieliu daiktu DYKAI krutemi paveikslai 
ir ištirpo vakari- Musele Shoals, šiandie, rytoj ir

tos mažai gaučiau, o bulvių Saule nusileido.
petnyčioj, 8 P. M. 3117 South

Dar dega Halsted St. — Prašom!
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Kritika ir Polemika
Atsakymas Visuomiui

I

Domas Šidlauskas nūn mė-

ja. Tikybų įkūrėjai genijais 
vadinama tikslą atsiekus, o ne 
prieš. Jeigu musų garbingieji

Pašaukimas

— Taigi, Jonuk, eik savo 
pareigas ir ntpamrišk, kad gy
vename čia ant žemės tam, kad 
dirbti.

— Tokiu budu, tėte, aš no
riu būti jurininku.

gstąs “Visuomiu” vadintis, 
“Naujienų” No. 67, kovo 20 d. 
1928 m., Tylinčiam primeta ko
kį ten “jėzavitiškumų ir bailu
mą”. Abiejuose primetimuose 
I). Š. suklydo. Mes piktinamės 
Smetonos, Voldemaro “genijiš- 
kumais”. Lygiai taip piktina- 
bės ir busimais... save į despotų 
vietų besiperšančiais busimu 
vergų valdonais.

D. šidlauskis susirinkimuose 
kalbėdamas sake, kad klausyto
jai gali liuosai išreikšti savas 
nuomones apie jojo '“naują” ti
kybą. Bet iš tikrųjų ar visuo- 
m.v bėję yra kas nors naujo? 
Iš visokių teorijų ir esamų re
ligijų surankioti išsitarimai bei 
simbolai, ir, ažuot vadinus juos 
papieštais vardais, sužemai- 
čiuojami tai ir viskas. Aš ger
biu žemaičių tarmes, bet nega
liu jokio genijališkumo įžlaiby- 
ti.

Žodis “visuomis" man daugiau 
nereiškia. negu žodis “katali
kas”. Kaip pirmas, taip ir ant
ras visiems taikomas. Toliau. 
Žydų trikampis, Mahometų mė
nulis, saulės garbintojų saulė ir 
krikščionių kryžius, viskas vi- 
suorrtybėn sudėta ir “nauja” ti
kyba pavadinama. D. šidlaus- 
kis pyksta, kad jojo “genialia
me” padare trukumų randama, 
tai dasileidžia aklais, šleivais 
nepalankius iškolioti.

D. šidlauskis skelbiasi esąs 
logingas. o bet gi giriasi kad 
pirm 20 metų kun. Vailokaičiui 
įtikęs už kooperatyvų organiza
vimą, tai nūn, paliovęs tą nau
dingą dalbą, o tuščia sauja ir 
teorijomis katalikybės griovimu 
užsiimąs garsina kun. Vailokai 
čio jam prielankumą. Jeigu kun. 
F. Kemėšis ir kun. Vailokaitis 
mato D. Šidlausko pastangose 
jiems gerbtiną darbą, tai pane
lį į Voldemarinį “blefą”. 
Visuomiečių pažanga it vaikų 
žaislas. Visi visuomiečių sei
mai, balsavimai, rinkimai be 
vertės, kuomet Kūrėjas ar Ku
raitis gali įstatymus atmesti, 
seimų išrinktuosius vadus, bet 
Krivaičiui nepatinkamus, iš vie
tų prašalinti ir pats vienas į 
taip pašalinto vado vietą savo 
pataikūną skirti.

Krivaičio gerbūvis užtikrin
tas. “Visuomybės” p. 99 §12

vyrai Domą šidlauskį pirm lai
ko “genijum” išvadino, tai be 
tikslo nedarė. Norėdami atsi
kratyti negeistinų laiko trukdy
tojų ir su keršintojais išsilenk
ti, dažnai net ir mokyti žmonės 
neaiškiai pasielgia. D. Šidlaus
kui “genijum” pavadinimas 
taip patiko, kad nūn jisai pats 
tai viešai paskelbia. Tylinčiam 
nėra proiyos 3i<ila.usl<i pagirti.

Netik istorikas Vipper, bet 
ir Tylintis ir milionai kitų tei
sybę mylinčių žmonių geidžia 
tobulesnės religijos, negu nūn 
žmonėms perša visokie “Vi suo
miai’” Brigham Young’ai, “Ka
raliai Dovidai” ir šimtai kitų.

Tylintis ne šidlauskiui, bet 
“Naujienų” skaitytojams savas 
mintis išreiškia. Jeigu šidlaus
kis negrįš prie kooperatyvų ir 
verslo tobulinimo Lietuvoje, tai 
Visuomybė bežaisdamas, su
prantama, yra nenaudingas ir 
savo “genijališkumą” pats su- 
doroja. Tylintis pilnai pasitiki 
žmonijai, kad su mokslo ir vi
sokių išradimų pagalba, mokės 
tobulėti be nešiojimo savų 
biografijų su svetimų nuomonių 
jose išreiškimais. Kaip šidlaus
kiui patiktų nešiotis savo nuo
pelnų užrašuose ir Tylinčio 
jam pritaikytą “idee fixe”?

Jeigu visuomybės įstaigų į- 
rengimui valstybės subsidijos 
bus naudojamos, tai savaime 
suprantama, kad visuomybė 
tarnaus valstybei, “gerus” pi
liečius gamindama. Jeigu Šid- 
lauskio visuomybė teorijoje ir 
pasiliks, tai tuomet gal ir tei
singai skamba jo žodžiai: “Prie
šingai Tylinčio laukimui, by- 
kokios valdžios ramščiu visuo- 
ma nebus.”

Laisva valia žmonės nepriims 
jokių despotų—nei krivaičių!

Jeigu Voldemaras su Smeto
na—Lie uvos diktatoriai kada 
nors susi niaus su Romos kata
likų papa ir “drąsiosiom” Lietu
vos kariuomenės varu žmonės 
bus verčiami priimti Domo Šid- 
lauskio jau pagamintą “naują” 
tautišką tikybą.—tiktai tokiose 
sąlyRose visuomybė pradės Lie
tuvoje gyvuoti.

Man rodosi, kad tokiais mo
tyvais remiasi Šidlauskio dar
buotė. Pagyvensime pamatysi
me.—Tylintis.

Svarbi atmintis
— Ką tamsta tam meda

lione nešiojate?
— Savo vyro plaukų pluoš

telį.
Del Dievo, juk gi tamstos 

vyrelis dar gyvas?
- Taip. la-t jo plaukai se

nai jau mirė.

Druska Labai Tinka
Skabantiems linkstam

Kuomet Jums Nugarą Skau
da Plaukite Inkstus Kaip 

Plaunate Vidurius

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, kaip vi
duriai. kai kada užsikemša ir reikalingi iš
plovimo, o jei ne, tai HkaUHta nugarų, gelia 
inkstų vieta, skauda galva, suka rauinatiz. 
nias, valgis nesivirikina, viduriai rūgsta. 
Žmogus nemiegi ir pripuola kitokios bėdos 
pua.'ei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veikliais ir 
tvariau. Pajutęs skausmą toje srity pradėk 
gerti apsčiai vandens. Prie to gauk ketu
rias uncijas Jad Salta druskos iš geros ap
tiekus ir paimk po arbatini šaukštelį su van
deniu pirm pusryčių per keletą dienų. Inks
tai pradės veikt kuopuikiausia. Ši garsi 
druska padaryta iš rūgščių vynuogių, citri
nų ir sumaišyta su lithia. Ji suvaldo šla
pumo rūgštis ir palengvina pūslės negulia- 
vimiu.

Jad Salta druskos nebrangios. Iš jų pasi
daro putojantis lithia vandeninis gėrimas, 
kuri kiekvienas laikas nuo laiko turėtų 
gerti.

Žinomas aptiekorius pasakoja, kad jis par
duoda daug Jad Saitu druskų žmonėms, ku
rie nori suvaldyti inkstų bedus, kol jos dar 
nėra bėdoje.

(Apgarsinimas)

Cicero

literos taksai nepakilo, 
kuomet Chicagos pa- i 

kilo ant 50%

Lena sako —

“Gerų Maistų Dar 
Geresniu Daro!”

UNION 
MADE

“Amerikoje
Daugiausia 

Parduodamas”

šitaip skamba: “Pusę piniginių 
pajamų krivūlė sunaudoja savo 
reikalams, kitą pusę pasiunčia 
Krivaičio vietininkui Romuvos 
sąskaiton“. Ar ne perskaudųs 
mokesčiai? Možė ir vėlesnieji 
įvairių tikybų vadai dešimtą
ja pelno dalim pasitenkindavo, 
o šidlauskis savo busimų ave
lių pelnu pusiau pasidalina. Kas 
per daug nori, tai nieko negau
na,—sako patarlė.

Tylintis nori ne vien iš Domo 
šidlauskio, bet ir iš jo priešų 
pasimokinti. Deja, iš D. Š. 
kalbų ir rašto labai mažai "nau
jo”, o dar mažiau mokslo paty
rė. laibai apgailėtina, kad ge
nijus, o bergždžias.

Tylintis be Domo Šidlauskio 
pagalbos pajėgė apsivalyti nuo 
Romos katalikų prietarų ir mo
lių, o lygiu budu įžiūri “Visuo
mybės” skelbėjo planuose tuos 
pačius paseilėjusių religijų su
rankiotus simbolus bei išnaulo- 
jinią—ir valdinių pavergimą.

Senų religinių raštų skaity
mu—iki pakvaišimo Tylintis 
neužsiimtų. Daug geriau lygs-

TEN IR IŠ 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Su musų populiariais laivais
NBW TORK, ALBKRT BALIAM, 

HAMBURG, DBUTSCHLANDe 
RKBOLUTE, RELIANCK, 

CLKVELAND, 
WKBTPHAL1A, THUR1NG1A

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europinės kelonės asme
niniai vadovaujamos

tHAniš new yor-
Q/ll iKO IKI KAU-
LUUno ik atgal

Plus ¥. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai
Kelione greita ir pigia 

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

Hamburo-American Line
United American Lines, Ine- 

General Agentą
177 N. Michigan Avanue.Chicago

varoje išsilaikyti.
Jeigu a. a. Esbė 1926 m.

