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Pilsudskis pralaimėjo Lenkų seime
Socialistas Daszynskis iš-|JS rXZk" 

toriams knygasrinktas seimo pirmininku
Pilsudskį remiančių parti
jų atstovai apleido seimą

VVest Virginijos anglies mag
natai sako tai esąs jų priva
tinis reikalas, į kurį senatas 
neturįs teisės maišytis

\VASHINGTONAS, kovo 28.

Varšavoje didelis sujudimas; bijoma, kad 
Pilsudskis nesi^riebtų smurto

VARŠAVA, kovo 28. Len
kų diktatorius Pilsudskis nau
jajame seime gavo tokią pirtį, 
kuri gali turėti labai rimtų pa
sėkų.

Pilsudskiui įėjus j seimo posė
džių salę, jis buvo pasitiktas iš 
vienos pusės garsiais sveikini
mais, iš antros — ukrainiečių 
ir komunistų švilpimais. Dikta
torius suraukė kakta ir vienam 
antstolių įsakė pašaukti gink
luotos policijos kuopą. Policijai 
atvykus, trys ukrainiečiai ir du 
komunistai buvo suimti, gran
diniais surakinti ir išvilkti lau
kan.

šitaip dedanties, socialistai 
ėmė* dainuoti revoliucinę dainą, 
užtrenkdami visai diktatorėms 
balsą.

Hlsudskis, visa gerkle rėkda
mas “nutilkit.” pagaliau gavo 
progos skubotai perskaityti 
savo kalbą. Bet kai prasidėjo 
atstovų siekdinimas, opozicijoje 
vėl kilo toks trukšmas, kad 
pirmininkas turėjo posėdi su
spenduoti.

Valandai praslinkus seimas 
vėl susirinko. Kai, opozicijai 
griežtai reikalaujant, areštuo
tieji atstovai buvo paleisti ir 
atvyko posėdin, opozicija suti
ko juos didžiausiomis ovacijo
mis.

Kai trukšmas nurimo, prasi
dėjo seimo pirmininko rinki
mas. Bendrai buvo manoma, 
kad tikriausiai bus išrinktas 
paties Pilsudskio kandidatas, 
einąs premjere pareigas Bartel. 
Prieš jį kandidatavo socialistas

Daszynskis. Suskaičius balsus 
ir pasirodžius, kad Daszynskis 
gavo 206 balsus prieš Bartelio 
1 10 [dešinieji, matyt, susilaikė 
nuo balsavimo], seime kilo to
kia demonstracija, kokios len
kų metraščiuose turbut dar ne
buvo.

Pilsudskis, kuris manė, kad 
pavojus jau praslinkęs, seimą 
buvo apleidęs dar prieš rinki
mus.. Apie rinkimų pasėkas to
dėl buvo ūmai jam pranešta per 
tam tikrą pasiuntinį. Matyt, jo 
instrukcijomis, visi valdžios 
partijų atstovai ir visi ministe-l 
riai, pakilę iš savo vietų, tuo
jau seimo posėdžių salę apleido.

Varšavoje dabar didžiausias 
sujudimas. Laukiama naujo 
perversmo, kadangi diktatorius 
Pilsudskis buvo tvirtai pareiš
kęs, jogei jis nepakęsiąs, kad 
seimo pirmininku butų išrink
tas kas kitas, o ne Bartel, ir 
įeriau uždarysiąs seimą, ne kad 
įeisiąs kam kitam būti jo pir
mininku.
S u mušti Pilsudskio rėmėjai i

seimą negrįžta
VARŠAVA, kovo 28. — Dik

tatoriaus Pilsudskio rėmėjai 
seime, kurie vakar prezidiumo 
rinkimuose buvo socialistų 
mušti ir dėl to dramatingai 
leido posėdį, šiandie į seimą 
grįžo.

Opozicija laimėjo visas pen
kias vicepirmininkų vietas, iš
rinkdama 
ukrainietį 
rių.

su- 
ap- 
ne-

tris socialistus, vieną 
ir viena konservato-€

Komunistai Kinuose 
ėmė vėl siausti

senate dėlGinčai 
nedarbo padėties

nėja anglies pramonės padėtį 
pareikalavo iš VVest Virginijos 
kasyklų savininkų, kad jie pri
statytų komisijai savo knygas 
peržiūrėti ir patirti, kiek jiems 

gamyba, kiek 
kiek

pareina anglies
išmoka darbininkams ir 
jie gauna už parduodamas ang
lis.

žinoti, kad 
jokių savo 
dokumentų 
senatas no-

VVest Virginia Coal Operators 
asociacija — kasyklų savinin
kų organizacija 
senato komisijai 
kasyklų savininkai 
knygų nė kitokių 
žiūrėti neduosią, ir
turįs teisės kišti nosį į priva
tinius kompanijų reikalus.

Savo bylai ginti senato ko
misijoje kasyklų savininkai pa
siėmė advokatus A. M. Belche- 
rį ir buvusį Jungtinių Valstybių 
senatorių Stanley.

Percy Tetlovv, United Mine 
VVorkers distrikto No. 17 pir
mininkas, komisijos kvočiamas 
pasakė, kad pietų VVest Virgi
nijoj kasyklų kompanijos yra 
neriboti viešinčiai ir valdo ge
ležine ranka. Logan kauntėje 
kasyklų savininkai, su pagalba 
deputy šerifų, kontroliuoja vis
ką, dagi Įstatymų vykdymą ir 
patį teisingumą. Jie neleidžia 
inkorporuoti miestelių kasyklų 
srityse, ir tuo Ludu atima dar
bininkams vietos savivaldybės

Kvies liudininku Fordą
Senato komisija veikiausiai 

kvies, kaip liudininką, automo
bilių fabrikininką Henry Fordą. 
Komisija gavo žinių, kad For
das, kuris turi nuosavų anglies 
kasyklų VVest Virginijoje ir 
Kentucky, savo angliakasiams 
moka $8 dienoje, tuo tarpu kai 
gretimų “open shop” kasyklų 
kompanijos saviems darbinin
kams moka tik apie $5 dienoje.

HONKONGAS, 
28. — Praneša, kad 
apskrity komunistai pradėję iš 
naujo veikti. Svatovo gyvento
jai esą labai susirūpinę, juo 
kad gautais pranešimais komu
nistų bandos jau paemusios 
Juliai, strateginį punktą apie 
trisdešimt mylių nuo Svatovo.

Jeigu komunistai bandysią 
paimti Svatovą, tai esančioms 
mieste vos G00 kareivių jėgoms 
busią sunku miestas apginti.

Kinai, kovo
Svatovo

Senatoriai neigia Darbo sekre
toriaus pranešimą, buk kraš
te pramonės padėtis esanti 
normali

Visuotinis Kinų darbi
ninkų streikas Amoy

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

Reikia laukti lietaus ar snie
go; šalčiau; stiprus atmainin- 
gi vėjai.

Vakar temperatūros buvo

šiandie saulė teka 5:40, lei
džiasi 6:11. Mėnuo leidžiasi

WASH1NGTONAjS, kovo 28.
Darbo departamento sekre

toriaus Daviso andai paskelb
tas pranešimas, kuriame jis 
bandė parodyti, kad kalbos apie 
nedarbo siautimą krašte neati
tinką tikrenybę ir kad šiuo 
metu bedarbių skaičius Jungti
nėse Valstybėse nesiekiąs nė 
dviejų milionų, vakar senate 
sukėlė karštų ginčų.

Demokratų senatoriai parei
škė, kad Darbo sekretorius Da- 
vis be reikalo stengiąsis raminti 
ir įrodinėti, buk krašte nedar
bo padėtis esanti normali ir buk 
pramonėje jokio krizio nepasi- 
reiškią: jų žiniomis, bedarbių 
įkaičius dabar siekiąs tarp 4 ir 
5 milionų.

“Tik didžiulis biznis, biržos 
spekuliantai ir gembleriai ir di
dysis turtas šiandie tarpsta, bet 
ne darbo žmonėm“ pasakė sena
torius Walsh.

AMOY, Kinai, kovo 28. — Ki
nų darbininkai, kurie čia jau 
tūlas laikas boikotavo Japonų 
prekes, dabar paskelbė visuoti
nį streiką protestui dėl japonų 
suėmimo kai kurių kiniečių pi- 
kietuotojų. Krautuvės ir mokyk
los tapo uždarytos.

Du miestai savo burmi
strais išsirinko moteris

kovo
Pirmadienį įvykusiais

DĖS MOINES, Iowa, 
28.
rinkimais du Iowos miestai sa
vo burmistrais išsirinko mote
ris.

Gilmore mieste burmistru bu
vo išrinkta Mrs. Bcrtha Van 
Alstine, buvusio valstijos sena
toriaus žmona, o Humboldt 
mieste — Mrs. Mary Johnson, 
kuri ir dabar burmistravo.

BYGA, kovo 28. — Suomių 
ir Estų aeroplanų kompanijos 
planuoja įsteigti oro tarnybą 
tarp Talino ir Elsinkio.
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Rytoj prasideda Lietuvos- 
Lenkijos derybos

Maskviškis Chicagos Daily News kores
pondentas pesimistiškai žiuri į 

derybų pasisekimą

(Atlantic ; and Pacific Photo!

Krutamu jų paveikslų žvaigždė Madge Bellainy, kurios tik
roji pavardė yra Margaret Philipott. Ji sausio 24 d. apsivedė 
Su Logan Metcalf, bet jos vyras jau pareikalavo perskirų.

Ragina tuojau pra 
dėt statyt Nikara- 

guos kanala
Tuo tarpu kiti senatoriai reika

lauja urnai ištraukti iš Nika- 
raguos Jungtinių Valstybių 
jūreivius

VVASHINGTONAS, kovo 28. 
— Senatorius McKellar (dem., 
Tcnn.) įnešė rezoliuciją tuojau 
pradėti statyti kanalą Nikara- 
guoj. Senatorius McKellar sako, 
kad to kanalo pastatymas bu
sianti geriausia priemonė at- 
steigti ramumą Nikaraguoj, pa
kelti to krašto žmonių gerovę 
ir stabilizuoti jo valdžią.

McKellar prašo paskirti K) 
milionų dolerių darbo pradžiai 
ir išleisti 200 milionų dolerių 
sumai bonų kanalo pastatymo 
išlaidoms padengti.

Senatorius Heflin (deni., 
Ala.) vėl reikalavo, kad Jung
tinių Valstybių laivyno jėgos 
butų ištrauktos iš Nikaraguos, 
o senatorius King (dęrn., Utah) 
pareiškė, kad Juntginių Valsty
bių okupavimas Nikaraguos 
esąs neteisėtas ir priešingas 
konstitucijai.

Neramus Indijos gele
žinkeliečių streikas
KALKUTA, Indija, vJ<ovo 28. 

— Susikirtime tarp policijos ir 
streikuojančių Rytų Indijos ge
ležinkelio darbininkų, du dar
bininkai buvo užmušti ir penki 
pavojingai sužeisti.

ROMA, kovo 28. — Praeitais 
1927 metais į užsienį emigravo 
228,052 italai, to 
39,(163 emigravo

skaičiaus 
į Jungtinei 

Valstybes, o 70,188 į Argenti
ną.

TOURS, Francija, kovo 28.—< 
Sugriuvo vienas seniausių pa
minklų, žinomas Karolio Di
džiojo bokštas.

Kanada atsisakė būt 
Did. Britanijos su

tarčių dalyvė
0TTAWA, Kanada, kovo 28. 

— Premjeras Mackenzie King 
pranešė atstovų bute, kad Ka
nados vyriausybė atsisakė ap
robuoti Didžiosios Britanijos 
sutartis dėl militarinių sankci
jų ir militarinių sąjungų, to
kias, km p kad nesenai padary
ta sutartis tarp Didžiosios Bri
tanijos ir Egipto. King pasakė, 
kad vyriausybe pranešus lan
dūnui, jogei Kanada 
būti tokių sutarčių 
ir Britų vyriausybė 
žvalgą priėmus. •

atsisakanti 
dalininkė, 
tokią pa

Bill Haywood kritiniai 
serga Maskvoj

MASKVA, kovo 28. — Wil- 
liam D. Haywood, žinomas kit
kart Amerikos “aidoblistų” va
das, o dabar komunistas, sun
kiai susirgo. Jis guli Kremlio

Nusižudė, užmušęs žmo
nų ir tris vaikus

LOMDEN, la., kovo’28. — 
Pašalintas iš vietos dėl to, kad 
jo sąskaitose truko kiek pini
gų, vietos pašto skyriaus vir
šininkas Lomiber Meier, 30 me
tų amžiaus, nušovė savo žmo
ną ir trejetą vaikų ir paskui 
pats nusišovė.

Del žemės drebėjimo 
Italijoj 10 užmuštų

UDINE, Italija, kovo 28. — 
Įvykęs praeitą antradienį že
mės drebėjimas Udine apskri
ty, kaip pasirodo, daug didesnės 
pragaišties padarė, nei iš kar
to buvo manoma. Kiek iki šiol 
jau žinoma, dešimt asmenų bu
vo užmušta ir keturiasdešimt 
sužeista.

Chicago Daily News kores
pondentas Maskvoj, Junius B. 
Wood, savo laikraščiui rašo:

Ginčas dėl Vilniaus iškils vėl 
ateinantį penktadienį, kai Len
kijos ir Lietuvos atstovai su
sirinks Karaliaučiuje deryboms. 
Delegatai, kurie tom dviem 
valstybėm atstovaus, bus Au
gustas Zaleskis, buvęs Lenkijos 
užsienio reikalų ministeris, ir 
Augustinas Voldemaras, Lietu
vos ministeris pirmininkas, ku
ris nuolatos kartojo, kad “karo 
stovis” tarp abit jų valstybių pa
sibaigsiąs tik Lenkijai grąžinus 
Lietuvai Vilnių.