“Lietuvio” 15 N-ry, kritikuoda
mas “Visuomybę”, pripažino 
jai “aukštą architektoniką”, tai 
dar nereiškia, kad ji yra žmo
nėms priimtina! Ir Romos ka
talikų bažnyčios “architektoni- j 
ka” organizaciniu žvilgsniu yra j 
pagirtina, bet liaudžiai baisi > 
vargo našta ir proto tamsinto-1 
---------------------------------------- 1 

l)Y KAI knitmii paveikslai
Musele Shoals, šiandie, rytoj ir 
pėtnyčioj, 8 P. M. 31)7 South 
llalsted St. — Prašom!

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

Gyląs ir Skausmus „

Vi«oM aptickoM—35c ir 65c puodukas ir 
dudola. Children** Muaterola (lengves

ne forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plastcr.

Garsinkites Naujienose

Ciceriečiai turi džiaugtis ir 
džiaugiasi, kad jų taksai stovi 
ant vietos, kuomet Ciceros kai
mynai jau dejuoja su pakėli
mu mokesčių ant nuosavybių. 
Chicaga dabar turės mokėt 
50% daugiau; reiškia, jeigu 
mokėjai .$100, tai dabar turėsi 
mokėti $150, o tas reiškia, kad 
miesto valdžia, kurios taksai 
kyla, pilnai nemokanti arba ne
paisanti tvarkos vedinio tran
sakcijų miesto reikaluose. Ce- 
cero taksai mažiausi, Cicero 
švariausias, Cicero sveikiausias, 
Cicero saugiausias, Cicero ne- 
prigulm ingus miestas. Cicero 
jokių skolų nei bonų neturi!

Ir lai tik ačiū tokiai miesto 
valdybai, kurią mes šiandie tu
rime. Jie tai verti garbės ir pa
ramos už tokį gabų ir sumanų 
miesto vedimą ir tvarką. Ir 
kad tai visą palaikius ant to
liau, kad didelės naštos ir ne
malonumų ueužsidėjus sau ant 
sprando, Ciceros piliečiai pri
valo balsuoti už pilną Republi- 
konų tikietą balandžio 3 d., 
1928 m. Lai Cicero parodo, kad 
jie netarnaus ir nedirbs ki
tiems, kurie nori iš Ciceros pa
sipinigauti.

Visi kas gyvas prie balsavi
mo! Ir parodyt “ponams”, ku
rie prižada “parodyt” “luga- 
nams” kaip balsuoti, jog Cice
ros lietuviai yra pribrendę ir 
žino kas jų yra draugas, kas 
priešas. Balsuokite už Juozą 
Klehną, Timothy Buckley ir už 
visą Republikonų tikietą ba
landžio 3 dieną, 1928 m.

UNION MADE

Blue 
Ribbon 

Malt 
Extract

PL.AIN OR HOP FLAVORED

Dastaioinas per
Premier Malt Sales

Company 
720 No. Michigan Avė.

Chicago, UI.
Phone: VVhitehall 7807

Gaukit šitų 
Lena Skudurų 
Lėlę
Prisiuntė 10c bu kuponu! z |D , t JT 
Dykai Virinio Knyga!
l’i isiiiskit kuponu dvi Virimo Knygos Dy
kai kur telpa 200 HiivįrA išbandyti) putu- 
nuių skuiiiviiiH valgiams ir saldainiams.

I'HEAIIEK MALT KALES 10.
7!|O N. MIcIiIkiiii Avė., liepi. 4333 

l'hlcugo, III.
įdedu I (•<■. pilimi umnokėti prisiuiiHiuą I 
iK'Huilųštainos. iiiuz.goJąnioH Lenu 8ku- ’ 
durų Lėlės ( j 5 colių uug.l.

Kryžiukus i||.| Lėlės
ITislųgklIe. Dykai. t>) Bluo Kibiam Mali ' 
Egline t Virinio Knygų.

Kryžiukus dvi Knygos
Vardus
Adresas

APLANKYKIT

Niagara Falls
IR

JETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujiena Ekskursija
Gegužio 29 d.
===== 1928 =

Iš new York o Klaipėdon

Baltic America Line — “Lituania”

Smagiausia 

Patogiausia 

Kelionė 

Klaipėdon 
Be persėdimo

KVIEČIAME LIETUVIUS K VISUR!
Cleveland, Ohio

Detroit, Mich.

Grand Rapids, Mich.

East St. Louis, UI.

Springfield, UI.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

Westville, III.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

PUIKIAIS NICKEL PLATE ROAD VAGONAIS

Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerą ir Poco- 
no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolį ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui į New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuojaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kaltina vieni kitus
Pirmadienio vakarą, kaip 

11:2O v., sprogo bomba, padė
ta prie namu Jungt. Valstijų 
senatoriasn Deneen'o, 157 \V. 
61 Placc. Kokiomis penkiomis 
minutėmis vėliau sprogo bom
ba prie namų teisėjo S\vanson 
(7217 Grandim avė.), kuris 
priklauso Dencono šalininkų 
republikonų grupei. ši pastaro 
ji bomba sprogo vos spėjus tei
sėjui S\vansonui pravažiuoti 
ties ta vieta, kur bomba buvo 
padėta. Kad kokias 2-3 sekun
das anksčiau bomba butu spro
gusi, tai tuo laiku butų buvęs 
6—7 pėdų tolumoj nuo eksplio 
zijos vietos.

Abiejų bombų spr >gimas, nu
žiūrima, esąs politikiečių kerš
tavimo pasekmė. Dėlei šio j vy
kit* teise ii. s Trudt (taipgi De- 
nceno grupės šalininkas) p: rei
škė.

“Aš tnsi’kiau sFxo klausyto
jams... kad jeigu C.rovve tikrai' 
norėtų išvalyti Ch’c.igą, jis be 
jokio klausimo gulėtų tai padė
ti ir kad tok i ant jo puola at
sakomybė.”

Valstijos gi advokatas Crowe 
davė loki pareiškimą:

“Asmenys, kurie padėjo šiuos 
fejerverkus po jų namų gon- 
kais, yra tie patys asmenys, 
kurie padėjo juos po gonkais 
namų Anthony Charnvcki ir 
kun. Elmer \Villiams.

“Išsprogdinę bombas prie 
namų mano draugų, dabar jie 
bombarduoja savo pačių namus, 
idant parodžius, jogei nusižen
gimai Įstatymams yra Įsigalėję 
Chicagoje.”

Kaip matote, viena politikie
rių grupė kaltina kitą. Kas kal
tas? Dievas žino. Faktas te- 
čiaus yra tas, jogei padėtis Chi
cagoje tikrai “rotten”, kad vie
ni stambiausi miesto politikie
riai randa pasiteisinimo tik kal
tindami kitus. 

♦ ♦ ♦
Cbicagon atvyko generolas 

.James G. Harbord, kuris nori 
sukelti čia *250,(MM) kovai su 
raupsuočiais (leprosy). Viso no
rima sukelti $2,(MM),(MM) fondas. 
Chicagos gi kvota — $250,(MM).

♦ *

Rasta kelnorėję namo 131 
Plummer avė., Calumet City, 
lavonas moteriškės, gražiai pa
sirėdžiusios. Policija mano, kad 
tai yra lavonas moteriškės, ku
ri buvo kartkartėmis areštuota* 
už girtavimą ir kuri nešiojo 
vardą Helen Anderson (iš Ham- 
mond).

♦ ♦ ♦

Policininkai nušovė .Jerry 
Pargoni, brolį “Palšy” Parzo- 
ni. šis pastarasis, sakoma, esąs 
vadas gengės, žinomos kaip 
“42.” Pargoni tapo nušautas, 
kai pasak policijos, jis buvęs 
užtiktas plėšiant krautuvę adre
su K) \V. Chicago avė., Oak 
Parke.

Tarp Chicagos
Lietuvių Į

Town of Lake
Kovo IK dieną šioje apielin- 

kėje buvo surengtas bankielas 
valstijos advokato R. E. Crovve 
garbei. Žmonių dalyvavo aps
čiai Ju tarpe buvo ir lietuvių.

— P. G.

Šiandien vakare — 
“Tuščios pastan

gos’^
Kas dar nematėt, šiandien 

paskutinė proga pamatyti gar
siausio dabartinio Lietuvos vei
kalų rašytojo P. Vaičiūno nepa
prasta komediją “Tuščios pa
stangos.“

Vaidinimas Įvyksta C. S. P. 
S. salėje, pradžia 8 vai. vakare. 
Pabaiga apie 11 vai. Veikalas 
truputj sutrumpintas, bet dėka 
am pasidaro dar Įdomesnis. 

Vaidintojų sąstatas tas pats, 
kaip ir Goodman teatre, tik 
zieton netikėtai Į rytus išva
davusios p. N. Ggugienės—Gin- 
autienės rolėje p-lė P. Kairytė.

“Tuščios pastangos” — pas
kutinis didelis art. Pilkos vai- 
linimas Chicagoje. Geriausieji 
Chicagos vaidintojui krūvon su- 
sispietusios pajėgos paskutiniu 
sykiu kartoja tą pilną “pep” ir 
Padariusią toki “hit” komediją, 
(domu ir linksma bus kiekvie
nam! — Kvieslys.

Jaunoji Birutė
šeštadienyje, 31-mą dieną šio 

nėnesio, Jaunoji Birutė rengia 
’aidinima ir šokius Mark VVhite 
Sųuare svet. Jau iš anksto 
lumatoma, kad publikos bus 
lemažai. Man vienas narių ko- 
niteto, skirto rengimui šio 
’akarėlio, sakė, jogei tikėtai 
>eveik visi išparduoti. O tai 
•eiškia, kad visuomenė prijau- 
čia Jaunajai Birutei.

Pereita šeštadieni sutinku C »

ieną iš rengimo komiteto na- 
’ių. Klausiu:

——O ką, ar .smagu bus vaka
rėlyje? '

—Tikrai bus smagu — atsa
ko jis. Ir aiškina:

—Nueinu, vakar pas P. Žil
vitį, paklausiu, ar ne galima 
‘rauti vieną-kilą papso keisą. 
Kodėl ne, atsako p. žilvitis. 
Jaunajai Birutei su mielu noru, 
nuoma, veltui. Ar užteks pen
kių keisų? Ir kur nuvežti? Tai 
■tai kaip parodė pritarimo Jau
najai Birutei p. Žilvitis.

Paskui užėjau pas p. Vaičkų, 
kuris turi biznį prie 35-tos ir 
Lo\ve avė. Išsyk, pamanęs ma
lė esant kokiu nors kolektorių, 
■is pasitiko ne kaip. Kada te- 
'iaus paaiškinau, jogei renku 
Jaunosios Birutės vakarėliui, 
tai p. Vaičkus pareiškę, kad 

■’isai remiąs Januąją Birutę nuo 
pat jos susitvėrimo ir dabar 
leatsisakysiąs paremti. P-nas 
Vaičkus prižadėjo Jaunajai Bi
rutei užkandžių parūpinti.

— Reporteris.

Dailė
Rašo Nora.

Jeigu tik paviršutiniai j 
dalykus žiūrėtum, dailė gali at
rodyti žaislas, kuriuo žaidžia 
tiklai tie, kurie neturi nieko ki
ta veikti. Bet faktiškai taip nė
ra. Dailė vaidina labai svar
bią rolę žmonijos gyvenime, dėl 
to užsiėmimas daile, dailės kū
rimo darbas, reikalauja daug 
s Indi javinio, pasišventimo.

Dailėje žmogus išreiškia jau
smus žodžių, judėjimų, garsų, 
spalvų, linijų etc. formoje. Poe
zija, muzika, teatras, tapyba, 
skulptūra ir architektūra yra 
dailės formos, kurios galų gale 
susivienija scenoje-vaidinime.

Opera, iš visų vaidinimų yra 
augščiausia dailės jungėja, ka
dangi čia susieina visos dailės 
formos, poezija, muzika, vai
dinimas, scena, tapyba ir pa
ties teatro architektūros kuri
niai.

Juo daugiau daile naudojiesi, 
juo labiau trokšti jos. Dailės 
tikslas yra patenkinti augštes- 
nius proto ir sielos reikalavi
mus. Dailė kuria dalykus, kurie 
padaro žmogaus gyvenimą ver
tą gyventi.

Lietuvių tarpe randasi dide
lis skaičius Įvairių dailininkų, 
(langiaus ar mažiaus išsilavinu
sių. Pakanka tik palyginti, ko
kia maža tauta esame, o kokj 
didelį nuošimtį meninininkų tu
rime. Mano manymu, tai yra 
labai gražus apsireiškimas. Sie
kiama kažko gražesnio, kultu- 
ringesnio. Nors aiškiai matoma, 
kad artisto, šiokio ar tokio, ke
lias nėra gėlėmis nuklotas, — 
ėjimas juo yra visuomet Į kal
ną, bet šviesa to idealo, ku
ris stovi kalno viršūnėje, pra
šyte prašo kopti, nors mažučiu
kais žingsniais, aukštyn Į viršū
nę.

Kadangi kiekvienos tautos 
kultūros platinime dailė užima 
tokią svarbią vietą, neduokime 
musų menininkams stovėti “at 
the foot of the Dili.” Supraski
me jų darbo svarbą ir paleng
vinkime jų kelionę Į kalną, jų 
siekimą viršūnės, kada, kur ir 
kiek tik galime.

BIRUTĖS DARBUOTĖ
Viena iš vietinių muzikos ir 

dainos interpretatorių ir kul
tūros skleidėjų yra musų Biru
te, kuri per dvidešimtį suvirs 
melų egzistuoja Chicagoje dė
dama visas pastangas, kad su
pažindinus lietuvius su Įvairiau
siomis musų ir svetimų kompo
zitorių karybomis, pasirūpinda
ma visuomet turėti vadovais 
gabius ir gerus muzikos žino
vus, tankiausia pačius muzikos 
kūrėjus, kaip tai p. p. Petraus
ką, Šimkų, Vanagaitį, Pocių, 
Sarpalių ir kitus, ir teikdama 
publikai tikrai įdomius ir pamo
kinančius parengimus.

Noriu tikėti, kad mes su
prantame ir Įkainuojame svar
bą lekios draugijos kaip Biru
lė ir kad kiekvieną jų parengi
mą skaitome už pareigą parem
ti morališkai ir taip, kaip Bi
rutės darbas reikalauja.

Šį sezoną p. Šimkus su biru- 
tiečiais patiekė chicagiečiams 
kelis labai Įdomius muzikali^ 
kus parengimus ir exactly atei
nantį sekmadienj, Chicagos Lie-

tuvių Auditorijoj ant Bridge- 
ix»rto, Birutė duos dar vieną į 
dainos vakarą, kuris, ėsui tikra, I 
turės savo programų tiek įvairu
mo, kad kiekvienas iš, atsilan
kiusių išgirs ką nors iš savo 
favoritės.

NORA GUGIS IŠVAŽIAVO Į 
TĖVIŠKĘ

Vakar išvažiavo į rytus (Wa- 
terbury) p-nia Nora Gugis. Tė
viškėje ji žada pabuvoti mėne
sį, o gal ir du. — R.

ADVOKATAS BRADCHULIS 
VEDA

Seniausias Chicagos lietuvių 
advokatas, p. Bradchulis, ren
giasi stonui moteristės.

Adv. Bradchulis veda panaitę, 
nesenai atvykusia iš Lietuvos, 
šliubas bus ateinantį šeštadie
nį. — Reporteris.

Laiškai Naujienų 
Ofise.

Alėj tinas, V 
Baltas C 
Bertulis W (2) 
Bružas J 
Bukas A 2 
Budris O 
Greitjurgis V 3 
Gascihvickc P 
Gribauskas J 
Jonaitis S 
Jordan C 
Krigelis J 
Katzenelenbogen U 
Katkauskis F 
Kirsne J 2 
Kirstukaitė 1' 
Kaitis P 
Lukas J 
Masonis A 
Nash B 
Petkus J 
Pieris M 
Peklis P 
Šimkus S 2 
Skukoxvski K 
Shimkus C 
Smith M 
Tire\vich S. 
Wi)si.lius J—6

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus^; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
oadūta iškaba “Advertised Win- 
Iow” lobėj nuo Adams gat- 
/ės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 

902 Adamavice Iganasui 
908 Beinarauskas Kaz
911 Brasauskis V
912 Budvitenė Rozalija
916 Deveiky K P
927 Grigalienei Varonikai
930 Jablončkis A
931 Jakus Aldona
935 Kazlatiška Jonas
936 Kelpšiene M 
910 Končius Frank 
944 Lonkutis Joe
915 Mačiulis Feliksas
917 Martinaicui Janui
949 Mincikis Mrs. Domiciliu
950 Mikeska Marie
953 Norbutienei Barborai
969 Shakis Onua
970 Siminauskienei Elena
971 Šlakys Pijusas 
973 Sturonae Mike 
976 Terasaite Marie 
981 Vasiliauskas Jonas

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos 

1928 metams
DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA

VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 
1928 m: pirm. J. Motuz, 2430 \V. 
46 1’1., pagelb. V. Povilaite, 4558 
So. Albnny avė., sekr. .1. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., iždo rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln avė., 
llarvey, III. kasierius A. Ciesna, 
4501 Šo. Paulina St., tol. Boule- 
vard 4552; maršalka—P. Tiškevi
čių, 7009 So. Washtenaw Avc., 
kasos globėjai S. Skridulienė, 
1517 So. 49 et., Cicero, III., ir O. 
(iiizatiskicnr, 5005 S. Trepp Avė., 
ligonių komitetai—O. Deivienė, 
5618 So. Bishop St., ir A. Ciesna, 
4501 So. Paulina St.
Joe. Dabulski, sekretorius, 2100 

W. 22 St., hCicago, III.

SIMANO Daukanto Draugijos val
dyba 1928 metams: Pirm. Thom 
Janulis, 3430 S. Morgan st., pa- 
f eibių. Aug. Jankauskas, 3232 
unerald avė., nut. rast. P. Kilis,

911 W. 34th St., turto rast. A. 
Kaulakis, 3812 S. Union avė., ižd. 
J. Rncevičia, 3326 S. Union avė. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadieni kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Ilalsted st., Chicago, 
Illinois.

SUSIVIENIJIMO Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporlo valdyba 
1928 metams: S. Mažeikis — pir
mininkas, 3119 S. Ilalsted st., J. 
Mireikis — vice-pirm., 3219 So. 
Wallaee st.,'1). Gulbinas — nuta
rimų rast., 3144 S. VVallace st., 
A. Bugailiškis — turtų rašt., 3339 
S. VVallace st., A. Radauskas —■ 
kontrolės rast., 3328 Auburn avė., 
P. Balsis — Iždininkas, 5653 So. 
Throop st., J. E. Zaeharevicz — 
advokatas, 903 \V. 33rd SI. Susi
rinkimai atsibuna. kas pirmą tre
čiadienį kiekvieno mėnesio.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUDO valdyba 1928 m.: St. Ma
žeika pirm., 3149 So. Halsted St., 
I>. Jucius, vice-pirm., A. Kaulakis, nut. raSt.,8842 S. Union Avė., P. 
Norkus, fin. rast., 1014 W. 60th 
St.„ B. Butkus, iždininkas, 840 
W. 83rd St., K. Kareckas, ir P. 
Gricius iždo globėjai, J. Barchas, 
maršalka. Susirinkimai atsibuna 
kas pirmą penktadienį kiekvieno 
mėn., Chicagos Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Ilalsted St., 7:30 v. 
vakare.

DR-STĖS DR. VINCO KUDIRKOS 
valdyba 1928 m.: St. Strazdas, 
pirm., 3116 S. Ilalsted St., J. Ma
kauskas, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rast., 3842 S. Union Avė., F. 
Skeltis, fin. rašt., 1445 So. 50th 
Avė., Cicero, III., A. Hermanas, 
iždininkas, 538 N. Troy St., J. 
Hermanas ir J. Mikėnas, iždo 
globėjai, K. Bartkus, maršalka. 
Susirinkimai attsibuna kas antras 
šeštdienis, kiekvieno men., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 
v. vakare.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUDO valdyba 1928 
m.: J. Rūta, pirm., 3122 S. Ix>we 
Avė., B. Yenkauskas, pirm, pag., 
3220 So. Union Avė., St. Kune- 
viez, nutt rašt., 3220 S. Union Av., 
J. Grinius, fin. rašt., 723 W. 34th 
St., F. Kasparas, kontr. rašt., 
3534 S. Lovve Avė., P. Gulbinas, 
iždininkas, 3144 S. VVallace St., 
J. Mačiulis, iždo glob., 3140 So. 
Emerald Avė., J. Pazkevicz, iždo 
globė., 4544 So. Richmond St. S. 
Dilius, teisėjas, 8470 Vincennes 
Avė., J. Šulcą, Auditorijos atsto
vas, 8347 S. Emerald Avė., J. 
Grinius, J. Drazda ir P. Kubilius, 
atstovai į Susivienijimą Draugijų. 
J. Katonas ir E. Bliumas, Tautiš
kų kapinių atstovai, K. Kunca, K. 
Lavonas ir A. Yunevicz, trusti- 
sai.