Lenkija, atmetus Lietuvos 
pasiūlymą, kad taikos derybo
se dalyvautų Tautų Sąjungos 
atstovai, prospektą dėl konfe
rencijos pasisekimo nepageri
no. Varšava suprato, kad jei 
bus leista dalyvauti Tautų Są
jungai, tai nebūtų galima neleis
ti dalyvauti taipjau kaimynėms 
valstbyėms, Vokietijai ir sovie
tų Rusijai.

'Pautų Sąjunga pasirūpino ta 
konferencija leisti Lenkijai pa

teikti savo sąlygas dėl norma
lių tarp tų dviejų valstybių 
prekybinių ir diplomatinių san
tykių atsteigimo. Ir jei Lenki
ja nesutiks pripažinti, kad Že
ligovskio užgrobimas Vilniaus 
1920 metų spalių mėnesį pasi
lieka <Jąr atdaras klausimas, tai 
maža vilties, flead Lietuva drau
giškai priimtų Lenkijos pasiū
lymus.

Kaip jau dabar girdėti, Var
šava pristatysianti daugybę j- 
vairiais dalykais pasiūlymų, tuo 
būdu sudarydama sau pamato 
apeliuoti paskui i Genevą ir 
kaltinti Lietuvą dėl užsikirtimo 
ir atsisakymo mielai priimti 
Lenkijos užgrobimą Vilniaus 

j krašto.
Lenkija proponuoja atsteigti 

tarp abiejų valstybių telegrafo, 
pašto ir geležinkelių susisieki
mą, komercinių konsulų apsikei
timą ir atidarymą Nemuno upės 

■miškui plukdyti. Su pastaruoju 
pasiulymu Lietuva yra linkus 
sutikti, nežiūrint kad plukdo
mas miškas bus taipjau kerta
mas buvusiose Lietuvos valsty
bės giriose Vilniaus krašte.

Vokietija užgynė varto
ti radio politinei agi

tacijai
I BERLYNAS, kovo 28. —Vo
kietijos ministerių kabinetas 
nutarė neleisti vartoti radio 

i politinėms kalboms ateinančių 
I rinkimų kampanijoje.
I

Kiek yra katalikų 
Jungtinėse Val

stybėse
NEW YORKAS, kovo 28. — 

j Ką tik išleistas oficialinis Ca- 
I tholic Directory parodo, ka< 
Jungtinėse Valstybėse yra 19, 
686,000 katalikų. New Yorke 
mieste yra 1,273,290 katalikų, 
Chicagoje — 1,250,000.

Iš J. V. sandėlių pavogė 
$50,000 degtinės

FRESNO, Cal., kovo 28. — 
šeši ginkluoti vyrai, nuveikę ir 
surišę du sargu, iš valdžios san
dėlio No. 7 praeitą naktį pavo
gė apie už $50,000 degtinės.

Antisemitizmas Char
kovo studentų tarpe
BERLYNAS, kovo 28. —Gau

tas čia iš Charkovo komunistų 
laikraštis “Charkovo Proleta
ras” praneša apie antisemitiz
mo plitimą Charkovo universi
teto studentų tarpe. Studentai 
ne žydai pradėję atvirai rodyti 
neapykantą savo kolegoms žy
dams, įvairiais budais juos per
sekioti, pašiepti ir dagi mušti. 
Pasak “Charkovo Proletaro,” 
buvęs atsitikimas, kur vienas 
studentas žydas dėl savo krikš
čioniškų kolegų persekiojimų 
gavęs proto pamišimą.

Laikraštis reikalauja, kad vy
riausybė galų gale įsimaišytų ir 
tokiems antisemitizmo pasi
reiškimams padarytų galą.
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Laivas su krutamųjų 
paveikslų aktoriais 

prapuolė

SAN PEDRO, Cal., kovo 28. 
— Bijoma, kad per audrą ne- 

(butų žuvęs škuneris Billings, 
įkurs su krutamųjų paveikslų 
i kompanijos nariais, viso 40 
(žmonių, vakar išplaukė iš Long 
j Beach į jūres ir turėjo pavaka- 
! r j sugrįžti, bet nebegrįžo.

Prapuolusių ieškoti pasiųstas 
pakraščių sargybos laivas.

Statybos darbininkų 
streikas New Yorke
NEW YORKAS, kovo 28. 

)el statybos darbininkų strei
ko visi statybos darbai Didžia 
ame Ne\v Yorke sustojo.

(ADO TRIS ŠEIMOS NARIUS 
NUŽUDYTUS

NEWARK, N. J., kovo 28. 
lų mimuose rado nužudytus 
'ranką S. Warreną, jo žmoną 
r jų trylikos metų sūnų. Visi 
jie buvo nušauti, l'ėvų kūnai, 
)e to buvo baisiai apdegę, nes, 
matyt piktadarių, miegamasis 
kambarys buvo padegtas.

r -----------------------------------------------------

“Naujieną” Kon-
testas Eina

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

Komunistų atsišaukimai į 
angliakasius

Pabaigei kovo mėnesio West- 
morland paviete neuninėse ka
syklose ėmė rodytis lapeliai-at- 
sišaukimai j angliakasius, už- 
vardyti “Save the Union”. 
Tuose lapeliuose šaukiama į 
kokią tai konferenciją balan
džio 1 d., Pittsburgh, Pa. Svar
bu, kad po atsišaukimu nepa
sirašo nė UMW. of A. unija, 
nė gi patys tų lapelių leidėjai. 
Tuos lapelius platina eentris- 
tiniai komunistai ADP. nariai 
ir jų simpatizatoriai.

Yra įrodymų, kad anglių kom
panijos į tuos atsišaukimus jo
kios domės nekreipia ir nuduo
da nieko nežinančios. Mat toms 
kompanijoms, kurios operuoja 
savo kasyklas “open shop” są
lygomis, yra labai svarbu, kad 
angliakasių unijoje butų kuo- 
didžiausia suįrutė, kad tarp 
angliakasių nebūtų jokios vie
nybės; tada angliakasiai nega
lės susiorganizuoti ir išreika
lauti iš tų kompanijų jų ver
gų būvio pagerinimo, lodei tos 
kompanijos skaito savo piete
liais kiekvieną, kuris kokiu 
nors bildu padeda griauti ang
liakasių uniją, ar atvirai ją 
griaudamas, ar ardydamas vie
nybę tarp angliakasių. Pastarų
jų rolę dabar lošia centristi
niai komunistai iš API)., tuo 
tik pasitarnaudami pačioms an
glių kompanijoms.

UM\V. of A., vesdamas sun
kią ir ilgą kovą kituose dislrik- 
tuose, šiuo tarpu neorganizuo
ja \Vestmorland apielinkės. Ta 
proga nori pasinaudoti centris
tiniai komunistai, kurie dėda
miesi unijos ir angliakasių prie- 
teliais nori sukiršinti angliaka
sius, suardyti jų vienybę, gal 
dar ir streiką iššaukti, kurį 
laimėti nėra vilties ir tuo aiš
kiausia pasitarnauti kompani
joms. Tečiaus Wcstmorland 
apielinkės angliakasiai didžiu
moje yra streikui priešingi ir 
atvirai smerkia centristinius 
komunistus, kurie bando ardy
ti uniją ir angliakasių vieny
bę. Visoje šalyje siaučiant ne
darbui, kuomet yra apie 5,000,- 
000 bedarbių ir kuomet Pa., 
\V. Va. ir Ohio angliakasiai 
streikuoja jau metus ar dau
giau laiko, be to kuomet ne- 
uninės kasyklos dirba tik 2 ar 
3 dienas į savaitę, o niekurios 
kasyklos stovi visai uždarytos, 
naujas streikas negali būti lai
mėtas. Pralaimėjimas gi strei
ko visuomet yra labai skaudus 
smūgis patiems darbininkams, 
nes netik kad darbininkai pa
neša didelį vargą laike strei
ko, bet ir po pralaimėto streiko 
visuomet pablogėja darbo są
lygos. 'l odei didžiuma angliaka
sių tokiam streikui dabar ir 
nepritaria.

— Pasaulio Vergas.

Wilkes Barre, Pa.
A. a. Stasys Valža, 
SLA. 68 k p. narys

Velionis Stasys Valža persi
skyrė su šiuo pasauliu kovo 13 
d., 8 vai. ryto, sulaukęs vos 46 
metų amžiaus. Sirgo trumpai, 

tik šešias dienas. Iš Lietu
vos paėjo kaimo Kaulinu, Rad
viliškio parapijos, Šiaulių ap
skričio. Velionis Stasys paliko 
dideliame nuliūdime moterį 

Maggie ir keturias dukteris — 
Marijoną, Verginą, Viktoriją 
ir Francę, Amerikoj i seserį 
Oną ir Lietuvoj brolį Petrą 
ir seserį Viktoriją. Taipgi ve
lionis Amerikoj paliko šešis 
pusbrolius — A. Petraitį, A. 
Krivicką vietinį, Joną, Jurgį, 
Leoną Duras ir K. Krivicką. 
Pastarieji tifys buvo atvažiavę 
palaidoti iš Plnladelpliijos, Pa.

Velionis į šią šalyj atvažia
vo 1903 metais; į .SLA. įsto
jo į 110 kp. Plains, Pa., 1914 
metais. Prigulėjo dar prie Lie
tuvių Laisvės U kęsų Kliubo ir 
buvo iždininkas per keletą me
tų; taipgi prigulėjo prie 
“Eagles” ir “Owls”, anglų 
draugijų. Velionis buvo pro- 
gresyvis žmogus, skaitė “Nau
jienas” per daugelį metų ir ki
tus laikraščius.

Velionis turėjo daug drau
gų netik tarp lietuvių, bet ir 
tarp svetimtaučių. Vainikų vi
so buvo 15 nuo šeimines 
ir nuo draugijų. 17 d. kovo 
rytą susirinko daugelis velio
nio vietinių ir apielinkės drau
gų palydėti į kapines. Viso ly
dėjo 10 automobilių. Velionis 
palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis Plymoutho Lietuvių 
H. K. kapinėse.

Velionis gražiai gyveno, ro
dos, gyvenk ir norėk, bet ta 
nelaboji mirtis atskyrė nuo 
moteries, mažų dukrelių ir 
nuo draugų. Ilsėkis, drauge, 
šieje šaltoje žemelėje!

— St. Žukauskas.

Kenosha, Wis.
“Birutė” ir kitos žinios

Kovo 25 d. komp. S. Šimkus 
su “Birutėj” choru iš (’.hica- 
gos aplankė Kenosha ir davė 
čia koncertą. Koncertas įvyko 
Pclonia Hali.

Daugeliui kenoshiečių dar 
pirmą kartą teko matyti komp. 
Šimkų su “Birute”. Tai turbūt 
didžiausias ir geriausias lietu
vių choras Amerikoj, Galiu tik
rai pasakyti, komp. Šimkus ne- 
skupėjo palinksminti mus su 
’avo “Birute”. Buvo čia miš
rus choras, vyrų choras, mer
ginų choras, buvo ir solisčių

p.p-ios Ona Giežiem”, Julė 
(lapšienė ir S. Krasauskienė, 
kurias ilgai' minėsime už jų 
Tražų dainavimą.

Butų labai gerai, kad SLA. 
212 kp. Dailės Batelis daugiau 
panašių šiam koncertų sureng
tų.

Kaip visur, taip ir Kenoshoj 
Maskvos patronai kruta, juda, 
tariasi kaip laimėti SLA. Pil- 
damosios 'tarybos rinkimus. 
Vietinės SI A. 212 kp. susirin
kimas bus sekmadieny, balan
džio 1 d., tad jie tariasi kaip 
čia daugiau sutraukus saviš
kių ir laimėjus daugiau balsų 
saviems kandidatams. Bet į tą 
susirinkimą turėtų ateiti visi 
nariai ir paduoti savo balsus 
už tuos, kurie išauklėjo SLA., 
padarė jį didžiausia lietuvių 
organizacija su milioniniu iž
du — už senąją valdybą.

Man teko sužinoti, kad Ke- 
noshojc esama vieno neva 
“sandariečio“, kuris kolioja 
“Naujienas” ir jų Redaktorių 
P. (Irigaitį. Kuomet jo drau
gas iš Barine pa vadino d. Gri
gaitį draugu, tai paklausus šio 
mažiuko sandariečio, kaip san
du rietis gali vadinti socialistą j 
draugu, tai mūsiškis sandaric- 

tis tik numikė. Mat kai kuo
met ir su socialistais priseina 
draugauti.

Tūla “Išmetusi Lauk” užsi
gina “Naujienose”, kad ji nie
kad nebuvusi, nesanti ir nebu
sianti komunistė. Gal dabar 
ir nepri klauso, nes bu
vo paprašyta pasitraukti, 
eut kad ji pirmiau pri
klausė, tai tiesu. Kad ji ma
žiau kalbėtų — butų svei
kiau.

Teko nugirsti, kad yra ban
doma sutveri i IMS. kuopą. Gir
dėjau, kad ir pasitarimo susi
rinkimas buvo šauktas. 'Tik 
nežinau, ar kuopa jau sutver
ta, ar dar ne. Aš irgi norė
čiau tapti jos nariu.

— Ex-Komunistas.

Paieškoma
JANI LAIČIAI, Petras ir B. 

G. Pirmas gyvenęs Grand 
Hapidš, Mieli., o antras Mounds- 
ville, W. Va.

ŠI M AUSIMS, Albertas, prieš 
karą gyvenęs ar tai Vašingtone 
ar tai Vašingtono valstybėje.

PRAIšIENe, Marijona, Ame
rikon atvykus prieš karą ir gy
venus kur tai apie Vašingto
ną.

BU-FAS, Aliozas, gimęs Lie- 
pojuje, prieš karą gyvenęs Va
šingtone — dabar giminės ži
nių neturi.