GARFIELI) LIETUVIŲ VYKŲ IB 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
valdyba 1928 metų: Pirm. N. Vi- 
limaitis, 921 S. Ashland Avė.; 
pirm, pageli). Geo. Medalinskas, 
5564 W. .lackson Blvd.; rašt. M. 
Medalinskas, 5564 W. .lackson 
Blvd.; fin. rašt. Kris. Klibas, 225 
S. Central Avė.; Kasierius M. Ka- 
ziunas, 3959 W. 16th St.; kasos 
globėjai—Petras Medalinskas, Mi
ke Davidonis ir K. Jakubonis. Su
sirinkimai atsibuna kas antrą ne- 
dčldienį Lawlj)r Hali, 3929 W. 
Madison St.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJE valdyba 
1928 metams: pirm. K. Laucius; 
nut. rašt. A. Zalagenas; turto 
rašt. S. Shinkstis; nauji kandida
tai Į valdybą, pirm, pagclb. J. 
Grinis; iždininkas J. Ziniancius; 
kontr. rašt. V. Yonikas, kasos 
globėjas Y. Waitkus; ligonių apie- 

kunas A. Rekštis.

DRAUGYSTĖ ATGIMDĘS LIETU
VIŲ TAUTOS MOTERŲ IR VY-, 
RŲ. Pirm. A. \Vaicis, 3623 S. Par-| 
mli Avc., pageli). .1. Paltanavi- 
če 3751 S. Emerald Avė., sekr.
R. Dubinskienė, 3613 S. Parncll 
Avė., fin. rašt. M. Cuplinskas, 
3533 S. VVallace St., rašt. A. Ba
nionis, 930 W. 35 Placc., kasos 
globėjai: A. Jackūnas, 561 Do- 
kovven St., B. VVaicienė, 3623 S. 
Parncll Avė., kasierius S. Balsis, i 
1643 \V. Bishop Avė. Durų sargai:
S. VVaranavlėe ir J. Bartašius. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadienj kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Tautos parapijos sve
tainėj, 3501 S. Union Avė., 1 vai. 
po pietų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS 1928 melams. Pirm. P. 
Bacevičia, 5739 S. Pcoria St.; pag. 
J. Rūta, 3122 S. Lowe Avė.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 S. 
VVallace SI., fin. rašt. F. Micklin, 
4917 S. Kominsky Avė; contr. 
rašt. A. Stankevičių, 3028 S. Lowe 
Avc.; kasos globėjai: S. Mažeika 
ir L. Beliauskas; kasierius F. I 
Medelinskis, 3159 S. Emerald Av.;' 
maršalka V. Balseviče ir P. Mar-1 
geviče. Susirinkimai atsibuna kas 
antrų scredą kiekvieną mėnesį 
Chicagos Lietuvių svetainėj, 3133 
S. Ilalsted St. Nariai yra priima
mi sveiki vvrai nuo 18 iki 10 me
tų.

Naujienos ir $10,000 Apdraudos
Už $7.75 metams

Ar Tamsta ieškai žinių, gimstančių kasdie įvairio
se pasaulio dalyse, kaip tai: politiniai perversmai, 
streikai, revoliucijos, moksliniai išradimai, taipgi ži
nių iš Amerikos lietuvių gyvenimo ir apie Lietuvos 
padėtį, — tai skaityk “Naujienas” kasdie —- rasi. 
Tūkstančiai Amerikos lietuvių skaito “Naujienas” 
kasdie; šimtai “Naujienų” kasdie yra išsiunčiama į 
kitas dalis svieto, kur lietuviai gyvena. Lietuviai 
myli “Naujienas”, nes “Naujienos” nuoširdžiai tar
nauja lietuvių visuomenei.

Lietuvi, jeigu nori, kad “Naujienos” butų tavo 
kasdieniniu draugu, neštų tau svarbiausias žinias 
kasdie iš visų pasaulio kampelių į tavo namus — už
sisakyk tuoj “Naujienas”. Kaina $7.00 metams, 
$3.50 pusei metų, $1.75 trims mėnesiams. Į užsienį 
$8.00 metams, $4.00 pusei metų. Kiekvienas “Nau
jienų” metinis prenumeratorius turi progą gauti 
Insurance Policy ant $10,000, kad ištikus nelaimin
gai. mirčiai gautų pašalpgavis virš pažymėtą sumą 
pinigų arba ištikus baisiam susižeidimui kaip tai ne
tekimui regėjimo, kojos, rankos ir tt. pats gali nau
dotis gauta pagelba. Ne “Naujienų” skaitytojai už 
šitokį apsidraudimą turi mokėti kelius desėtkus do
lerių į metus, o “Naujienų” skaitytojai gali patys 
apsidrausti už 75 centus ir dar apart savęs gali ki
tą savo šeimynos narį apdraisti (inšiurinti) ir tik
tai už 75 centus. 3'odel gi, jeigu Tamsta nori minė
tos apdraudos pats arba nori Jūsų šeimynos narys 
tuoj prisiųskite Į “Naujienas” $7.75 . Jums “Naujie
nos” eis kasdie metus laiko ir Jūsų apdrauda bus 
apmokėta taipgi už čielus metus. “Naujienos” yra 
padariusios sutartį, gerovei savo skaitytojų, su Inter 
Ocean Casualty Company, kad kiekvienas “Naujie
nų” metinis skaitytojas gali apsidrausti už 75 cen- 

. tus. Naudokitės proga tuojt Todelgi, jeigu apart 
“Naujienų” dar nori Accident Insurance Policy, 
tai pažymėkite savo amžių taipgi vardą ir pavardę 
pašalpgavio, geriau pasakius tos ypatos, kuriai pave- 
dat jiomirtinę laike netikietos mirties. Išpildę šitą 
kuponą iškirpkite ir su pinigais prisiųskite į “Naujie
nas”. šita proga apsidraudimo naujiems “Naujie
nų” skaitytojams bus teikiama tiktai iki Balandžio- 
April 30 d., 1928.

rasi.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., 
Chicago, Illinois
Gerb. “Naujienų” Adm.:

Malonėkite tuoj man pradėti siųsti “Naujienas” kasdie 
per ............................. r. laiko. Taipgi prisiųskite Insurance
Policy. 
Vardas i 
Gatvė ...................................
Miestas .................................
Pašaipgavio Vardas pavardė

........................  laiko.
Viso pinigų prisiunčiu $ 
pavardė .......................... Amžius

Valstija

TOURtYtS
Murinę Co., Dpt. H. S., 9E. Ohio St., Chicago

DRAUGYSTĖS SUNŲ LIETUVOS 
No. 1 susirinkimai 'atsibuna kas 
subatos vakarą po 1 dienos kož- 
no mėnesio, Petro Lukoševič sve
tainėj, 1531 S. Paulina St. Val
dyba 1928 metams: J. Klimas, 
pirm., 6239 So. Honore St.; pa
geli). A. Mažutis, 5721 S. Cali- 
fornia Avė.; nut.rašt. .1. Slola, 
4219 So. Campbell Avė.; fin. rašt. 
J. Paliekąs, 5914 So. Mozart St.; 
kasos globėjai: J. Szimkus, 4310 
So. Mozart St., L Norkus, 4619 
So VVasbtcnovv Avė; maršalka M. 
Stonis, 4531 So. Paulina St. Sli
džia I.. Geležinis; sudžius rasi. A. 
A. Jonaitis, 4638 So. VV’ood St.

RITOS DRAUGYSTĖS valdyba 
1928 m.: pirm. A. Sabaitis, 1917 
Slring St.; pag. J. Selenis, 810 VV. 
19 SI.; kas. rašt. J. Razminas, 
4002 Maplfwood Avc.; kasierius 
.L Vilis, 2507 \V. 69 St.; kan. rašt. 
Stela Gimbutaitė, 4241 So. Fair- 
field Avė.; kas. glob. M. Martin
kėne, 3409 So. Ashland Avė.; kas. 
pag. Stela Yonušaitė, 4241 So. 
Fairfield Avė.; maršalka VV. Rai
ša, 1138 So.kVVestern Avc.; nut. 
rašt. J. Bohimėlė, 4315 So. Ar- 
tcslan Avc. 1

Garsinkitės ^Naujienose

Švarios, Grynos, Sveikos ’•
Gražios AkysS

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Eye • 
Beauty” Dykai

25r
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
danty 
mostelę

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

Large Tube

25^

THE JINGLE BELLES Jimmie Jobless is Notbing if Not Musical.



Trečiadienis, kovo 28, 1928__________t, _ .J

Krutamieji paveiks- 
( lai Bridgeporte

Ketvirtadienyje ir penkiadie
nyje, kovo 21 ir 30 dd., Lietu- 

i vių Auditorijoje p. Dirvianskis 
'rodys krutanuiosius paveikslus 
iš Lietuvos, padarytus bendro
vės “Akis”. Paveikslų parodo-

Tarp Chicagos 
Lietuviu
Burnside

Musų apielinkėje darbai silp- ma ytin daug. Aiškinimas pa
nai kruta. Mažos dirbtuvėlės veikslų taipgi įdomus. O kas 
dirba jau nuo pereitų metų tik svarbiausia—tai kad tie paveik- 
po tris ir keturias dienas sa- šiai yra kitokie, negu rodyti 
vaitėje. O pereitų savaitę dir- pirmiau kada nors. Plakatuose 
bo tik tris dienas ir Illinois garsinama, kad p. Dirvianskis 
Central K. R. dirbtuvės. Nau- turi net šimtų paveikslų. Rody- 
jų gi darbininkų nepriėmė, ba inas paveikslų prasidės 7:30 v.
jų yra ir atleistų.