EITUTIS, Jonas, jau apie 2(1 
metų kaip esąs Amerikoje ir 
gyvenąs Pittsburgh, Pa.

GRIBAUSKAS, Antanas, A- 
mirikon išvykęs prieš 18 me
tų gyvenimo vieta nežino
ma.

SIDARAVIČIAI, Matcušas ir 
Kaulas ir Marė Sidaravičiutė- 
Jarienė, iš Mariampolės apskr., 
Klebiškio valse.

DELIKAI, Adomas ir Alek
sandras, iš Kruonio miest., Tra
kų apskr.

BRAŽYS, Vincas, ATmerikon 
išvykęs prieš karą, gyvenęs mie
ste “Vitiburk” (gal Pitts- 
burgh’e, YVaterbury ar t. p. 
mieste).

DOBR1KIS, Andrius, Ameri
kon atvykęs 1903 m. gyvenęs 
Gilberton’e, Pa., dabar apie jj 
giminės jokių žinių neturi.

DĖKINGAI, Jonas ir Villiam- 
as, Amerikon gana senai atvy
ko, gyvenę gal ir tebegyveną 
Bayonne, N. J.

PIL1PAUSKAS, Aleksandras, 
gyvenąs ar tai Atlantic City 
ar kur nors apie New York’ą. 
Reikalas svarbus.

MACKEVIČIUS, Juozas, iki 
1923 m. gyvenęs Ansonia, Conn. 
Dabar motina apie jį neturi 
jokių žinių.

VAITKEVIČIUS, Antanas 
('Pony YVatkins), iš Rietavo, 
Telšių apskr. Amerikon atvy
kęs 1901 ar 1905 m. jr gyve
nęs New York’e.

JURA1TIS, Antanas, gyvenęs 
910 S. 3rd Street, Brooklyne, 
bet Konsulato tuo adresu ra
šytas laiškas sugrįžo.

leškojamieji arba apie* juos 
ką nors žinantieji asmens nuo
lankiai prašoma atsiliepti šiuo 
antrašu:

CONSULATE GENERAL 
OF LITI R.’ANT A,

15 Park Kow,
New York, N. Y.

— E. Feleskaitė
Konsulato Sekretorius

DYKAI kintami paveikslai 
Musele Shoals, šiandie ir rytoj, 
8 P. M. 3147 So. Halsted St.— 
Prašom!

Garsinkitės Naujienose

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių darbo 

lauko
Areštuoja streikininkus, bet tai 

nesulaiko pikietuotojus

TREVESKYN, PA. — Kovo 
21, 22 ir 23 d.d. Aliegheny pa
vieto šerifas K. H. Brown areš
tavo net 65 unistus streikie
rius angliakasius, kurie ėjo 
pikietuolojų pareigas prie Maude 
Mine kasyklų, kurios priklau
so McClnne Coal Co. Tarp areš
tuotųjų buvo ir UMW. of A. 
5-to distrikto prezidentas P. T. 
Fagan.

Visi areštuotieji atsisakė už- 
sistatyti kauciją, kurias reika
lavo ix> $500 iš kiekvieno, ir 
visi pasiliko pavieto kalėjime, 
t MW. of A. 5-to distrikto pre- 
zidenlas gi pareiškė, kad šeri
fas R. II. Brown gali kiek jis 
nori areštuoti streikierius, bet 
tai pi k litavimo nesustabdys ir, 
jei bus reikalo, pikietavimo li
nijas dapildys moterys ir vai
kai, jei vyrų jau nebeliks.

Kovo 24 d. prie kasyklos bu
vo jau keli šimtai unistų strei-

kierių. Tarpe vyrų pikietavimo 
linijoj stovėjo ir moterys su 
mažais vaikučiais rankose.

Kapitalistų bernas šerifas 
Bro\vn matydamas, kad areš
tais streikierių neišgąsdins, pa
reiškė, kad jis daugiau strei- 
k'ierių neareštuosiąs, nes esąs 
perdaug gražus oras žmones 
kalėjime laikyti. Ir tą dieną 
niekas nebuvo areštuotas.

šiuo laiku, po Wushingtono 
komisijos tyrimo padėties ang
lių laukuose, kasyklų savinin
kai labai siunta ant streikie
rių, nes dabar visas pasaulis 
sužinojo apie anglių baronų 
nuožmų persekiojimų ir baisų 
išnaudojimą savo alginių ver
gų — angliakasių. Todėl dabar 
samdytojai deda visas pastan
gas, kad prie mažiausios pro
gos areštuoti ir persekioti strei- 
kierius.

— Pasaulio Vergas.

šelpia streikierius

FRANKLIN, PA. — Kovo 
24 d. Frankline susitvėrė ko
mitetas streikuojantiems ang
liakasiams šelpti. Pirmieji į 
šelpimo fondą paaukojo Frank
lino barzdaskučiai, paskirdami 

Derliaus
Smetona

“Aš Branginu Lucky 
Strike,” sako George 
M. Cohan, Amerikos 
Teatru Mylimasis

u

1

“Geri senieji Luckies! Mes bu
vome draugais per ilgus metus. Ir 
kaip koks senas draugas, jie su 
manim gęrai apsieina. Nei jokio 
erzinimo mano gerklei ir nei jokio 
kosulio. Ir as branginu Lucky 
Strike — gryną nemaišytą tabaką 
su apkepinimo kvapsniu, kuris 
pasilieka tas pats nuo pat pirmo
sios musų pažinties.99

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio. Vir ote aptiekose—35c Ir 6Sc puodukas Ir 

dudelč. Children’s Musleiolc (knį-vM.
] nd forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

iš savo unijos iždo $25 anglia
kasių šelpimui.

Komitetas renka pinigus ir 
drapanas dėl nenuilstančiai ko
vojančių angliakasių, kurie jau 
metus laiko yra sunkios kovos 
lauke už angliakasių UM\V. 
of A. unijos gyvybę ir žmoniš
kesnes darbo sąlygas. Anglių 
baronai, geležinkeliai ir plieno 
trustas gi deda visas pastan
gas, kad sunaikinti angliaka
sių uniją ir pačius angliaka
sius galutinai pavergti.

— Pasaulio Vergas.

Rado užmuštą streiklaužį
Kovo 24 d. liko užmuštas 

strei k kiužis G. Stanovich, dir
bęs Vesta Coal Co. No. 4 ka
sykloje. Jį rado negyvą Wilbur 
ūky, kur policija rado ir kru
vinų lazdų.

G. Stanovich buvo 37 metų 
amžiaus, austras.

— Pasaulio Vergas.

/ I

« ji

MUZIKOS ir RADIO 
KRAUTUVE

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

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

26057

16085

26054

26053

26056

79481

79482

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.
Sharkis ir Sena jaunystė — 
A. Vanagaitis.
Visiems tinka polka ir Sesute 
valcas.
Skombalinė polka ir Telšių 
polka
Tu arielka tu pilkoja ir Au
gina motulė vienturtę dukrelę 
—Venckevicz.

Pas pačias dainas galite gaut ant 
rolių dėl pianų.

Nauja Radio Log knyga dy
kai kiekvienam kuris prisius ar 
atsineš šį apgarsinimą.

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

3417-21 So. Halsted St.
CHICAGO

Tel. Boulevard 4705

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

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

Gyvenimo Kompletas 
1927 metų. Tai yra 
gražiai apdarytas vi
sų metų Gyvenimas

pių. įsigykit Gyveni 
mo Kompletą — nu 
džiugsite. Kaina $3.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Rainatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

1928. The Ąiueriean Tobacco Co.. Ine,

Iškilmingas Atidarymas Wilson’s Fashion Shoe Store
3235 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

Čeverykai Visai Šeimynai Labai Pigiomis Kainomis. Wilson’s? 
Mes užlaikome ekstra planus čeverykus EEE vyrams ir moterims

Irtv <■< ■ W‘. ■ ---------- -------- -
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Naujienų Kontestas CHICAGOS
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

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

Kontesto Numeratorius: 
Antanas Ripkevičius. 
Konteato Vigilijos: 

Marė Kemešienė.

ŽINIOS
Tarp Chicagos 

Lietuvių
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

M

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

West Chicagos 
parkai

Sėkmingai darbuojasi
šitie keturi kontestantai 

ne aukštai stovi savo balsų 
skaičiumi, bet sulig esamų 
sąlygų ir kolonijų dydžio jie 
veikia gerai. Kolonijos kaip 
kad St. Charles, Peoria ir 
Chicago Heights nėra skait
lingos lietuviais, 
kiantiems ten

pertat vei- ' 
kontestan

tams dirva siaura. Kiek pla
tesnė kolonija yra kontestan- Vincas Nainiu

Klaidos pataisymas
•r

Vakarykštės dienos “Naujie
nose” pranešta, kad adv. Brad- 
cbulio vestuvės busiančios šeš
tadienyje, kovo 31 dieną, o tu
rėjo būti — šiandie, kovo 2!) 
dieną, šliubas bus duotas ir 
vestuvių vakarienė paruošta 
Stevens viešbutyje.

r

•Izniis, nes prie East St. 
Louis greta yra ir St. Louis, 
Mo., taipgi keli kiti apielin- 
kės miesteliai. Pertat yra 
galima tikėtis iš kontestanto 
Zičkaus kiek stambesnių lai
mėjimų prie pabaigai kontes
to. Kontestantas St. Sherpi
tis iš St. Charles irgi turi 
šiek tiek progų savo veiki
mui. Greta St. Charles ran- 
jniestelis, ku-

keliolika šeimynų 
Batavia. Neabejo-

Wm. hosis 
dasi kitas mažas 
riame yra 
lietuvių, tai
tina, kad musų gerbiamas kon
testantas Sherpitis, ypačiai prie 
pabaigai kontesto sugebės tiks
liai apšienauti šias dvi koloni
jas. Musų Peoria kontestantas 
Košis irgi negali pasididžiuoti 
savo lietuvių kolonijos dydžiu 
— čia ne tik kad kolonija lie
tuviais neskaitlinga, bet ir tie 
patys gana tamsumoj pasken
dę. Arti Peoria dar randasi ne
tolimais dvi mažos lietuvių ko-

Stojo i darbą

Antanas \ ilis

Mažai kuris iš chicagiečių 
tuvių nepažįsta Antano Viliu. 
Jis yra senas “Naujienų” dar
buotojas. Kiekviename “Nau
jienų” konteste jis ima dalyvu- 
mą ir savo darbo pasekmėmis 
visuomet pasirodo gana gerai, 
šiame “Naujienų” konteste sto
jo į darbą tiktai šiomis dieno
mis, bet pasitikėtina, kad jis, 
kaip ir visuomet, parodys savo 
“aš”.

12th STREET • r j

Tai. Kadžio 8902

8514-16 Roosevelt Rd.
.. ... .»

arti St. Louis Ava.
CHICAGO. ILL.

Daili

Kiekvienas

linksmu dainų 
knygelė

J. N. ZiČkus 
lonijos Farmington ir Can- 
ton, musų darbštus kontestan
tas savo veikimu liečia ir jas. 
Chicagos Heights kontestantas 
Vincas Nainis šiam “Naujienų” 
konteste buvo nusitaręs veikti 
labai daug, bet, deja, jam tas 
nebuvo lemta — pirko dar vie
ną naujį biznį, pasidarė laiko 
stoka. Bet kaip ten nebūtų, p. 
Nainis darbuojasi neblogai, o Į ra 
prie pabaigai kontesto nusitaręs 
dar sunkiau paspausti, kad pa
dėjus savo darbui sėkmingą 
tašką.

West Chicago parkai rengia- 
Isi didelėms ceremonijoms. At
einančio šeštadienio popietį jos

1 prasidės. Dalykas toks, kad 
|Wcst Chicago parkai rengiasi 
Įstatyti keliolika trobesių ir pra- 
| dėjimui statymo 
| tikros apeigos.

Garfield Parke 
nois valstijos

ll.en Small padės kampinį ak
menį naujam \Vest parkų ad- 

Į ministracijos trobesiui. Pirm 
to betgi bus didžiulė autų pa
roda,’ kurioje dalyvaus įvairios

Įcivilės ir biznierių organizaci- 
| jos, kai kurios kariuomenės da
lys. Pats padėjimas kampinio 
akmens įvyks kaip 2 vai. po 
pietų. Gubernatorius bus gar
bės svečias. Gros muzika, bus 
leidžiami fejerverkai, o kai gu
bernatorius atvyks, tai jo pasi- 
tikimui taps iššauta 19 kanuo- 
lės šūvių.

Ceremonijos tečiaus šeštadie
niu nepasibaigs. Sekmadieny
je, bal. 1 d. bus padėtas kam
pinis akmuo laivų trobesiui 
Humbuldt parke. Padėjimas 
akmens ir pradžia programoj 
prasidės, kaip ir šeštadienyje, I
2 vai. po pietų.

Paskui, kitos savaitės gale, 
būtent šeštadienyje, balandžio 
7 dieną, rengiama didelės cere
monijos Austin, kur taipgi y- iš jo paties, bet kad 

gubernatorius' švįarkas.

ATYDA LIETUVIAMS
PATATSYKIT savo namą ir mokėkit iš jplaukų, pakeliam 

namus, įdedant porčiun, statom mūrinius ir medinius garažus, 

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

Kiekvienas
Kiekvienas

Liko tik

Kaina su

taikoma tam

tą dieną Illi- 
gubcrna torius

Iš “Birutės
Balandžio 1 d. Lietuvių Audi

torijoj Įvyks “Birutės” dainų 
vakaras. P-nas Šimkus šį kar
tą rengiasi paliekti visą žiupsnį 
lietuviškų dainų. Be to, bus 
duetų, solistų ir tt. Tai bus 
tikrai margumynų vakaras. B.