SLA. 63-čia kuopa turėjo mė
nesinį susirinkimą kovo 1 die
toj. Svattbių reikalų nebuvo, 
tik musų bolševikai vos įsten
gė per tris mėnesius išrinkti 
delegatą į fašizmo tarybą. To
dėl musų atstovas galės nors 
už ragų palaikyti tą melžiamą 
komunistų karvutę, kad nesi
spardytų ir pienuko nenuneštų 
ant uodegos.

vakaro.

Roseland

NAWJIEN®B, CHagO, m,

“Vilnies” 58-me numery te
ko pastebėti komunistų šmeiž
tai, atkreipti prieš SLA. 74-tą 
kuopą South Chicagoje. O 
šmeižtia komunistai tą kuopą 
todėl, kad jos nariai nebalsavo 
už komunistų kandidatus. Mat. 
buvo tik vienas balsas paduo
tas už komunistų surašą. Ar 
negalėtų SLA. 74 kuopa parei
kalauti paaiškinimų ir tą na
rį kuris taip šmeižia, nubaus
ti? Mat, komisarai patys pri
sipažįsta, kad vienas jų drau
gų pranešęs. Kiekvienas svei
ko proto narys turi balsuoti už 
senąją valdybą. Kiekviena Su
sivienijimo kuopa turi pasekti 
74-tos kuopos pavyzdžiu ir bal
suoti už senąją valdybą.

“Tėvynės” numeryje 8-me 
duodama atsakymas J. H. Aliu- 
koniui, kuris pasakė, kad au
kos, surinktos mainieriams, ta
pusios pasiųstos į Brooklyną. 
Matote, SLA. 12 apskritys au
kavo 20 dolerių ir dar delega
tai sumetė $13.11. šitie pini
gai buvo skiriami (kolorado ir 
Pennsylvanijos mainieriams. 
Bet kur jie pateko? 12-to aps
kričio pirmininkas Strupinskas 
ir sekretorius F. Šaučiulis Aliu- 
konį išvadina melagiumi ir pa
tys prisipažįsta, kad pinigus 
pasiuntę į Chicagą kokiam 
ten “tarptautinio darbininkų 
apsigynimo fondui.” Labai 
“gražus” komunistų pasielgi
mas — ar ne? Pinigus suren
ka vienam tikslui, o atiduoda 
kitam. Ir tokie žmones dar nie
kina kitus.

Bet koks tas “tarptautinis 
darbininkų apsiginimo fondas” 
yra? štai man papuolė “Vil
nies” numeris kovo mėn. 1927 
metų. Tame numeryje buvo at
skaita, o ją pasirašo P. V. Zal- 
pis. Ve kas tenai pasakyta: se
kretoriaus alga ir smulkios iš
laidos 200 dolerių, “Vilniai” už 
spaudos darbus išmokėta $200, 
kokiems ten kaliniams ar kan
kiniams — 600 dol. Man buvo 
įdomi tiems “kankiniams“ ar 
“kaliniams” tekusi dalis. Kas 
yra tie “Vilnies” kankiniai ar
ba kaliniai, kurie tokią pinigų 
sumą sudorojo? Kaip atskaita 
skelbia, tai buvo tik vieno mė- 
nesio atsaita. 0 kur kitų mė
nesių atskaitos? Fondas šelpia 
“Vilnies” tinginius.

Dabartiniu laiku yra pasiųs
ta keletas agitatorių iš “Vii-į 
nies”. Vienas jų, Juris, važi-j 
nėja po Illinois valstiją, Zalpis, 

po Pennsylvanjią ir Massa-1 
chusetts valstijas, Bacevičiai 
važinėja po VVisconsino valsti-i 
ją ir kitas vietas, šie ponai iš 
“Vilnies” veda agitaciją, idant 
pravedus į Susivienijimo pil-j 
dančiąją tarybą komunistų per-' 
šamus kandidatus. Jie taipgi 
instruktuoja tų vietų komunis-' 
tus kaip šmeižti nepalankius; 
jiems žmones.

Susivienijimo nariai turėtų 
suprasti komunistinių agitato
rių propagandos žulikystę ir 
nesiduoti jų prigavystėms.

—X.

Tankiai galima pastebėti ko
misarų organe žinių, kur ap- 
šmeižiama pavieniai asmenys 
arba kokia draugystė. Mat, ko
munistai daro tai vis todėl, kad 
jie taip papratę daryti. Nese
nai vienas pusgalvis apšmeižė 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 139 kuopos narius. Ko
misarai patys ką nors padaro, 
o kitiems savo darbus nori pri
mesti.

Ar jus, nariai, pasitarę su 
burnsidiečiais 63-čios kuopos 
nariais, negalėtumėt duoti rau
doną numerį tokiems nariams, 
ką per komisarų organą arba 
kitokiais budais šmeižia visus, 
kurie jų dūdos nepučia?

Iš dviejų kuopų butų galima 
i kitą kuopą padaryti. Ką jus, 

lariai abiejų kuopų, manote? 
Man rodosi, kad butų naudinga. 
Tiktai netingėkime pasidarbuo
ti, o butų galima tai padaryti 
r toks pasidarbavimas išeitų 
visiems ant naudos. —J. Savas.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Užsukau andai pas agrano- 
mą Pratapą; jis gyvena Mar- 
ųuctte Parke. Matau ryšulius, 
pundus grudų. •

—Kas čia dabar? klausiu. 
— Paukščiams lesinti krautuvę 
rengiatės atidaryti ?

—Siunčiu Lietuvon — sa
ko jis. —% Matai, čia miežiai 
vienos rūšies. O ten avižos tri- 
’ų rūšių. Viena jų rūšis tinka 
lerlingai molio ir dumblo že- 
nei; sėkla panaši j Lietuvos 
Švinines avižas. Kita rūšis tin
ka vidutinio derlingumo žemei;
sėkla smulkesnė, bet vaisių! 
luoda didelį. O štai trečioji! 
•ušis, kuri tinka smiltynams; 
šiaudą turi aukštą, laibą, bet 
grūdą ne prastą.

—Matau kornų— ar ir juos 
siunčiate?

—Taip. Čia yra komai (ku
kurūzai) tos rūšies, kurie au
ga šiaurinėje Wisconsin valsti
jos dalyje.

O kas aname ryšulyje?
—Lucerna arba alfafa

Kam siųsti grudus iš Ame
rikos Lietuvon? Juk kai kurie 
žmonės mano, kad ten sėklos 
net geresnės, negu čia.

—Aš pats buvau Lietuvoje 
ir tyrinėjau. Turiu pasakyti, 
kad tenykštės sėklos yra išku- 
lij usios (išsigimusios). Tokios 
sėklos, kai ve šios iš Wiscon- 
sin valstijos, yra išmėgintos, 
ištobulintos per —metus. Im
kime, pavyzdžiui, miežius. Bi
le kuri išvystyta Amerikos sė
kla duos nuo 30 iki 50 nuošim
čių didesnį derlių, negu augi
nami dabar Lietuvoje miežiai. 
O ir patys grudai šių miežių 
turi daug didesnės vertės alaus 
darymui, negu lietuviškieji. Jie 
taipgi maistingesni valgiui.

A ne perdaug drąsu yra 
tvirtinti, kad jie taip maistin
gi?

—Tyrinėjimas rodo. Tokia 
\\isconsin valstija, pavyzdžiui,

tuęi tris dideles eksperimenta
is stotis, kuriose dirba daugiau 
kaip dvidešimts žmonių, netik 
baigusių ūkio mokyklas, bet ir 
tokių, kurie yra pripažinti ži
novai jų darbo srityse. Jie tik 
tuo ir užsiima, kad tyrinėja ir 
tobu'ina sėklas.

Jei Amerikos miežiai, sa
kote, yra ištobulinti, tai avi
žos tu r būt ne prastos?

—Avižos yra taipgi pilnai iš
tobulintos ir pritaikytos skir
tingoms žemės rūšims.

—Bet kodėl jus parinkote 
siuntiniui Lietuvon Wisconsi 
valstijoje auginamus javus?

—Wisconsin valstijoje kli
matas ir žemė yra labiau pana
šus Lietuvos klimatui ir žemei.

—Ar daug siunčiate?
Kiekvienos rūšies javų po

20 svarų.
—Kaip greitai manote suži

nosite, kokios bus pasekmės?
Kai-pasėlis užaugs.

—-Kam siunčiate?
—Vienam ūkininkui, kuris 

tinkamai išdirbs žemę ir pri
žiūrės pasėlį. Mat, ir Lietuvo
je yra ūkininkų, norinčių savo 
ūkį pakelti. Ir jeigu rezultatai 
pasirodytų geri, man regis, kad 
Amerikos lietuviai, ažuot siun
tę pinigus, ne mažiau pagelbė
tų savo giminėms ir draugams 
Lietuvoje pasiųsdami sėklų iš 
Amerikos.

—Gerai. Bet tamsta pirmiau 
minėjai, kad siunti ir kornus 
Lietuvon. Ar gali būti Lietu
vos ūkininkams naudos iš kor
nų ir ar suspės komai Lietuvo
je pribręsti?

Kai dėl pribrendimo iki pas
kutinio laipsnio, tai jei ir ne- 
pribręstų, vis vien bėdos ne
būtų. Mano didžiausias noras 
ir viltis yra, kad komai pri
bręs iki tokiam laipsniui, jogei 
tiks gyvulių maistui, kurį ame
rikiečiai vadina ŠILO (supjau
ti žali komai ir suslėgti). Ir 
kadangi Lietuvoje pienininky
stė vystosi, tai šilo butų di-

džiai naudingas pienininkystei 
vystys.

—Ar šilo pašaras yra geres
nis karvėms maistas ir ar kar
vės, šeriamos juo, duoda dau
giau pieno?

—Taip, duoda daugiau pieno,

Cicero Lietuviu Pagerinimo Politi
kos Kliubo šiandie nūs extra susl- 

| rinkimas. V. Lukšto svetainėj, 1500 
1 So. 49 Avė., Cicero, 111. Gerbiamas 
kliubieti, būtinai turi būti Šiame su
sirinkime, 7:30 vul. vakare.

A. Tuniavich, rast.

o ir m ėg i a jį karvės, meta vi
sokį kitokį pašarą į šalį ir ver
žiasi prie šilo.

- Bet jeigu komai neprinoks 
Lietuvoje tiek, kad galėtų duo
ti sėklos, tai ar apsimokėtų 
kas metas išrašyti vis naujos 
sėklos ?

—Taip, apsimokėtų, nes su 
bušeliu kornų galima apsodin
ti (apsėti) didokas žemės plo
tas.

—Ar komai negadina žemės?
—Komai ne tik negadina dir

vos, bet dar taiso ją. Ir taiso 
todėl, kad kornus reikia kul
tivuoti iki jie suauga, o kulti- 
vavimaš naikina piktažoles ir 
tuo budu gerina lauką.

(Bus daugiau)

PRANEŠIMAI
Visi Naujienų Spulkos nariai ma

lonėkite priduoti savo knygutes į 
Naujienų ofisą dėl patikrinimo ne- 
vėliaus, kovo 28 d., 1928 m.

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

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės direktorių susirin
kimas įvyks kovo 29, Aušros kam
bariuose, 7:30 vai. vakare; visi di
rektoriai dalyvaukite susirinkime, nes 
turim daug svarbių dalykų aptartu 

L. D. N. B. sekretorius.

Liet. Keistučio Dramos Skyriaus 
susirinkimas įvyks kovo 28 d., 7:30 
vak., 3827 Archer Avė., M. Kaspa
raičio name. Visi nariai dalyvaukite 
susirinkime, yra svarbių dalykų ap
tarti. Dalyvaukite visi.

Pirmininkė.

Af A

Lietuves Akušeres

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Baigusi akuše
rijos koleg i j ą; 
ilgai Praktika
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b li
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
priei gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo 
U 4 dyka patari 
mas, dar ir k» 
tokiuose reiks 
luošo moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo s 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 1115

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
8252 South Halsted Street

Viršui Unlversal
State Bank ... 

vibterys ir mergi
noj kreipkitės su 

oikalai* nuo 12 iki 
’ vakaro. Kitu lai- 
Ku pagal sutartj.

Akių Gydytojau
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Arenu 

Telefonas Boulevard 7820 
Res^ 6641 South Albany Avenue 

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

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

Tel. Kenvrood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telephone Reptiblic 0083

Dr, V. B. Milaszewic?
Dentistas 

2559 West 63rd Street 
Cor Hockwell St 

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

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

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

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultradolštini šviesa ir diathermia

Bes. 66*0 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaco, III

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray laboratorija 

7054 S. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:*0 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M. 

CHICAGO

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekov 
CHICAGO. ILL

A A
PADfcKAVONĖ

A. A. JUOZAPAS VILIUŠIS, 
kuris mirė kovo 20 dieną, 1028 
ir palaidotus tapo kovo 24, o 
dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvui, kun. 
Martinkui, kurs atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą; 
dėkavojame graboriui E že ra
kiui kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastj, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius, ir paga
lios dėkavojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas 
Juozapai sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Brolis Antanus Viliušis.

ONA ZIGMONTAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo ‘37 dieną, 12:55 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukus 18 
metų ir 8 mėnesių amžiaus, 
gimus Baltimore, Maryland, pa
liko dideliame nuliudime tėvą 
Joną, du broliu, Stanislovą ir 
\Villiain ir dvi seseris, Sofiją 
ir Lucillę. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3\B0 S. Painei 1 Avė.

Laidotuves įvyks pėtnyčioj, 
kovo 30 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Zigmontai- 
tės giminės, draugai ir pažjs- 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo,
Tėvas, Broliai, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

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 akinįus. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialu atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. po. p.

4712 South Ashland Avė.
Phone> Boulevard 7589

•*»i abejoji apie savo akis, eik pa* 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

'IPTOHiETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenee 

ir 805 East 47tb Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akiu Specialistas

Musų patarnavimai, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet ai t1 
sanžininga* ir nebran
gus, todėl kad neturi
me iSlaidų užlaikymui 
skyrių,

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL-

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

Nedėlioj nuo 10 Iki 1.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

VLADISLOVAS
BEINAR-BEINARAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

kovo 25 dieną, 7:2() valandą 
vak., 1928 m., sulaukęs 41 m. 
amžiaus, gimęs Tutiškių kai
me, Pinovos vaisė., Panevėžio 
apskr., Amerikoj išgyveno 19 
m. Paliko dideliame nuoliudi- 
me moterį M argu rytą, dukterį, 
Marijoną, sūnūs, Vladislovą ir 
Tarną, brolį Kazimierą, o Lie
tuvoj 2 brolius ir vieną seserį. 
Kūnas pašarvotas, randasi 6717 

So. Maplevvood Avė.
Laidotuvės įvyks ketverge, 

kovo 29 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vladislovo Beinar- 
Boinarausko giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jum paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauju gra
belius J. Badžius. Tol. Canal 
6171.

S. D. UCHAV1CZ
25 METU PATYRIMO

Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Lietuvis Graboriai ir 
Balzamuotoj aa

2314 W ,23rd PL 
Cbilago, I1L

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganfidinti.
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- 
*tės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS} 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 8 augštas 

Kambariai 14, 15, 16. 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:80 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgaą

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai __ _
Ofisas

4729 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Chicago, lllinoia.

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. dieną.

Phone Midway 2880

Telephone Yards 0994

OR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Re*. Telephone Plaza 8200

OR.HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 26 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Kay ir kitokiu* elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1*25 W. L8tb St. netoli Morgan SI.
V alandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktj So. Shore 2288. Boulevard M88

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Lopinis 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 Milwa«kee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. A. KULVIN
DENTISTAS

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

kampas 46 Place.
Atsineškit šį skelbimą, gausit $2 

pigiau uz visą dantų darbą.

DR. G. L. MADGE
A. K. Rutkauskas, M. D

4442 South VVestern Avenue
Tel. Lafayette 4146 

Valandos
nuo 9 iki 11 v. ryto' 
nuo 6 iki 9 vai vak į

______________  i

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9\iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare 

___________________________________ l

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30 ik> 
8y30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

DENTISTAS
Dykai egzaminacija. Be skausmo 

ištraukimas
Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9

4930 W. 13 St., CICERO
Tel. Cicero 49

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos;
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:80 v į
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III
-.........................................— ■ " - 1 ■ ■ Į

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

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2830 

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

______Advokatai______
JOSEPH J. GRISU

(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS

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

Namą Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai .
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
, Telefonas Canal 2552 

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

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

8243 So. Halsted St.

. K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisą*

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

Valandos: ’ nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 131*

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevard 5913 •
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandoa nuo 1 iki S po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Re*. 3201 South W«llace Street

Įvairus Uydy
GYDO 

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

DR. J. W.BEAUDETTE
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandou

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 1U.
Nedėlioj nuo 2:8* iki 4:80 v. po pietą

TELEFONAS CANAL 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisus: 31*2 S’o. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare. 
Ncdėlioinis ir šventud. 10—12 dieną.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and CIarks St* 
Ofiso Tel. Centrai 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 3398

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—8 
Telephone Koosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 960(1

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

Tel. Yarda 0062
7—9 vai. valr. apart Pagedėliu ii 

Pėlnyčio*.
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AutomobilesBusiness Service
Biznio Patarnavimas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-PaskoloM

DYKAI k lutam i paveikslai 
Musele Shoals. šiandie, rytoj ir 
pėtnyčioj, S P. M. 3147 South 
Halsted St. — Prašom!

Miscellaneous
Įvairus

GROTAI dėl visu garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repą i r VVorks, 8110 Went- 
worth Avė. Phone Victory 9634.

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
dom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Perkant ir Parduodant
Judinamąjį ir Nejudinamąjį 

Turtą,, teikia patarnavimą
J. J. Hertmanavičius

8(M» W. 35tli St.
(Fabian & Co.)

Help Wanted—Female
. _ -Rūbininkių Reikia

į REIKIA moterų operalorkų prie 
drošiu. Atsišaukite

LIPSON BROS.
32f> W. Adams St.

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

Real Estate For Sale
N ainai-Žemė Pąidayhn.ai - -

Patarimas Publikai!

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.

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

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

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

Telephone Victory 05C2
Daro paskolas ant 

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

vakaras

REIKIA patyrusių moterų skudu
rų sortuotoių, tuojau. S. S. P. S. Co., 
5883 So. Throop St.

REIKIA 2 moterų, darbas nakti
mis prie plovimo butelių. Atsišaukit, 
Ziff Bros., 1026 W. 22 St.

REIKALINGA senyvu moteris pa- 
dabojhnui dviejų kudykių. Gera mo
kestis, valgis ir guolis. 506 W. 39th 
St. 1 lubos iš priekio.

DIDŽIAUS1S BADENAS
CHICAOJ

Mes turime išvešti tuos karus tuojai 
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 .............

$82
$79
$49
$35
$75
$52

5

EXTRA specialis bargenas. Savi ' 
ninkas priverstas parduoti bučern«

s£s sa?--FS5 

venimui kanfliarlhi fš užpakalio. A- *?'?“■ Padarytum'
aižaukit tuojau. 8043 S. Racine Avi.1 v©. !Tf.ta,va*tor^1U aiuntiotu -- 
Stewart 1422. VISADOS yra patartina knep-

i ties pas
S. L. FABIAN & CO.

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

Farins For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent 

re Minnesota. North Dakota h 
Montana. Renduokit arba įsitaisv 
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulhj 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, VVashįngton ir Oregoi. 
valstijose dar prie paminėtų progų 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatai 
yra tinkamas ir geros aplinkybės 
VIETŲ .IEŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKI ETA L Reika 
laukįt DYKAI Zone of Plenty kny 
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railvvay 
St Paul, Minn.

KRAUTUVIŲ FiKČEKIAI
Grose mių, Bučer

nių, Delikatessen 
Restau rantų, Ken 
džių, Bekernių, Mu 
sų specialumas Ge-

ras patarnavimas, lemos 
kainos.

SOSTHEIMS. 1912 So. State Street

Educational
Mokyklos

NEREIKIA PATYRIMO 
Reikia išsimokinimui ignition ir me
chaniško darbo prie visokių karų. 
Jei neturit darbo, tai galėsit dirbti 
kol išsimokinsit. Dienomis arba va- 
k *1 i

Š1MPLEX AUTO SCHOOL 
2016-24 W. Van Buren St.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos 
knygvedystės, stenografijos, ir kitv 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauji 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinį mokslą j devynis mene 
sius; aukštesnį mokslą į vienus me 
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloj* 
jau tūkstančiai lietuvių igijo mokslus- 
Ateikite įsirašyti šiandien ir juntu 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi 
te abelnai ir visose mokslo šakos 
apsišvietę.