Marąuette Park
Gerai, kad kriaušiams, o 

kam kitam
ne

lietuviu, rūbų siuvimoDu 
dirbtuvėlių savininku — J. Ba 
ktys 2812 W. 55 st., ir Bende
ris, turįs dirbtuvę prie 71 mos 
ir VVestern avė. - pirm keleto 
dienų nuvažiavo pavalgyti va
karienės į lietuaičių Jucių val
gyklą, kuri yra To\vn of Lake 
apielinkėje, 47-toje gatvėje, 
prie Ashland avė.

Bevalgydamas p. Baldys pa
juto, kad jam darosi šilta... pa- 
šonyje. Bunka jis tik 
ogi dar karščiau!

Pamate, kad šiluma

grabšt—

Proga ir sekmin- ' N«uJ>eiii
i l/z\nrr\ar n vn r

gumas
Regis Chapinas yra pasakęs, 

kad tie žmonės biznio pasauly
je nebus tūzais, kurie laukia 
progų, kad likti sėkmingais ir 
didžiais, bet tie, kurie deda sa
vo pastangas, kad iš dirbamo 
darbo sutverti progą ir sėk
mingumą. Kasdieniniai žmonių 
nusiskundimai: bubo proga, l>et 
neišnaudojau; praėjo proga — 
jau ji daugiau neateis, šitokie 
ir tam panašus dejavimai, tai 
žmonių valios silpnumas, tai 
nepasitikėjimas savo spėkomis, 
tai typiškas liurbumo reiškinys.

šitaip protauja vien pasimistai, 
■ žmonės be tikslo, žmonės kurie 
visakame mato vien blogąsias 
puses. Bet tokie žmonės sviete 
negali niekuo pasigirti, kas 
šiandien pasaulyje yra sutver
ta — moksle, biznyje bei įvai
riuose išradimuose, kuriais 
žmonija kaipo civilizacijos su- 

i nai ir dukterys naudojasi. Pro
greso žmonėmis yra vien tie, 

i kūne savo nepasisekimus už- 
i miršta sykiu su praeitu nepasi
sekimu ir tuoj imasi ieškoti vėl 
naujų progų ir pasisekimų.

“Naujienų” kontestantams ir
gi yra proga, o kad kontestan
tai tinkamai šitą progą išnau
dotų ir tinkamas 'pasekmes 
gautų, turi įdėti darbą. Proga 
be įdėto darbo netveria sėkmin
gumo. Proga šiame “Naujienų” 
konteste visiems lygiai beldžia
si į duris, bet pasisekimas bus 
tiktai tiems kontestantams lem
tas, kurie įdės savo dvasines 
spėkas j dirbamą darbą ir nepa
siduos valios silpnumui, šiame 

į” konteste visiems 
kontestantams reikia tinkamo I
pasiryžimo, kad iš esamos pro
gos pasinaudojus — daryme 
biznio “Naujienoms” ir sykiu 
sau laimėjus kuodidžiausias do
vanas. Taip, proga yra kiekvie
nam kontestantui, kad laimėjus 
kuodaugiausia balsų, bet ta pro
ga reikalauja darbo, kad iš tos 
progos išeitų sėkmingumas. 
Pertat kviečiami į darbą visi 
kontestantai, nelaukiant ilgiau; 
diena kuri praėjo be darbo ir 
pasiryžimo šiame “Naujienų” 
konteste, ji jau atgal negrįš. 
Proga yra, o pasekmės dygs iŠ 
jūsų įdėto darbo šiame “Nau
jienų” konteste.

kilo ne 
dega jo 

pakviestas gubernatorius švarkas. Valgyklos savininke 
Small, kaip garbės svečias. Ir , turėjo užgesyti p. Bakties gai
lia jis padės kampinį akmenį1 srą vandeniu.
naujai Austin miesto salei. Tai, švarkas gerokai apdegė, 
bus 2 vai. po pietų. O kita ce- Jiems, kaip geriems savo aitui- 
remonija įvyks tą pačią dieną I to meistrams, šis gaisras ne- 
La Follette parke, kur guber- padarė tokių nuostolių, kokius

inatorius padės kampidį akme
nį La Follette Memorial trobe
siui statyti.

Sekmadienyje, balandžio 8 
dieną, 2 vai. po pietų guberna
torius dalyvaus ceremonijose, 
laike kurių bus padėtas kampi
nis akmuo valčių trobesiui 
Douglas parke, žinoma, ir čia 
gros muzika, bus fejerverkai, 
dainos etc.

Penki trobesiai, kurių kam
piniai akmenys taps padėti su 
minėtomis aukščiau ceremoni
jomis, yra dalis 12 trobesių ma
nomų pastatyti West Chicago 
parkuose. šioje miesto dalyje 
planuojama dar apie 75 kito
kie pagerinimai ir pataisos.

butą padaręs kitiems. Juk švar
kas pataisyti nieko nekaštuos, o 
pasisiūti naują švarką, jei ir 
kaštuos, tai daug pigiau, negu 
kam kitam. — Reporteris.

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

gali skaityti
gali suprasti 
gali dainuoti!

mažas skaitlius

prisiuntimu

30 centų
TIKTAI $5 PILNA EGZAMINAGIJA, $5

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

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakare.

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. 

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

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

klausomybės šventės vasario 16 <1.. imtina,. Vasario 16 d. išeina 
“Sandaros“ didelis dvigubas numeris, pašvęstas Nepriklausomybes 
1? m?tu sukaktuvėms pa minėt V.dutoaAę hg. W

ii Sandaros” knygyno dovanu $t.00

VertTšklrnpMU'žemiau dedamu čeki, užrašyk savo adresą ir pridėjęs 
♦•L ii nn nfa “Sandaros” Administracijai, 327 h Street, So. t>k $1.00 ats,l^k ^ukarnyti laikraštį, tai atsiųsk tik $1.00
Boston, Mass., o jei - kurio laikraščio sužinojai. Naudo- su savo adresu, pažymėdamas, ib kuhv j

kitės proga!Art Užsirašiusiam laikraštj “Sandarą” ant C1 QQ 
$1.00 metų šis čekis akai tomas '^“0(I-,"0 20 d. iki 1928 
vertės. Užsirašymo laikas nu0 “ j2.00. Atsiųsk “Sandaros"
Vasario 16 d. ‘ Sandaros ka na ™ VIENĄ DOLERĮ ir gausi
Administracijai tą čekį p J?- . . galioja vieną menesj nuolaikrašti visiems metams. Sis. cckis h

20 ligi vasario 16 dienai.gruodžio

Pavardė

Numeris

Miestas, valstija .
“SANDARA 327 F STREET, SO. BOSTON, MASS.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Rašyk:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

MOKYKLOS NURS«, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURfi- 
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukitesnės mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nursė pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia 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
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo.**

Nujol galit 
rint kaip Jus 
viena moteris 
buteli namie.

laukit* kiek-
Jos nepadaryi

vartoti neiiu- 
jaučiatčs. Kiek* 

privalo turėti

DYKAI krutanti paveikslai 
Musele Shoals, šiandie ir rytoj, 
8 P. M. 3147 So. Halsted St 
Prašom!

ir

Feenainint

KESS

Babies Love It
Del skilvio ir vidurią *eema- 
fumu ii priežastie* dantą 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip iia įaugu Kadikią 
Lasative.

“CYCLONE” RESS

pionas

n,a"
Pareik:

Per daIštiki yra
i Ma 

11'e ko no
geresnio
nuo irsiistk'"ein'V ir ,PŠ1U.

S„

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bankai

— yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
danty 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

ATLETAI

Vokiečių lengvojo
svorio ristikų čam-

PAIN-EXPELLERIS
For Cuts and Woundi

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su iiuo ne
nuodijančiu antiseptiku 
Zonite užmuša bakterija*.
Ir iigydo.

’)era
Ristas man

PERSKAITYKITE k? “Cyclone " (1Jrč 
apie P*ln-Expellerį. 1 n?rP®uins.
Pi”, lygiai t:j patį. j|S. ir liaunais!

Palaikys jūsų raumenis lanksčiai nluijos, 
Isinis {kilius skausmus etrčnii "diegimo,
susnnetusio persalimo krutinėję, st * * kurie
sąnarių sustirimo ir skausmus rąu -lk§tyinosi. 
paeina nuo persidirbimo ir perdideho man« y

Influenzos Simptomai
Kuomet visas jūsų kūnas yra ’^’n'^ngoinis jus 

jums rodos, kad tik su didelėm” P ■ i^į tuomet 
galite vaikščioti, pasilenkti, sėdėti ar g . ’ 
pamėginkite ištrinti su Palėpe... 
nieko jam panašausi Sugrų .ms J > iĄps"saugo- 
energijų pažymėtinai trumpu m 'in.ru8j kraujo 
kitę nuo pavojingi) ligų, pajudinant aptingo i 
cirkuliavimų! bodamas

Originalia Pain Expclk:ris, ,^'otis garsiuoju 
per šešiasdešimts metų, yra al’s ® . į 8 gaunate 
Inkaro vaisbažeiikliu. Bukite tiki , • pavaduotoju 
tikrąjį I'ain-Ęxpellerį ir neimkite jokiu i 
ir pamėgzdžiojimtj.

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos -

Mrs. Winslow’S 
Syrup
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UN4VERSALIS VAISTAS - KULKA

Iš Maskvos pranešama, kad sovietų vyriausybė 
areštavo Rusijos Rašytojų Sąjungos sekretorių, Moi- 
siejų Altšulerą, ir šešis studentus, kaltinamus dėl sun
kių nemoralinių nusikaltimų.

Areštai įvyko ryšy su nusižudymu vienos jaunos 
moteriškės, Zinaidos Islamovos, 22 metų amžiaus, stu
dentės ir “komsomolo” (komunistų jaunuomenės sąjun
gos) nario. Ji nusižudė dėlto, kad, kaip sako jos palik
tas laiškas, Altšuleras, atidavė ją (tur-but girtą) savo 
draugams (tur-but taip, pat nusigėrusiems)* išniekinti, 
o paskui iš jos tyčiojosi.

Nėra kalbos, kad tas gyvuliškas pasielgimas su 
mergina gali iššaukti kiekvienam žmoguje tiktai di
džiausią pasišlykštėjimą. Del jo savo nuomonę pareiškė 
ir aukščiaus paminėtoji Rašytojų Sąjunga, kurios sek
retorius buvo svarbiausias asmuo toje pasibaisėtinoje 
orgijoje. Ir ką ji pasakė? Bolševikiška rašytojų organi
zacija priėmė rezoliuciją, reikalaudama mirties baus
mės kaltininkams.

Vadinasi, — “k stienkie”!
Jeigu gyvuliais pavirtę (o gal ir visą laiką buvę!) 

bolševikiški literatai ir moksleiviai išgėdina moteriškę, 
tai juos reikia sušaudyt! Bet šito recepto šalininkams 
nė į galvą neateina užduoti sau klausimą, ar kulka paša
lins sąlygas, kurios veda prie tokių nemorališkų orgijų.

Pati sovietijos Rašytojų Sąjunga žino, kad tie šlyk-
štumai dabartinėje Rusijoje ne retenybė, nes ji mini 
“Čubarovo Pereulką” Leningrade, kur trisdešimt vyrų 
buvo pasmerkti už sukonoveikimą septynerių metų am
žiaus mergaitės. Tie trisdešimt Leningrado gyvulių bu
vo sušaudyti, bet tai nesulaikė Altšulerio ir jo draugų 
nuo beveik tokio pat šlykštaus darbo. O nauji sušaudy
mai ar sulaikys kitus tokius pat gaivalus?

Yra charakteringa, kad bolševikiškoje Rusijoje kul
ka mėginama išgydyti visas ligas — politines, ekonomi
nes ir socialines. Kyla maisto kainos, tai šaudo privati
nius pirklius; puola červonco kursas, tai šaudo speku
liantus; sovietų diplomatai susipyksta su Anglija, tai 
šaudoma politiniai kaliniai, apšaukti “Anglijos šnipais”. 
Dabar įeina madon šaudymai ir už nusikaltimus prieš 
moralybę. Ir nežiūrint tų nuolatinių šaudymų, tolyn te
nai atsiranda vis daugiaus ir daugiaus dalykų, kuriems 
taisyti reikia kulkos.

Ar sovietijos valdovų protai taip atbukę, kad jie 
dar iki šiol nesupranta, jogei supuvus yra pati visuome
nės sistema, kuri be kruvinų operacijų negali gyvuot nė 
vieną dieną?

SMETONINĖ IMPOTENCIJA

Lietuvos tautininkai, mėginę “panaikint partijas”, 
susigriebė, kad be stiprios politinės partijos ir jiems il
gai negali sektis. Pradėjo todėl organizuot “Ūkininkų 
Vienybę”.

Vasario 19—20 ši nauja politinė organizacija turė
jo Kaune savo pirmąjį suvažiavimą. Jame dalyvavo 
apie 250 delegatų (valdžia tikėjosi 700). Kauno “Rytas” 
paduoda įdomų to suvažiavimo aprašymą. Štai keletas 
reikšmingesnių faktų:

Tik susirinkus delegatams, “skubiai išduodami de
legatams bilietai į suvažiavimą, nemokami bilietai i 
Valstybės Teatrą, nemokami pažymėjimai nakvynėms 
‘Birutės’ ir kituos viešbučiuos ir apmokamos kelionės 
išlaidos j Kauną ir atgal.”

Bet “delegatams” pasirodė da ir to maža. Kai kurie 
jų pakelė dienpinigių klausimą. Komitetas, kuris orga- 
nigavo suvažiavimą žadėjo ir šitą jų reikalavimą paten
kinti.