Amerikos LietuviŲ 
Molcylcla 

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

. mais. Užganėdinimas garantuotas.
ABBOTT CONSTRUCTION CO. 

5201 West Grand Avė.
Bershire 1321 

M R. PARIS

BRIGHTON PARK
Visiems gerai žinomas—PRANAS 

SABALIAUSKAS, iš Gruzdžių, gruz
diečiam ir čiupyliškiams labai žino
mas — Brighton Parke pagarsėjęs 
kaipo geriausia šiaučius. Mano dirb
tuvė locname name, kampas 39 St. 
ir Sacramento Avė. šį skelbimą de
du ne dėl biznio, o tik dėl to, kad 
žmonės kurie myli ekstra gražiai ir 
tvirtai taisyti savo čeverykus. čia 
aš nenoriu pasigirti save, bet žino-1 
nės giria mano šiaučystės darbą. 
Ateikit, patirsit. Užsirašykit mano 
adresą. SHOE DOCTOR

First Class Shoe Renairing 
F. Sabaliauskas, Prop.

2957 West 39th St., Chicago, III.

Business Service
Biznio Patarnavimas

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

PERKRAUSTOME
i visas miesto dalis, nebrangiai 

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1857 W. Lake St. Monroe 0056 
Vakarais Monroe 6629

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

C. MOSER
625 West 48th Place 

Yards 1034

PRIEŠ pavasarj namų taisymą 
plasterinimą arba lopymą, perstai-1 
some ir malevojame. Atsišaukit ar- Meg paskoliname jums $100, $200 
ba telefonuokit. ___ arba $300, imame legalj nuošlm-

\VH1 ITING & SON, h Pinigus gausite i 12 valandų.
Norman 1792, 6948 S. Prineeton av. /ndnstriaĮ Loan Service

Be Komiso ir Išlaidų
For Rent

RENDA1 bekarnė, geroj vietoj.
2616 W. 69 St., Chicago, III.

UPHOLSTERING, popie ravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge
rinusį darbą. Atsišaukit pas mus dėl1 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Are.

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

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

ATYDAI LIETUVIU
Atllklt na v o nialevojimą ir dekoravimą nėr 
•kspertuK. Dykai apakaitliaviniaa. Nuo lai- j 
ko arba kontraktainm darban. Važiuojam 
bile kur Chicagoj arb pricmieeėiuose.

J. J. SHAKENMAER 
IHI) Milwaiik<><> Avo. 

Br’innwick 73U7

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

819 W. Adams St 
Monroe 1946

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

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

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

Tel. Ardmore 1073

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai
ŠOKIŲ ORKESTRĄ

Dykai orkestrą ir benas mokyk
los studentams. Biskį damokėti ki- 

i vi
siems instrumentams per patyrusius 
mokytojus.

TOM BROWN
BAND AND ORCHESTRA SCHOOL 

34 W. I4ike St.
Phono State 0796

ir i- los Studentams, diskj tiumoKeuMorgiciai pirmi ir antri tiems. Privatiškos instrukcijos
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos.

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 214 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas i 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

PRIVAl’IšKAS žmogus parduoda 
gerai žinomą grojiklį pianą, kaip 

Paskolas suteikiam j 24 vai. naujas, už $100, pusė cash, kitus į Ir/vmlZin/v I (jjenų.
6621 S. Richmond St., 2 flatas

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS 

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

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St. 
Phone Brunswick 8968

Pigios
Taipgi

be

f UŽ GERIAUSI cash pasiūlymą 
' nupirksite mano grojiklį pianą, ne- 
I turiu vietos naujame name, turiu 
i parduoti tuojau, parduosiu už $100 
— % cash, kitus į 60 dienų. Reikia 
pinigų persikraustymo išlaidoms.

GEORGE ŠCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius.

Greitas patarnavimas — construc- 11 Dlle K 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND & 
MORTGAGE CO.

134 N. La Šalie St., 
‘ Room 2006

Dearbom 4636 — State 5864.

20% PIGIAU
ant visų instrumentų

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

3209 N. Ashland Avė., 3rd lubos 
Tel. Wellington 1146

200 FONOGRAFŲ su rekordais, 
$5 ir daugiau, visi žinomų išdirbys- 
čių. 6136 S. Halsted St.

---------- MES darome 2 morgičiu.s 
craftex. South Improved Real Estate. 
- * iki $5000.

, WINT0N AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

ant
$500 Fumiture & Fixtures

Rakandai-IUisai

CEMENTINIS DARBAS, murini-, 
mas ir karpenteriavimas visokios rų- 
šies., bile kur Chicagoj ir priemies-; 
čiuose. Teikiam apskaitliavimus. 
Aaron Miller, 2913 N. Sacramento 
Avė. Phone Irving 7909.

' -n i r~T. r nm - ■ ' T - * *- -- •_ 1 • pęymg

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius.; t. L 
Eighteenth Bontl & Mortgage 

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

Co.

MES MOKAME brangiai už jūsų 
rakandus, pečius, kaurus ir

BROWN FURN. C0.
1741 W. Madison St.

Seeley 5633 x

SKOLINAM PINIGUS
1 ir 2 Morgičiams

lV . - . . 4 , J. A. REDL1N,
Paimam ir pnstatom 1,5506 S. Albany Avė. ” ‘ ‘

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrosų 

specialistai, P~:----- — ■’
namus.

Mes perkame visus senus ir var- 
į totus rakandus ir mokame geriau- 
' šią kainą. Taipgi parduodame gerus 
j rakandus pigiai. Harvey and Co. 

n i i n4m ;l«357 W Lake. Monroe 0056 arba va- Hemlock 0452 karaig Monroe G629.

644 E. 43 St. 
Drexel 2287 Personai , BARGENAS, 3 šmotų parloro se-

Asmcnų Ieško I ^aR» s šmotų valgomo kartib. setas. 3
 —.—. gmotų miegruimio setas, Erta Radio, 

G. A. BENTZLEY i VF’T TT TT 1 kaurų, liampų, skubėkit} apleidžiu mie-
Patarnavimas upholstering . . , ,. - i stą. 7718 Cornel Avė. Regent 2273

Visas darbas garantuotas. Atsišau-1 Patentai, Vaizboženkhai, Copy- 
kiun-i l»il<- kur SH46 N. Ashland Avė. j liašyk Minn<Ue. Patentų
BuckinKham 0075. reikalais kreipkitės prie manęs

; pilnu užsitikėjimu. Teisingas
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz 
Kegistered Patent Attorney, 

2390 W. Chicago Ava. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Financial
Finansai-Paskolofl

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL

INVESTMENT
COPORATION

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

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičfai. Room 687-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
AugŠčiausias kainai

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

BU '

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

ROXIE HERB TONIC 
j Gamtinės puikiausios gyduoles 
' vidurinių ligų, jos turi savyje 
gryniausius žiedus. Parduodamos 

| dovaujančiose vaistynėse.
Arba

ROXY REMEDY CO.
1460 W. Madison St., 

Haymarket 4219.

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

SCHWARTZ BROS. 
640 East 61st St.

SUTAUPYKIT 50% už seklyčios
nuo setus, 2 ir 4 šmotų, Velour, Mahair, 
tik Linen Frieze. $50 ir daugiau. Pada-
va- ryti musų dirbtuvėj; nauji ir 

rantuoti.
Atdara vakarais

NEW YORK UPHOLSTERING
2186 W. Madison St.

ga-

CO.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs siuvėjas 
prie naujo ir seno darbo. 5748 W. 
Division St. Tel. Mansfield 2949.

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

6749 S. Peoria St., Normai 75Ž1

PARDAVIMUI rakandai nesvaigi
namų gėrimų parloro, 2710 W. 59 St.

patyrusių operatorių prie 
išinų, luthe eutters, mil- 

Visokios rųšies 
kai 
už-

REIKIA į 
sekamų mašinų, 
ling, borring mill. 
mašinų operatorių. Turi turėti 
kuriuos įrankius. Turi mokėti 
statyti savo darbą.

ADVANCE RUNELLY CO. 
Battle Creek, Mich.

Phone Battle Creek 8117

REIKIA shearmenų į geležies at
karpų jardą. Atsišaukit. People’s 
Iron & Metai Co. 5835 S. Loomis 
Blvd. Wentworth 6754.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Keikia

REIKIA 5 patyrusių moterų ir 2 
patyrusių beilerių prie sortavimo 
skudurų. H. Dray. 1447 Blue Island 
Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios parda
vėjos Departmentinėi Krautuvėj, ku
rios kalba lietuviškai ir lenkiškai. 
Turi turėti gerą rekomendaciją. At
sišaukite: Salh’s Department Store, 
2110 W. 22 St.

Sewing Machine
________ Siuvamos Mašinos________

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

Automobiles
MES utmnkdrtme cash u* jutų automo

biliu, visokių iAdirbysėių ir modelių. Mes 
niokosimo daugiau negu Ęlue Book vertė. 

ATLAS MOTORS Ine.
0030 Cottare Grovo Ava.

Special Bargenai --------- — _ .0B0 
— $420 

.. $320 
_ $300 
.. $31)5 
. $385 
. $425 
. $150 

$1)5 
... ___ __ 3l85
— cash arba 
;j 
Vinoennea 9447

BUICK UROUGHAH '27 
BUICK 25 sedan Mstr 0  
CHEVROLET Landeau sedan 1027 ... 
COLE 8 sadan 1020 ........ ............... .....
HUDSON COACH ’20 .............................
PACKARD Sglo 0 sedan__________
PAIGE 1025 •poi, sodan__________
PA1GE Sport v24 .................... .............
VELIE Sport .................................... ....... ,
W1LLYS-KNIOHT. 1024 Tour. Cal. Top $185

Dar 150 idrtrinklniul — 
iAinokfljimals 

7001 8. Halsted

MCDERMONT MOTOR SALES
Vieni 1A Chicagos sonlbllrtų verteivų, turį 

50 naujų ir vartotų Icanj, vlaoklų lldirbyH- 
člų. $50 iki $2000, Virt karai garantuoti, 
ciirti arba ilmokAjlmalg.