Paskui komitetas pareiškė, kad .“delegatams” nerei
kėsią rinkti valdybos savo partijai, nes komitetas ir to
linus eisiąs savo pareigas. Rūpindamasis, kad suvažia
vimas “nepavargtų”, komitetas paliuosavo “delegatus” 
taip pat ir nuo rezoliucijų rašymo ir balsavimo. Balsuo
ta buvo tik vieną kartą, kai kilo sumanymas, kad nelie
čiamos žemės norma butų padidinta iki 250 hektarų 
(vietoje 80, kaip yra dabar). Šis sumanymas buvo at
mestas visais balsais prieš 9!

Delegatams iš provincijos beveik nebuvo duota pro
gos išreikšti savo nuomones. Bet kai vienas, kitas jų 
gavo balsą, tai pasirodė, kad ir tarp dienpinigius iman-

čių ūkininkų esama nemažo skaičiaus, kurie visai nepa
tenkinti “naujaja era”. Vienas ūkininkas, pav. kaltino 
valdžią, kad ji nepildo savo prižadų rūpintis ūkininkų 
reikalais; kad miškas išparduodama užsieniui, o ūkinin
kams jisai neparduodama; kad ūkininkai negauna ža
dėtų iš valsčių kasos kreditų, ir t. t.

Kitas ūkininkas savo kalboje reikalavo, kad butų 
renkamas Seimas einant dabartine krašto konstituci
ja, ir jam pabaigus, kalbėti dalis delegatų smarkiai plo
jo ir šaukė “Valio Seimas!”

Galima įsivaizduoti, kokį “palankumą” dabarti
nėms savo valdovams parodytų Lietuvos žmonės, kurie 
dienpinigių iš Smetonos negauna ir nelaukia!

Krakatoa Salos 
Ekspliozija

Stipriausia garsas. — Kraka
toa ugniakalnio veikimas. — 
Ekspliozija. — Keturios ku- 
biškos mylios akmenų ir že- 
mės. — Dulkes. — Kiek žmo
nių žuvo. — Philip Neale’o 
aprašymas. — Vandens ban
gos. — Garso bangos. — Au
gmenys ir gyvūnai. — Eks- 
pliozijos priežastis.

Didžiausias garsas, kokį žmo
nėms teko kada nors girdėti, 
buvo paleistas rugpiučio 27 d. 
1883 m. Nuo tos atmintinos 
dienos, rašo vienas laikraštis, 
naturališka kanuole, kuri pa
gimdė tą garsą, visiškai nuti
lo ir per 45 metus nieko apie 
ją nesigirdėjo. Bet prieš porą 
dienų laikraščiai vėl pranešė, 
kad ugniakalnis pradėjo veikti 
toj vietoj, kur kadaise buvo 
Krakatoa sala, t’gniakalnio iš
siveržimas 1883 m. beveik vi
siškai sunaikino salą. Kuomet

I žvejai pranešė, jog ugniakal
nis pradėjo veikti, tai iš .lavos 
tapo pasiųsta moksliška ekspe
dicija. Ekspedicija pilnai pa
tvirtino žvejų pranešimus. Kra
katoa vėl veikia. Iki šiol jau 
įvyko trys ugniakalnio išsiver
žimai ir 37 mažo intensyvumo 
žemės drebėjimai.

Žinoma, tas ugniakalnio vei
kimas kelia nemažo nerimo 
tarp .lavos ir Sumatros gyven
tojų. 1883 m. ugniakalnio ek
spliozija buvo didžiausia, koki 
tik yra žinoma istorijoj. Gar
so bangos, kurias pagimdė ek
spliozija, tris karius apibėgo 
aplinkui žemę.

J orą buvo paleistas milži
niškas kiekis akmenų, dulkių 
ir pelenų. Laivai, kurie rado
si už tūkstančio ir daugiau 
mylių nuo ugniakalnio, buvo 
storu vulkaniškų dulkių sluok
sniu apdengti. Per keturias die
nas Javoj viešpatavo tamsa, 
nes dulkės nepraleido saulės 
šviesos. Dviejų šimtų mylių 
atstume nuo ekspliozijos vietos 
žemė apsidengė vienos pėdos 
storio dulkių sluoksniu. Ačiū 
dulkėms, per tris metus saulė
lydžiai pasižymėjo ypatingu 
raudonumu. Artistai nupiešė 
daug paveikslų, kur vaizduo
jama tų laikų saulėlydžiai.

Žmonės, kurie laike eksplio
zijos buvo netoli nuo Kraka
toa salos, pasakoja, jog dulkių 
debesys buvo varomos kokias 
20 mylių į viršų. Dr. Kogier 
D. M. Verbeek apskaičiavo, kad 
apie keturios kuL-iškos mylios 
akmenų ir žemės buvo išmes
ta į orą, kai Krakatoa eksplio- 
davo.

Keturios kubiškos mylios 
medžiagos neatrodo taip jau 
labai daug. Tačiau jeigu mes 
sudėsime j krūvą visą medžia
gą, iš kurios yra padaryti Man
hattan Island milžiniški trobe
siai, tai gausime tik pusę ku
biškos mylios. Penkiolikos di
džiausių Amerikos miestų tro
besiai sudarytų tik keturias 
kubiškas mylias, t. y. tokį kie
kį medžiagos, kurį Krakatoa 
ekspliozija paleido į orą bėgiu 
kokių dviejų minučių.

Krakatoa ekspliozijoj žuvo 
30,000 suvirsimi žmonių. Van
duo iškilo apie 100 pėdų ir už
liejo Sumatros ir Javos pa

krantes. Tuo budu tuksiančiai 
žmonių prigėrė.

Vulkaniško veikimo prajo
vei pasireiškė rugpiučio 20 d. 
Keli laivukai plaukiojo aplink 
salą, žiūrėdami į ugniakalnio 
išsiveržimą. Laivukuose esan
tys žmonės nesitikėjo, kad 
jiems gręsia pavojus? Bet kuo
met įvyko ekspliozija, tai jie 
visi Žuvo.

Dvasiškis Philip Neale, ku
ris ištiko gyvas |>o miestuko 
Anjcr sunaikinimo, tinkamiau
sia aprašė eksplioziją. Porą va
landų prieš katastrofą iš Kra
katoa salos pradėjo kilti mil
žiniškos liepsnos. Atrodė, krfd 
liepsnos kyla ne tik iš salos, 
bet ir iš juros. Ant galo, apie 
7 vai. ryto pasigirdo eksplio
zija, kurios garsas’, matyti, bu
vo toks didelis, jog trumpam 
laikui paraližavo arti esančių 
žmonių girdėjimą.

Po to, sako Neaie, pasiro
dė apie 100 pėdų aukščio van
dens banga, kuri bėgo ekspre
sinio (raukinio greitumu. Van
duo bėgo tiesiai i Anjer. Kaip 
ir kiti, Neale pasileido bėgti. 
Tačiau vandens banga pagavo 
jį ir neįmanomu greitumu ėmė 
nešti link kalno. Kalnas buvo 
apaugęs medžiais. Neale įsiki
bo į vieną medi ir tuo budu 
išsigelbėjo nuo mirties.

Tam laimingam incidentui 
žmonės gali būti dėkingi: 
Neale labai vaizdžiai aprašė ka
tastrofą. Kiti katastrofos liu
dininkai arba žuvo arba tiek 

[išsigando, jog ni.eko tikslaus 
paskui nebegalėjo papasakoti.

Mokslo istorijoj kita toki 
ekspliozija nėra žinoma. Po ek^ 
spliozijos vandlio jšiki.lo taip 
aukštai, jog bangos 50 pėdų 
aukščio užliejo Javos ir Su
matros pakrantes, l’ž tūkstan
čio mylių laivai buvo smarkiai 
supurtyti. Net pietinėj Afri
koj, penkių tūkstančių mylių 
atstume, buvo užrekorduota 
juros banga, kurią pagimdė 
Krakatoa ekspliozija.

Garso Langų stiprumas bu
vo dar įstabesnis. Per šimtus 
mylių nuo ugniakalnio žmonės 
buvo apkurtinti. Singapore, 
Borneo ir Filipinų salose, šiau
rinėj Australijoj dalyj eksplio
zijos garsas buvo kuo aiškiau
sia girdimas. Ekspliozijos gar
sas buvo užrekord uolas net 
Bodriguez saloj, kuri randasi 
3,090 mylių nuo Krakatoa!

Bit tai dar ne vijja. Praėjus 
dešimčiai valandų po eksplio
zijos, Bėdino oro biuras už- 
rekordavo didelio intensyvumo 
garso bangą. Po dviejų dešim
čių valandų buvo užrekorduo
ta kita banga. Mokslininkų ap
skaičiavimu, garso bangos, ki
lusios dėl Krakatoa ekspliozi
jos, apdiego aplinkui žemę dau
giau nei tris kurtus.

|domu pažymėti tą faktą, 
kad neįmanomai stiprų eks
pliozijos garsą arti esantys 
žmonės beveik nepastebėjo. Ta
tai aiškinama tuo, jog jų aur 
sys buvo tiek užtrenktos, kad 
jie faktinai nieko nebegirdė-.

Ekspliuizija sunaikino saloj 
kaip augmenis, taip ir gyvu
lius. Trims mėnesiams prabė
gus po katastrofos Krakatoa 
salą (tiksliau .pasakius, mažy
tę tos salos dali, nes beveik 
visa ji tapo vandens apsemta) 
aplanke moksliškų ekspedicija.

Jokių augmenų saloj ji nesu
rado. Tik dviem dešimtim me
tų praėjus sala vėl pradėjo ža
liuoti.

Pirmas gyvūnas, kuris pasi
rodė saloj, buvo sliekas. Dr. 
Verbeek ir kiti mano, jog eks-l 
pliozija nesunaikino visų slie
kų. Mal, sliekas gali gyventi 
ir giliai palaidotas vulkaniško- 
se dulkėse.

Anglų Karališkos Draugijos 
mokslininkai pilnai sutinka su 
Neale’o aiškinimu, kad eksplio
ziją pagimdė vandens garai. 
Sulig, to aiškinimo, juros dug
ne prie Krakatoa salos atsira
do didelė skylė (plyšo žemė). 
Suprantamas dalykas, jog j tą 
skylę subėgo milionpi tonų van
dens. Kadangi žemės viduriuo
se karštis yra labai didelis, tai 
vanduo ėmė virsti garais, l’g- 
niakalnis pasidarė savo rųšies 
gariniu pečiu. Garų spaudimas 
pasidarė tiek didelis, kad net 
kalnas nebegalėjo atlaikyti. 
Padarinyj įvyko ekspliozija, 
kuri beveik visiškai sunaikino 
Krakatoa sala.

Kaip jau buvo minėta, Kra
katoa ugniakalnis vėl pradėjo 
veikli. Mokslininkai tuo reiš
kiniu yra labai susiinteresavę. 
Kabai galima, sako jie, kad ju- 
ros dugne vėl atsirado skyle, 
pro kurią veržiasi vanduo. Tas 
vanduo, išvirtęs garais, ir at
gaivino ugniakalnį. Tačiau nie
kas kol kas negali tikrai pa
sakyti kuo tas ugniakalnio vei
kimas pasibaigs — nauja ek
spliozija, koki .įvyko 1883 m., 
ar tik pakartotinais ugniakal
nio išsiveržimais ir žemės drė
bsimu. — K. A.

SAŪGOKITĖS IMIG
RACIJOS SUKČIŲ
New Yorko Valstijos Darbo 

Departamentas pereitais inetaiš 
kreipė atidą į apgaudinėjimą 
ateivių ir sveturgimusių žmo
nių. Sulig New Yorko valsti
jos įstatymų, valstijos departa
mentas turi teisę apsaugoti vi
sus žmones nuo apgavysčių ir 
nelegališką darbų.

Rasta, kad aršiausios apga
vystės yra tos, kurios .liečia 
imigracijos, natūralizacijos i e 
darbininkų kompensacijos atsi
tikimus. Departamentas ap
skaito, kad nuo ateivių ištrauk
ta net $250,000 visokioms ap
gavystėms pereitais metais. 
Tuos pinigus lupo imigracijos 
žinovai ir vyrai, kurie save va
dinosi advokatais arba atsto
vais pašalpinių draugijų.

Šitie apgavikai dėjo apgarsi
nimus j laikraščius, kad jie gali 
partrauki neįleistus ateivius į 
šalį; partraukti gimines į Suv. 
Valstijas be priskaitymo prie 
kvotos; išgauti leidimą bile 
kam užsieny aplankyti šią šalį 
ir padaro nelegališką atvykimą 
legališku. Tie apgavikai prane
ša, kad gali pagreitinti natūra
lizaciją ir gvarantuoja kad iš- 
gaus pilietystės popieras ne
paisant ar asmuo gali pereiti 
egzaminus ar ne.

Tie apgavikai, arba bile kas, 
gali lengvai išgauti vinįems 
metams leidimą apsistoti Suv. 
Valstijose. Jeigu žmogus kreip
tųsi prie geros visuomeniškos 
organizacijos arba tiesiog su
sineštų su Imigracijos Biuru 
Washingtone, galėtų už dyką 
atlikti. Bet apgavikai už 
tokį darbą reikalauja net 
$300. Jie reikalauja ant ran
kų mokestį iš $150. Išgauna 
leidimą ant šešių menesių, nes 
musų įstatymai tik ant tiek 
laiko išduoda leidimą, bet kuo
met tas laikas išsibaigia, žino
vas praneša, kad jau laikas 
pratęsti kitiems šešiems mėne
siams. Tai atlikti reikalauja 
kitų $150. žmogus galėtų pats 
tą atlikti, bet nežinodamas, iš
moka tuos pinigus. *

Paprastai, kuomet ateivis iš
būna šioj šalyj apie metus, jau 
yra nutaręs čionais apsigyven
ti ir nori rasti darbą. šitas 
“ekspertas” vėl pataria vyrui 
apsiggyventi ir nesirūpinti, nes 
jis padarys jo nelegališką ap

sistojimą legališku. Ir už tą rei
kės mokėti $150, arba $300. 
Tankiai jis pataria ateiviui per
simainyti vardą, ir jam išduo
da rasytę nauju vardu, gvaran- 
tu^jant, kad nelegališkas įva
žiavimas bus padarytas legališ
ku. žinoma, taip viskas ir už
sibaigia. Jeigu ateivis užpro
testuoja, apgavikas pataria jam 
nutilti, nes jeigu valdžia žino
tų, kad nelegališkai apsigyve
nęs, j| išdeportuotų. Rasytė be 
vertės, nes jeigu ateivis ir pa-j 
vestų dalyką teismui, išduota 
ne jo vardu ir fenais bus su
rasta, kad jis nelegališkai atvy-. 
kęs ir bus deportuotas.

Yra ir įkorporuotos biznio i 
organizacijos, kurios veda biznį 
interesuoti ateivius šioj šalyj I 
parsitraukti gimines į Suv., 
Valstijas iš šalių, kurių kvotos 
labai mažos ir iš kur tik mažai 
atvyksta, šitie ekspertai atve-l 
ža žmones j Kanadą ir į Meksi
ką, ir iš tenais slapta įgabena i 
į Suv. Valstijai ir tuoj tuos; 
imigrantus apleidžia, nes gavę 
pinigus nuo giminių tų ateivių 
jų likimas nerupi. Ir randame 
tuos biednus imigrantus tarpe 
tūkstančių žmonių, kuriuos kas
met valdžia sugaudo ir depor-; 
tuoja. Pereitais metais nuo 
birželio mčn. 1926 m. iki bir
želio mėn. 1927 m. suvirs 12,- 
000 ateivių išdeportuota dėl ne- 
legališko įvažiavimo.

Vienas New Yorko dienraštis 
su labai daug skaitytojų, kuris 
yra leidžiamas taipgi ir Angli
joj, dėjo tų sukčių apgarsini
mus. Kad nors New Yorko 
Darbo Departamentas pranešė, 
kad apgarsinimai buvo apga-i 
vingi, bet vistiek tas laikraštis 
talpino tuos apgarsinimus.

Neįleidimo atsitikimai vistiek 
yra aršiausi ir tiems apgavi
kams atneša daugiausia pinigų. 
Nelabai senai keli agentai, ne
žinomu budu, priėjo prie Ellis 
Island rekordų ir užsirašė var-į 
dus ateivių, kurie sulaikyti lai- i 
kinai ant salos, taipgi užsirašė! 
vardus ir antrašus giminių pas 
kuriuos tie imigrantai vyko. 
Kuomet šitie agentai sužinojo, 
kad neužilgo tie ateiviai bus 
paliusuoti, tai priėjo prie gimi
nių ir pasiūlė pagelbėti ateivio 
įleidimą, užtikrinant tą atlikti 
i 24 valandas, bet reikia mokė
ti $300, arba $500, arba nėt ir 
daugiau. Jeigu įleidimo daly
kas pasiųstas į Washingtoną 
dėl galutino apsvarstymo, tai 
atstovas tenais sužinojo viską 
ir pranešė agentui New Yorke, 
arba Chicagoje, kad neužilgo 
toks ir toks ateivis bus įleis- 
taas. Tokiu budu iš anksto ži
nojo, kada imigrantai bus įleis
ti. Ir taip iš biednų žmonių 
išlupo pinigų. Tie apgavikai 
jokio darbo neatliko, tik ėmė 
pinigus.

Darbo Departamentas pata
ria žmonėms visai neklausyti 
agentų arba ekspertų, kurie 
bando išrišti ateivių problemas 

’oje šalyje. Jeigu turi natū
ralizacijos, imigracijos arba 
kompensacijos, net ir sveikatos 
problemas* tai pats asmeniškai 
nuvyk į gerą filantropišką drau
gystę, arba gerovės draugystę, 
tapo apielinkėj. Jeigu tos or
ganizacijos negalės tau pagel
bėti vistiek patars kur galėsi 
gauti reikalingos pagelbos. Ar 
paduos vardą departamento 
Washingtone, kur pats galėsi 
kreiptis. Tos organizacijos kaip 
tik stengiasi sustabdyti eksper
tus nuo apgaudinėjimo ateivių.

(FLIS).

"lietuvis Kontraktorius
Suvertam ivleiai fiMBMBI 
elektros jiegą | 
jus ir senu* namu* 
mainom naujas liam-BJ 
pas i senas; duodame B.fe < vfeB 
ant lengvo limokiji-HiK^|||

■BUMBI
Metropolitan Electric 

Shop
2215 W. 22nd Street ) 
l’hone Caaal 2591

DYKAI krutanti paveikslai
Musele Shoals, šiandie ir rytoj, 
8 P. M. 3147 So. Halsted St.— 
Prašom!

Įvairenybės
Skystas oras

Visi kunigai gali būti ir dujų 
ir skystam ir kietam stovy. To
dėl ir oras, nors yra dujų sto
vy, turi būt paverčiamas skys
čiu. Taip nuo 1883 metų žmo
gus surado būdą iš dujinio at
mosferos oro pasidaryti skysto 
oro. Tam reikia oras smarkiai 
suspausti ir kartu labai atšal
dyti. Ir stipriai suspaustas 
oras, kai jo temperatūra paže
minama iki 140°C. šalčio, virs
ta skysčiu. Tuomet oras kaip 
vanduo galima pilstyti iš bute
liuko j buteliuką. Tik tokio 
skysto oro ir jau nesuspausto 
oro temperatūra turi būti ne 
aukštesnė 193° šalčio. Prie 
šios temperatūros nesuspaustas 
skystimas skystas oras virsta 
vėl dujomis.
Skystas oras laikomas iš dvie
jų sienelių padarytuose induo
se, iš kurių tan>o ištrauktas 
oras. Tokiam inde skystas 
oras, negalėdamas įšilti, užsi
laiko ilgesnį laiką. Tačiau jei 
orą iš tokio indo išlieti, tai jis 
čia pat ir dvasia išnyksta be 
pėdsakų iš musų akių, nes pa
kol nukris ant žemės, įšils ii’ 
pavirs dujomis.—Jz.

DZSchoU's
ZĮno£Hįtįs

PŪSLĖS
Greitas, saugui, tikras budai 
pagydyti skaudančias pūslės 
ant kojų.

Aptiekose, autuvų ir dept. 
krautuvėse 35c.

Uždėkite 
vieną— 

skausmo nėr!

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Matykit Mr. MAC1KĄ 

PEOPLES BANK 
47 St, & Ashland Avė.

Biznis To Rei
kalauja

Kam pavydėti Kene«ni<'mH žmo
nėms negu jus kurie ižrodo 
stipresni ir vikresni už jus? 
Nenusiminkit. Tas “all-in" pa
jautimas gali būt lengvai pra- 
Salintas hu Kovera’s Esorka, 
naudingas virAkinimo ir pra' 
valninimo tonikas. John Ja- 
nish. Larlt. 8. 1). ruso: "AA 
kentėjau dėl tnlurių t............
nimo ir turėjau nesmagumų po 
valgio. Mano draugas patars 
man vartoti St vera’s Ksorka. 
(ireitui aš ir vėl pastojau ant 
kelio sveikatos.” Tūkstančiai 
surado, kati jiems pagelbsti ge
riau miegoti, geriau valgyti, 
geriau jaustis. Spręskite patys. 
Reikalaukit ašva aplickoj btt- 
tclio Mandic.

W. F. HEVKRA CO.
Cedur Rupitls, Įtina

rSEVĖRii’s] l ESORKa j
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..S.S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, ketvirtadieniais

SOCIALDEMOKRATŲ LAIMĖ- 
JIMAS POTSDAME

1..S.S. Pildomasis Komitetas: L.SJS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Salsted St.
P. Grigaitis, 1739 S. Halsted St.
Dr. A. Montvidas, 1579 Mihvauke Av.
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— visi Chicago, III.

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 C ai ūme t Avė., Chicago, III.

Sekretorius — Anton Jusas, 39.V9 Ar
cher Avė., Chicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W. 
Division St., Chicago, III.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, III.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851 Hollins St. Baltimore, Md.

demarkacijos liniją, o tik su
siaurino ją, bene iki trijų kilo
metru (prieš tai buvo, rodos, 
šeši kilometrai).

Tas pals pasivadinęs “Buvu
siu Kuopiečiu” smetonininkas, 
tolinus savo straipsnyje pripa
sakoja visokių nesąmonių apie 
socialdemokratus m misterius, 
Požėlą ir Čepinskį, ir ve ką pa
reiškia: *

“...tuomet Čepinskis užėmė 
ministerio pirmininko vie-

Buvusios kaizerio rezidenci
jos mieste, Potsdame, kur iki 
šiol viešpatavo monarchistai, 
vasario 11 d. buvo renkama 
nauja miesto taryba. Čia pirmu 
kartu tapo sulaužyta naciona
listų dauguma, nes jie pravedė 
tik 16 atstovų (vietoje 19) iš 
36. .0 socialdemokratų atstovų 
skaičius padidėjo beveik trigu
bai: vietoje 5 atstovų jie pra
vedė 14.

Prakišo ne tik nacionalistai, 
bet ir komunistai (1), demąkra-| kiui. Bet kritikas 
tai (1), “vokiški socialistai 
(2) ir ūkio partija (1).

PILDOMOJO KOMITETO 
POSĖDIS

šiandie, kovo 29 d., vakare 
įvyks LSS. Pildomojo Komite
to posėdis. Svarbiausias klau
simas yra delegato siuntimas į 
Socialist Party konvenciją, ku
ri prasidės balandžio 13 d. New

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
KONVENCIJA

1. Militariznias ir nusigink
lavimas.

2. Kolonijų klausimas.
3. Ekonomine būklė po pa

saulio karo ir darbininkų kla
sės ekonominė politika.

L Ba|>ortas ir pasiūlymas 
tarptautinės moterų konferen
cijos (kuri įvyks toje pat vie
toji' prieš pat Internacionalo 
kongreso pradžią).

5. Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo organizacijos rei
kalai.

SMETONININKO PASAKOS
APIE LIETUVĄ

Sleževičius vargiai kada, bu
vo pavedęs savo vietą Čepins- 

šituo savo 
pareiškimu nori pasirodyti “ži
nąs” tuometinę padėtį Lietuvo
je iki smulkmenų. O tuo tarpu, 
kaip matėme aukščiaus, jisai 
nežino net to, kad iki vasaros 
1926 m. Kaunas niekuomet ne-

... _ . .. .v . i buvo laisvas nuo karo stovio;Vienas mėgstantis laižyt i , . .. ...„ . ... . . i( oi . kad ne tik laikinoji Lietuvossmetoną baltimorichs jau-ant- _ . :J . . . . . ., / sostine, bet ir visi kiti bentru kartu Sirvylo organe kriti- ’* . . . kiek didesni Lietuvos miestai.. Liutkų, bet rei-l , .. . . . .. . tureio karo komendantus, kuriekaip menkai psai . ... ,. . . . .. v . elgesį su piliečiais kaip tinkami, kaip mažai ..... ; . ,.I okia jau, matyt, liga pas 
. . fašistus, kad jų galvose faktai pseudonimu , • • j- • F .v, ,_ . . atsispindi apsivertė aukštyn ko-megina iro- . jomis.

Kur filosofas 
klumpa

Paskutiniame savo susirinki
me Nacionąlis Vykdomasis Ko
mitetas nutarė perkelti Socia
listų Partijos suvažiavimą vie
na diena unkščiaus ir pradėti 
jį balandžio 13 d. (o ne 14, 
kaip buvo pirniiaus planuota).

Konvencija prasidės milžiniš
ku masiniu mitingu Manhattan • sius jo tikslas bus apsvarsty- 
Opera Ilouse salėje (31 gatvė

FRANCUOS SOCIALISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

ei jos parlamentą (kurie bus 
balandžio 22 d.) susirinks ne
paprastas Francijos socialistų 
partijos suvažiavimas. Vyriau-

kur kalbės draugas Morris llill- 
<|iiit, kongresmanas Victor Ber- 
ger, Milwauke« 
W. Iloan ir I
d. reguliarių konvencijos posė

meras Dantei
Balandžio 13

jie prasidės tik
sekančią,

PARTIJOS PAREIŠKIMAS DEI 
ALIEJAUS SKANDALŲ

Socialistų Partijos nacionalis 
ekzekutyvis komitetas išleido 
pifteiškitną einamuoju politikos 
momentu. Komitetas jame ypa
tingai griežtai smerkia iškilu
sią aikštėn korupciją 
valdžios viršūnėse ii 
konų partijos centre, 
jisai smerkia ginkluotą Jung-

federalės

Poliaus

caraguoje ir pasibaisėtinas są
lygas minkštųjų anglių distrik- 
tuose, kur jau apie metai lai
ko tęsiasi badaujančiųjų ang
liakasių streikas. v

PARTIJOS IŽDO STOVIS

Socialistų Partijos naciona- 
Jio ofiso finansinė atskaita už 
vasario mėnesį 1928 m. rodo, 
kad partijos centras per tą mė- 

* nešiu turėjo pajamų $2,598.24, 
o išlaidų $2,938.31. Ižde paliko 
mėnesio pabaigoje $559.93.

į organizacijos fondą per tą 
mėnesį įplaukė $336.60 ir pa
sižadėjusieji aukoti sumokėjo 
$83. Viso 1419.60.