7130 s. Huluted st. Triauglo 0330

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

Viena iš puikiausių Michigai 
resortų, su namais, gyvuliai) 

paurtsčlaiš ir Uirtihjeu 
rium, 9 skylių privatišku golf£ 
lauku; tik trejetą valandų ke- 

Ponttac -28 coach ......................  «5951 !*on6s. nu0 Chicagos; resortas
Oakland Landeau Sedan ’27 .... $7251 išgarsintas tarp augštos klasės 
Emk =26 coach $32s‘žmoni« ir *is« mėK'amas. Gry-
Chevrolet ’26 4 door sedan .... I 
Buick *25 Master 6 touring .... I

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55th ST.

7715 So. Halsted St.

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalovv randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 

Š325,“ ’■=>« vekarių. Pasiduos $1,500., pi-
$2501 no pelno neša apie $14 000 r iau negu vcr|a Dcl informa. 
M“ i metus. Vertas virs $80,000, dj kreipkitfg 

parduosiu uz $68,000. 6409 So Kedzie Avcnue
Taipgi 106 akenai farma su__________________________

budinkais, inventorium ir sod- ]---------------
numi, kuris susideda iš 30 ake- Marųuette Rd., $17,500, tiktai $2,000 

__ . •_____ ___ • . „j . . cush, kitus lengvais mėnesini ’ j rių vaisingų greipsų ir 24 ake- mokėjimais. Taipgi krautuvė 
irių kitokių vaisinių medžių, jau-iflatai P^A^3r netoli Kedzie.

$850 n0 alfalfo ,aukl* ir derlingų ga- 6601 S. Westeni Avė. Republic 4170 
$375 i nykių. Farma rubežiuojasi su'—-------------------------------------
?250 resor^11 ir turi puikų marketą^ Bungalows
$600 produktams ant vietos per visą' už

vasarą. Parduosiu už $35,000. Dyką
Galima pirkti farma atskirai ■ Naujb mūriniai, moderniški bunga- 
, e . i . l°w, $60 i menesį. Atsišaukit šian-arba farmą ir resortą sykiu.1 <iie.

l SALYER
’ 4358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West

cash, kitus lengvais mėnesiniais iš-
i ir 2

$1250

SPECIALIAI! SPECIALIAI 
Buick Std. Sedan ......................
Hudson Coach .... 
Nash Coach 
Buick 27, Coupe 
Oakland Sedan
Mes garantuojam, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne- 
dėlioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

Bendra vertybė $125,827.00
BUICKS 1928 NEW | parduosiu už $100,000. Cach 
20% iki 30% sutaupysit 40%, likusius morgičių.

Taipgi 100 daugiau geros vertčs Chryrte- • • • i • • zn »•
rii|, Nanh, l)od?<R. Hudsonų. Oaklands, Reos. GemUSlS pirkinys! Gali SU- 
Ctievrolsūų Cadillacs ir tt. Visi karai ga- . 1 .. .......sidaryti kooperacija

i žmonių ir visi turės

Chevrotetai Cadillaca ir tt. Virt karai ga- 
rantuoti. lAmokčjimaia. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

M & K Motor Sales
unicairoB nenaiurt ir atsakanc.auat vartotų 

kari) pardavinėtojai. 10U garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniAkame 
•lovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$‘4OUO. Mes turimo karą kuria tlnaa viso
kiems reikalams. Casb, iAniokėjimals, mai
nais.

6811-13 Ro. Halsted 8t.

CASE sport touring, žiemai užda
romas, $400. A. L. ARGO, 6718 So. 
Westem Avė.

DODGE, 1925. gerame stovyje, $225 
Essex coupe, 1926, kaip naujas, $295. 
Burke Motor Sales, 3512 Archer Avė.

' 5 KAMBARIŲ medinė rezidencija,
Gali SU- 3 kambariai apačioj, 2 viršui, 2 ka- 

.„ , . , j rq medinis garažas, cementinis skle
is KeletOS pas, visas naujas trimas, naujos 
nakanka- grindys, pečiumi šildomas, yra visi 

__ ... įrengimai ir apmokėti, $5900 cash,
mai darbo ir įplaukų. Kreipki-, priimsiu tuštį lotą kaipo dalį įmo
tes greitai. Naujienos, klauskit kėįmo. w

i J. šmotelis. 34 36 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 

j 48x125, gražioj vietoj, yra vaisiniai 
. medžiai, didelė vieta dėl žaidimų 

ATVBAT T T17TTTVTTT tik bloko tolumo, 1% bloko nuo 
•cY L X 17/11 IjIEjIUVIŲI geros transportacijos, kaina $11,000, 
„ A . , , X . . -u 1 už mažiau negu pusę.Mes turime keletą visai naujų bun- 

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

Real Estate For Sale
Namai-ŽemS Pardavimui

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

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

1X)IXJE ’27. Sedan ................. ..
UU1CK ’27. Sedan ............... .. ......
CADILLAC V-«l, 7 pan. Sedan
CADILLAC V-tJl 5 pae. Coupe 
AUHUKN (iliii eport Sedan ......
NASH '28 Sedan ............... ........ ......
HUDSON, ’2« Coaeh .......... .. ........

Viei karai garantuoti. lAmokeiltnala 
2060 So. Halsted St. 

Atdara visada

$125 
$1150 
$000 
$050 
$050 
$050 
$305

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

COACH 1H2H. a K>tln
(rotitg t <»»•. taąJersU. laąt>aaA Av
rus. DU dienų garantuotas. *300. 

FINANCE co.
7001 Stony Island., Fairfax 8030, 

atdara vakarais arba nedalioj

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

PARDAVIMUI 5 sėdynių sedan 
karas. Mažai naudotas. Parduosiu už 
pusę kas man kaštavo. Turiu 2 ka
ru. Vieną fordą parduosiu už $40.00. 
Telephone lafayette 1329.

Business Chances
Pardavimui^Bizniai 

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

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

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

PARDAVIMUI bekemė, turi būti 
parduota | trumpą laiką su visais 
įrankiais; priežastis, savininkas va
žiuoja ant rarmų. P. Budginas, 10754 
So. Perry Avė.

PARDAVIMUI lunch ruimis ir 
chili, saldainių ir minkštų gėrimų, 
geroj vietoj, ties mokykla, arba mai
nysiu ant loto. 8518 S. Wallace St.

Iš PRIEŽASTIES išvažiavimo ant 
farmos, esu priverstas parduoti 30 
ruimų, roominghause, nešant} gerą 
pelną. Taipgi kas norite lengvo ir 
pelningo biznio, atvažiuokit ir persi- 
tikrinkit, 22 N. May St.

PARDAVIMUI 14 kambarių Room- 
ing house, arba mainysiu ant mažo 
biznio. 4502 S. Emerald Avė. 8 lubos

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI muro namas 2 po 
5 kambarius, štymu apšildomi. Ran
dasi ant Sacramaneo netoli 63 St. 
Atsišaukit nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
B. Pocius, 3327 S. Halsted St.

tuojau.
4 kambarių namas
5 kambarių namas
6 kambarių namas 

kambarių namas

$5300
$7300
$7500
$79507

Jie randasi prie ecmentuotos gat
vės. tik 3 blokai nuo Grand Avė.

mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokios rųšies bungalow ar-1 
ba 2 flatų *namą, kokį norėsit.

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

BARGENAS — 2 flatų medinis 
namas, po 2-6 kambarius, vanos, pe- 

i čiais šildomas, 2 karų garažas, ren- 
dų $73 j mėn., $500 cash, kaina 

'. $4,700, savininkas.
JOS. W. HOUGH & SON. 

4213 So. Halsted St.
Yards 0807

KONTRAKTORIAL’S BARGENAI 
prie 73 St. 2 blokai nuo Wertern Avo. 
bunicaloiv lotas tik $800. savininkas aplei 
d/i.a miestą. FULTON.

0700

BARGENAS, 2 fl. namas, tik $7500 
stikliniai porciai, naujas cementinis 
skiepas su $1000 cash galit veikti. 
Atsišaukit. 2212 W. 50 PI. Pręspect 
6064.

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

Del informacijų šaukite
Prospect 2268

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 namas bus iš 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
pi uiubinpras, vandeniu žildomaK, vis- 
KaR kas reikulinRa modernifikam nu- 
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą,

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

Carlson Construction 
•Company

10838 S. Talman Avė.

MAINAU du medinius namus ant 
groserio, restorano arba fannos. 
Namai nebrangus, geroj vietij. Šau
kit Wni. Gritenas, Victory 5065. 
3241 S. Halsted st.

NAMAS, štoras ir du flatai. Mai
nau ant fannos nepertoli nuo Chi- 
cagos. Geras namas ir geroj kolo
nijoj. Wm. Gritenas, 3241 South 
Halsted St. Victory 5065.

MAINAU garažą ir biznį kas ką 
turite; namą lotus, farmą ar mor
gičius. Kreipkitės prie Wm. Grite
nas, 3241 So. Halsted St. Victory 
5065.

PARDAVIMUI 4 flatų namas prie 
West Marųuette Rd., kaina $17,500, 
tiktai $2000 cash reikia. Kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. Taip-

WALTER J. PAUL,
6601 S. Westem Republic 4170
3286 W. 55th St. Hemlock 2389

BUNGAL0W UŽ $1500
Mes turime keletą bungalow ku

rias turime parduoti tuoiau. Mes 
priimsime tik $1500, o kitus leng
vais išmokėjimais. Kaina jų $8500. 
Viskas modemiška, netoli transpor- 
tacijos. Gatvė cementuota ir apmo
kėta, su grindimis viškai. Atsišau
kite šiandie. Arba mes galim pas
tatyti jums namą ant jūsų loto.

LANE AND PHILLIPS
6244 So. ISt. Louis Avė.

Tel. Ęepublic 7030

HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 
bungaloy, garu šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 bl. iki gele
žinkelio sub. linijos, $10,500, $1000 
mokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa- 
judavosim ant jūsų loto bungalow ar
ia 2 flatų namą. Tik biskį įmokėti. 
L H. Ballantine, Owner and Builder, 
leverly 8552.

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

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

J. Velička tel. Republic 3769 
2517 W. Marquette Rd.

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

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

Savininkas
2624 W. 51 st St.

arba
Telephone Hemlock 7178

PARDAVIMUI — 12 arba 6 flatų 
namas arba mainysiu. Pamatykit 
juos šiandie, puikus bargenas.

D’ALESANDRE
3043% Armitage Avė.

Spauuding 4266

M   ——i . ,t . j JL_ ~
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