INTERNACIONALO

Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo vykdomasis komi
tetas buvo susirinkęs vasario 
27 d. Ciuriche (kur randasi 
Internacionalo biuras) ir atlai
kė eilę posėdžių, pirmininkau
jant drg. Arthur I lendi rsonui 
(iš Anglijos). Pirmiausia tapo 
nutarta patiekti Internacionalo 
kongresui, kuris įvyks rugpi li
čio mėn. 5 d. Briuselyje (Bel
gija), sekančią dienotvarkę:

Moterims čeverykai

ti rinkimų rezultatus ir nusta
tyti partijos taktiką naujame 
parlamente. Suvažiavimui vie
tą nuskirs visuotinas partijos 
narių balsavimas. Laikas nu
matoma tarpe gegužės 27 d. 
ir 31. ’

RINKIMŲ KAMPANIJA 
FRANCIJOJE

Rinkimams j parlamentą 
Francijos socialistų partija sta
to 500 kandidatų. Ji nestato 
savo kandidatų tiktai tuose dis- 
triktuose, kur absoliučiai nėra 
vilties laimėti.

St namjam atstovų bute Fran
cijos socialistai turėjo 103 at
stovus. Dabar jie tikisi savo 
atstovybę padidinti, nežiūrint 
to, kad prieš socialistų kandi
datus visur kovoja Maskvos pa
stumdėliai komunistai.

Savo rinkimų platformoje so
cialistai reikalauja panaikinti 
senatą, suteikti balsavimo teisę 
moterims, uždrausti vaikų dar
bą fabrikuose, užtikrint 8 va
landų darbo d it na, paimti i val
stybės rankas tas pramones, 
kurios ranlasi monopolio padė
tyje, suteikti darbininkams 
balsą gamyboje ir kainų nusta- 
tvnie.

P A SKOLOS $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 ASSOCIAT1ON 
1931 Milvvaukee Avė., 

netoli Westem
taipgi

8166 Lincoln Avė. 
Room 301 

netoli Ashland

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Pa.llu St. CMeago. OI

DYKAI krutanti paveikslai 
Musele Shoals, šiandie ir rytoj, 
8 P. M. 3147 So. Halsted St.— 
Prašom!

Iškilmingas Atidarymas
Išpardavimas

Trijų Dienų Bargenai 
Ketverge, pėtnyčioj ir Subatoj 

Kovo 29,30 ir 31
VELTUI bus duodamos dovanos kiekvienam 

kostumeriui

Pasakojama apie Sokratą di
dį Graikų filosofą, kad sykį 
jam einant keliu, pro jį pra
bėgo kokis tai žmogus; kitas 
žmogus jį vijosi, nešinas kuo
lą, ir sušuko!

Į — Laikyk žmogžudį, laikyk 
žmogžudį!

Filosofas nė pirštu nepaju
dino, kad aną sulaikyt.

— Ar tu esi kurčias? — už
klausė tas prisivijęs. Ar tu 
negalėjai sustabdyti žmogžud
žio?

—- žmogžudžio? — nusiste
bėjęs atklausė Sokratas. 
Kas las yra?

— Koks keistas klausimas! 
žmogžudys, tai yra tas, ką už
muša.

— O, tai mėsininkas?
— Kvaily! Aš norėjau sa

kyt, tas ką užmuša kitą žmo
gų.

— O, tai kareivis.
Neišmanėli! Tai žmogus, 

ką užmuša kitą ramiu laiku.
— O, dabar žinau — tai bu

delis.
— Tu asile! Tai žmogus, 

ką užmuša kitą užpuolęs jo na
muose.

O, dabar aš supratau! 
Tai daktaras.

Bet žmogus jau buvo nusi
spjovęs ir kuolą užsidėjęs ant 
pečių vijosi toliau dingstantį 
už kalnų .žmogžudį.

SALK’S
Dept. Store

2110-12-14 West 22nd St. Near Hoyne

rūšies Salyklos Syrupas

laisvi tik-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudinroa.

Taip, su sąlyga, 
iš jų nevalgo!

" V, <

Oi

JOHN OBERTA

kia stebėtis, 
paiso faktų (arba 
jisai žino).

štai, pav. tas i>o 
pasislėpęs kritikas
dyti, kad socialdemokratai nesą 
prisidėję prie karo stovio panai
kinimo Lietuvoje, ir rašo:

“Karo stovis buvo (susida
rant demokratinės koalicijos 
valdžiai. LSS. Žinių Red.) tik 
pa-demarklinijoj, tai yra tri
jų kilometrų pločio juosta, i vįcnas 
einanti greta demarklinijos. 
Karo stovis buvo laikomas 
šioj juostoj su tikslu apsi
ginti nuo Lenkų pusės: šmu
gelio, šnipų bei banditų. Pa
sekmes nuėmimo šio karo sto
vio nuo pa-demarklinijos, 
čion neaiškinsiu, nes visiems 
yra žinoma...”
lai yra aiški netiesa. Viena, 

karo stovis prieš susidarysiant 
demokratinei valdžiai buvo ne 
tik palei demarkacijos liniją, 
bet ir geležinkelių juostoj, kuri 
apėmė beveik visus Lietuvos 
miestus, pramonės ir visuome
nės judėjimo centrus. Nuo karo 
stovio buvo tuo bud u 
tai tolimi kaimai ir užkampių 
bažnvtkiemiai.

Antra, demokratinė valdžia 
nepanaikino karo stovio pagal

Nepateisinta taupumo forma.
Ji. Ar tu tiki, kad pragyve- 

^|nimas vyrui su žmona kaštuoja 
tiek pat, kiek ir viengungiui?

kad

• Padėjėja
Mano vyras pristatinėja 

galanteriją karininkams.
O tamsia?

— Aš, aš jam padedu kiek 
galėdama.

Budweiser
Tikros

SERGANTI ŽMONĖS!
Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi-f 
le kokią LIGĄ į 
arba SILPNU- F 
MĄ. ‘Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

DR. B. M. ROSS
35 S. Dcarborn St.

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly Building. — Imk elevatorj iki 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausj gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialia 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčiu visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Pancdėlyj, sero- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

PAREMTAS PER
$40,000,000 VERTĖS
Užpakalyj Budweiser Tikros rųšies Salyklos 
Syrupo yra $40,000,000 vertės įstaiga, kuri 
turi 110 atskirų budinkų ir užima virš 70 
miesto blokų.
Kiekvienas opera vinį as yra užbaigtas auto
matiškomis mašinomis, kurios yra prižiūri
mos Amerikos žymiausių salyklininkų. Ir 
kiekvienas kenas yra paremtas vardu ir yra 
uždėtas užrašas, kuris reiškia aukščiausių 
rųšį pasaulyje jau virš 70 metų. Kuomet bu
sit St. Lotus, atlankyki! musų įstaigų.
Salyklo Syrupas Padaugina Salyklo Vertę 
Paprastas arba Apyniais Paskanintas — 

Tikras Unios Išdirbimo

State 
13-to

DIRBTUVE

ANHEUSER-BUSCH, St. Louis
Western Sales Corporation

Diatributors Chicago, III.
BM-M

‘ 13-tos Wardos Boosters (Lietuvių Republikonų Politiškas 
Kliubas), Kovo 26 dieną, laike speciali susirinkimą, kuriame da
lyvavo žymiausi Town of Lake’o lietuviai. Nepaisant labai blogo 
oro susirinko žmonių labai daug.

šiame susirinkime apart kitų kandidatų buvo vienbalsiai 
užgirti sekanti vietiniai kandidatai: Michael A. Buddy į
Representative iš ketvirto Distrikto ir John OBerta j 
Wardo Committeeman abu ant Bepublikoniško Tikieto.

Susirinkime paaiškėjo, kad dabartinis Hugh Norris, 
VVardo Committeeman, nereprezentavo mus tinkamai ir už tai 
nutarti jo kandidatūrą visiškai neremti. Toliau apkalbant 
apie antrą kandidatą, Felix Kucharski, taipgi pasirodė, jog netik 
kad jis nepriklauso lietuviams, bet ir visiškai neatatinkamas 
tai vietai.

O kas tas toks yra John OBerta? John OBerta yra jaunas 
energingas vyras, šioje apielinkėje gimęs ir augęs. Jojo septy
nių metų aktyvus dalyvavimas politikoje padarė žmonyse didelį 
įspūdį ir užsitarnavo tarpe jų pilną užsitikėjimą. Išvadoje to 
viso pasirodo, jog John OBerta yra tinkamiausias tai vietai 
negu kokis kitas kandidatas.

Apart kitų organizacijų indorsavo John OBerta Lietuvos 
Vyčių 13-toji kp., šv. Cecilijos Choras, Amity Kliubas, Balto 
Dobilo Kliubas ir 13-tos \Vardos Boosters.

Viršminėtos organizacijos prašo, kad jų visi prieteliai taip
gi balsuotų už čia nurodytus kandidatus.

Balsabimo diena (Primanęs) atsibus Antradieny, Balan
džio 10 dieną, 1928.

X JOHN OBERTA, for 13th VVard Committeeman, 
Rbikalaukit Bepublikoniško Galioto

13-to

Iškilmingas Atidarymas Wilson’s Fashion Shoe Store
3235 So. Halsted Street,

Čeverykai Visai Šeimynai Labai Pigiomis Kainomis. Wilson’s?
Mes užlaikome ekstra plačius čeverykus E.E.E. vyrams ir moterims

Chicago, Illinois
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Tarp Chicagos
Lietuvių I

Ką Matė Ir Nugirdo 
Reporteris

(Tęsiny:-1
—VVcll, dabar apie lucerną. 

Ar Lietuvoje lucernos nesėja?
Kiek aš galėjau patirti, tai 

tik du dvaru turėjo jos. Vie
nas laukas buvo astuonių me
tų senumo.

—Bet kam siųsti lucerną iš 
Amerikos — ar negalima gau
ti jos Vokietijoje?

—(kilimą. Net toji rūšis, ku
rią aš dabar siunčiu, yra kilu
si iš Vokietijos.

- Kitas klausimas: ar ne ge
riau auginti dobilus kaip paša
rą ?

—Kur lucerną auga, ten ji 
Visuomet neša naudos antrą 
tiek, kiek dobilai. Ir ne tik ji 
neša daugiau, kaip kad dobilai, 
bet lucerną yra maistingesnė, 
negu dobilai.

—Ar reikalinga hicernai ko
kios ypatingos žemės, kad ji 
tinkamai augtų?

—Lucerną nemėgia šlapios ir 
šaltos žemės; ji nemėgia taipgi 
inkštos (acid) žemės. Geriau
sia yra sėti ją lankose (pievo
se), kur patvyniai ne ilgai sto
vi ; ne bloga vieta lucernai įkal
niai prie molio.

O kaip smiltynai?
—Smiltynai paprastai turi 

žemėje rakšties. Juos galima 
pataisyti sėjimui lucernos kalk- 
akmenimis.

Ar apsimoka sėti lucerną 
lankose? Juk žolė ten nešė j įi
ma auga.

—Taip auga, bet daugumoje 
Lietuvos laukų žolė mažai mai
stingumo turi. Esu įsitikinęs, 
kad užsėjus rėžį lucernos ir pa
likus tokį pat rėžį senos žolės 
pamatysime, jogei lucerną at- | 
neš tris maistingesnes žoles 
vietoje vienos sukerpėjusios 
lankos žolės. Manau neperdė
siu, jei pasakysiu, kad lucerną! 
apsėtas lankos rėžis atneš de- j 
šimtį kartų daugiau naudos,1 
negu tokio pat didžio lankos rė-' 
žis, kur nėra lucernos sėta.

-Jei lucerną taip naudinga 
ūkini, tai kodėl Lietuvoje ji • 
neišsivystė?

Lucerną Lietuvoje neišsi
vystė todėl, kad Lietuvos ūki
ninkai nežinojo kaip ją sėti ir 
kaip užlaikyti. Pirmų pirmiau-i 
šia reikia, ją sėjant, sumaišyti1 
su bakteriška kultūra, kaip to i 
reikalauja mokslas, ir reikia j 
sėti sulig tais pačiais reikalavi
mais. Kadangi Lietuvoje agro
nomai iki pastarųjų laikų ne
buvo arti priėję prie ūkininkų 
ir nesuteikė jiems įrodymų, ne
galėjo demonstruoti, todėl ir 
^neišsivystė lucerną, neprigijo 
ji ten.

—Ar neužtenka vien kornų?. 
Kam dar lucerną sėti?

Komiai yra turtingi krakmo 
lu, o lucerną labai turtinga bal
tiniais (proteinais), I kio kul
tūros tobulintojai parodo, kad 
svaras lucernos lapų maistin
gumu yra lygus kviečių svarui.

—Dabar dar apie miežius: 
juos irgi siunčiate.

menti nė stotis, pasižymėjusi 
pasaulyje, ir iš ten lengviausia 
butų Lietuvon pasiųsti.

Dar noriu pasiųsti anksty
vųjų vynuogių, ypač į Dzūkijos 
smiltynus, kurių Dzūkijoje y- 
ra daug ir kurie man pačiam 
teko tyrinėti.

—Vynuogių Lietuvoje nėra 
juk? *

Aš pats nemačiau, tik gir
dėjau, kad viename dvare (Bau- 
doniškyje) pagal triobas esa
ma.

—Ar galės vynuogės išlaiky
ti Lietuvos žiemas?

—Aš manau, kad galėtų, nes 
jeigu jos išlaiko šiaurinės Mi- 
chigan valstijos klimatą, tai, 
rodosi, ir Dzūkijos klimatą tu
rėtų išlaikyti.

Bet ar prinoks?
—Esu veik tikras, kad gali 

prinokti.
—O ką daugiau manote sių

sti ?
— Dar norėčiau siusti kai ku

riu rūšių obelių.
Bet juk Lietuvoje esama 

geresnių obuolių, negu čia.
—Taip yra skanesnių, bet 

tos rūšys nėra komercinės. Lie
tuvoje nunokęs obuolis krinta 
nuo obelės ir sudužta. Markc- 
te, rinkoje tokie obuoliai sun
ku parduoti. Tam tikros Ame
rikos obuolių rūšys yra taip 
išvystytos, kad obuolis išlaiko 
nuo sezono iki sezonui. Man 
pačiam teko matyti Lietuvoje 
obuolius, atsiųstus iš Artierikos 
(Nevada valstijos). Ameriko
je yra tokių obuolių, kurie ir 
skanus ir žievę turi storą; juos 
gali siųsti į užrubežį. Jie tin
ka. kaip sakoma, marketui, t. 
y. rinkai.

— Ką manai apie Lietuvos 
vyšnias ?

—Lietuvoje daugiausia laiko
ma vadinamos rukštosios vyš
nios. Ir kaip jas gamta per 
metų metus užaugino, taip jos 
ir auga. Kur ne kur dvaruo
se užtiksi vadinamų “trešnių,” 
tai yra saldžiųjų vyšnių. Bet 
ir jų negalima lyginti ameriko
niškoms saldžiosioms vyšnioms.

Ar tokios vyšnios Lietu
voje augtų ?

—Jeigu šiaurinėje Michigan 
valstijos dalyje auga ir duoda 
puikų vaisių, tai kodėl nega
lėtų Lietuvoje augti.

—Reporteris.

Visuomio padėka

Dainininkas Babra
vičius serga

Šiandie “Naujienos“ gavo laiš
ką nuo artisto Babravičiaus, 
kuris skamba taip:

“Guliu lovoje su temperatū
ra 102. Ponai Bačiūnai prižiūri 
mane. Jie sako, kad pasveiksiu 
- gal būt, kad ir pasveiksiu.”

Taigi musų dainininkas guli 
lovoje garsiojoj TaL-or Parmo
ję, o mes laukiami', kad dai
nuotų mums. Bet jis yra gerų 
žmonių priežiūroje, tai kad ir 
dar čia taip, turės pasveikti.

Laukiame jo koncerto balan
džio 22 d.

Roseland
Sekmadienyje, kovo 25 die

ną, Strumila salėje Lietuvių Re- 
publikonų 9-tos wardos kliu- 
bas buvo parengęs vakarą su- 
šelpimui Norkaus, kuris yra 
susižeidęs ranką ir jau keli mė
nesiai nedirba.

Taigi kliubas vienu šuviu šo
vė du zuikiu: prirengė vakarą 
tikslu sušelpti Norkų ir parek
lamuoti save.

Matote, balandžio 10 dieną 
bus vadinamieji primary bal
savimai. Tai buvo labai reika
linga publika, kad pasirodžius 
republikonų bosams, jogei lie
tuvių republikonų 9-tos war- 
dos kliubas yra įtakingas vie
tos lietuviuose. Tad visur gar
sinta, kad rengiama vakaras 
sušelpti Norkų, nes norėta su
traukti publiką.

Atėję tečiaus vakaran pama
tėme, kad jis buvo surengtas 
kaip republikonų partijos 
“campain” susirinkimas, nes 
kalbėjo 7 kalbėtojai ir vis apie 
ateinančius rinkimus. O juk 
tai nieko bendra neturėjo su 
Norkaus šelpimu.

Pirmas programo punktas 
buvo: Young VVorkors kliubo 
(komunistų) jauktas lošė bas- 
ketbolą su Mistris A. A. jauk
tu. Laimėjo komunistų jauk
tas.

Paskui K. Požėla ir A. Er- 
makov lošė komediją “Atletų 
aktas”. Labai gerai išėjo • ir 
publikai patiko.

Trečią programo numerį iš
pildė Pažarskas. Jis sudaina
vo dvi daini. Dainavo gerai. 
Publika gausiu delnų plojimu 
reiškė noro, kad p. Pažarskas 
dainuotų daugiau.

Pagalios prasideda kalbos. S. 
Misiūnas, programo vedėjas,

Tautiškų kapinių 
reikalu

Visi lietuviai atsimena, kad 
puošimo diena Tautiškose' ka
pinėse būdavo didžiausia iškil
mė, kur dalyvaudavo apie 10,- 
000 lietuvių. Atsilankančių 
skaitlius kas metai didėjo. Be 
partijų skirtumo visi progre
syviai lietuviai įkūrė kapines, 
rėmė jas ir lankė jas. Bet kaip 
greit bolševikai ir jų pakalikai 
įsiskverbė į kapinių valdybą 
ir ėmė puošimo dienoj dary
ti ant jų bolševikišką kermo
šių, taip greit žmonių simpa
tija ėmė ataušti. Pernykštis 
apvaikščiojimas buvo neskait
lingas, užpernykščiame irgi jau 
matėsi sumažėjimas. Bolševi
kai apvaikščiojime rėžia savo 
partinius spyčius, jų chorai 
staugia netinkamas dienai dai
nas, už vartų bolševikų mek- 
leriai rėkauja ir bėgioja su sa
vo literatūra, munšainu ir au
kų rinkimu. Kokis malonumas 
į šitokį apvaikščioįimą lanky
tis?

Ir šįmet tapo išrinkta komi
sija iš trijų surengti progra
mą apvaikščiojimui. Aš tapau 
jos nariu. Kitu du komisijos 
nariai apsiėmė pasikviesti bol
ševikus ir dar kokį jų paka
liku dėl žmonių akių dūmimo, 
buk jie bešališki, o man pave
dė kviesti kalbėtojais arba Dr. 
A. MontMidą, .arba Naujienų 
redaktorių Grigaitį arba •advo
katą K. Gugi. Atsilankiau pas 
visus tris ir visi kai vienas pa
reiškė, kad su bolševikų pus
galviais, mekleriais ir šmeiži
kais nuo vienų pagrindų nie
kad nesutiks kalbėti. Netik ne
sutiko n? vienas kalbėti, bet 
pareiškė, kad Tautiškų kapi
nių apvaikščiojimui lapo bol- 

[ ševikų kermošiui. Lai jie vieni 
kalini ir pasikviečia save ne
gerbiančius pabustas, kurie pu
blikoj gero vardo neturi. Adv. 
Gugis dar pridurū, kad kapi
nių valdyba atsisakiusi duoti 
vietos dovanai dėdės šerno pa
laidojimui. Tai tokią valdybą 
mes turime. Lai ji draugai!ju
si su bolševikėliais ir kelia bol
ševikišką kermošių. Ne pado
resnių chorų dainuoti, ne ga
besnių, save gerbiančių ir pub
likos geidžiamų kalbėtojų ne
begalima gauti.

Kadangi dalykai šitaip eina,

aš irgi nenoriu Imti bolševi
kiškos pramogos dalyviu ir vie
šai atsisakau iš komisijos.

— Kazimieras Stuporas.

Mirė Jonas Varnis
Kovo 26 d. kareivių ligoni

nėj mirė Jonas Varnis, 4(1 me
tų amžiaus. Nabašnihkas pa
ėjo iš Pajūrio miestelio, Tau
ragės apskričio. Paliko du švo- 
geriu Makarą ir Ragaišį.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 30 d. Antrą valandą po 
pietų iš Budrikio koplyčios kū
nas Ims išlydėtas į 'kantiškas 
kapines. Nabašninko giminės 
yra prašomi atsišaukti ir daly
vauti laidotuvėse.

sumui toks darbas. Taip ta ne
laboji žiurkė sugadino mano 
planus.

— Pustapėdis.

Bridgeportas
Nelaimė lietuvei moteriškei

Apleisdamas Chicagą skaitau 
savo priederme išreikšti širdin
gą padėką asmenims, kurie 
šiuo bei kitu yra man pagel
bėję, būtent: “Naujienų” redak
cija, adv. K. P. (ingis, J. Var- 
kala, J. B. Aglys, E. J. Bar- 
dauskas, A. Brijunas, Jogas 
Guru VVassan, fotografas Stan
kumis, svetainės savininkas 
Meldažis, Dr. A. K. Rutkaus
kas, Dr. K. Kasputis, Dr. A. J. 
Karalius, II. Kodis, kun. Ge- 
nįotis, Dr. A. L. Graičunas, A. 
Žymontas, Al. Ambrazevičius, 
Dr. Naikelis, Dr. Davidonis, J. 
L. Grušas, A. Bypkcvičius, J. 
ir E. Bačiūnai, adv. K. Jurge
lionis, Dr. A. Montvidas, Taut- 
vaišas, M. Kriščiūnas, p-lė L. 
Narinontaitė.

— Visuomis.

perstato kalbėti • A. Zilstrą, 
llirchmą, Dihlbergį, L. Kemp- 
p’ą, L. A. Thomas’ą lietuvį 
advokatą, ir dar kelėtą, kurie 
kalbėjo visai trumpai.

Visi kalbėjo apie ateinančius 
balsavimus, o apie Norkų — 
nieko. Nors p. Thomas ir lie
tuvis, bet lietuviams kalbėjo 
angliškai.

Po to, Lietuvių Scenos My
lėtojų Batelis sulošė komediją 
“Vargšas Tadas”. Vaidinimas 
buvo geras.

Programui pasibaigus leista
laimėjimui auksinis medalis. 
Laimėjo jį K. Baronas. Publi
kos buvo ne mažai. Gal ir Nor
kui liko pelno. —N.

DYKAI krutami paveikslai 
Musele Shoals, šiandie ir rytoj, 
8 P. M. 3147 So. Halsted St.— 
Prašom!

JOSEPH Z.
KLENHA 

for
President

Tik apie savę
Daugumas mėgia kalbėt vien 

apie kitus, o .iš geriau kalbė
siu apie save. Ir štai kaip man 
atsiliko. Ne labai senai aš pra
dėjau galvot, kaip, Amerikoj 
gyvenant, butų galima gauti 
Lietuvos valdžios darbą. Juk 
yra gana sunku. Bet man vis 
rodėsi, kad butų ne blogai gau
ti konsulo džiabą, tik reikia 
būti stipresniu ir drąsesniu fa
šistu; tuomet lėtesnius fašis
tus išfajeruotų, o duotų vietą 
drąsesniam.

Bet čia vėl buvo galvosūkio: 
Kaip galima įrodyti, kad esi 
valdžios ištikimas fašistas? 
Na, ir čia turėjau gerą suma
nymą. Nutariau nueit pas vie
ną dentistą ir pas vieną porie- 
bj rilesteitninką, kad jie duo
tų man paliudijimus, o su tuo 
paliudymu rengiaus traukti į 
Brooklyną pas “Vienybės” dė
dę, idant tas mane pašventytų 
ir uždėtų fašizmo kaukę. Tuo
met, maniau, drąsiai, su piš- 
talietu, galėsiu nuversti bile ko
kią valdžią, kuri tik nėra fa
šistinė.

Bet begalvojant man ir be
einant jėla, tik drykt .žiurkė 
iš garbičių keno, ir tokia di
delė kaip rankovė! Ar tikėsit 
manim, ar ne — nusigandau 
taip, kad nežinojau nė kur be
esąs. Ir vėl galvosūkis: Ot, ma
nau sau, kaip aš pasirodysiu 
drąsiu fašistu, kad nuo žiur
kės jau kinkos dreba? Na, o 
kas butų, jeigu pr išeitų vidur
nakty nuversti kokią nors 
valdžią? 'lai jau ne mano drą

Lietuvė moteris (jos vardo 
neminėsiu), gyvenanti \Vallace 
gatvėje prie 32-ros, pereitą sek
madienį nuvažiavo į Maripietto 
Parką. Ten ji pasisvečiavo ir 
aštuntai valandai vakaro išmu
šus grįžo 69-tos gatvės karu 
namo.

Atvažiavo iki Ilalsted gal vės. 
Čia nesulaukdama greitai gatve- 
kario, o norėdama pasiskubinti 
namo, paėmė taksikabą.

Šoferis, pavežęs ją kiek Hal- 
sted gatve, pasuko rytų link. 
Moteriškė pamislijo, kad jisai 
manąs važiuoti Wallace gatve. 
Bet jis pravažiavo ir tą gat
vę. Moteriškė mano, kad šofe
ris norįs pasirinkti geresnę va
žiavimui gatvę.

Ale štai ir Michigan avė. Mo
teriškė. išsigando. Liepė šofe
riui sustoti. Tas neklauso. Tuo 
laiku šviesos persimainė. Kebas 
turėjo laukti. Moteriškė iš kebo, 
šoferis neleisti. Moteriškė, kaip 
ji sako, išsigandusi stūmė šofe
rį ir palikusi rankinį krepšį ir 
dagi užmiršus kailinius, iššo
ko iš kebo, Taksikebas nuvažia
vo, ir tik kai jis nuvažiavęs ji 
pasijutusi, kad netekusi pinigų 
ir kailinių. Nuostolių turėjusi 
apie 100 dolerių.

— Bridgeportietis.

Margutis
Juoko ir gaidų mėnraštis; lei

džia ir redaguoja art. A. Va
nagaitis

Pirmose balandžio mėnesio 
dienose išeis iš spaudos mėne
sinis laikraštis “Margutis” 16 
puslapių 9x12 colių formato, 
kuri leidžia ir redaguoja art. 
A. Vanagaitis.

Turinys žada būti labai įvai
rus. Mįsles, dainos, teatro-vo- 
devilio vaizdeliai, rimti klausi
mai juokų formoje visa tai 
ras vietos šiame nepaprastame 
mėnraštyje.

Keikia pasakyti, kad kaip tik 
ir stokavo Amerikos lietuviams 
šitokio laikraščio. Tiesa, mėgin
ta leisti ne kartą juokų laikraš

“Už Didesnį Cicero”

JAMES J.
PELIKAN 

for 
CIerk

wm. n. JANNENGA

TIMOTHY J.
BUCKLEY 

for 
Collector

HENRY
LANGNER 

for 
Supervisor

IR
ANT DIREKTORIŲ VIEŠO KNYGYNO

tis. Ne vienas ir leista. Bet juo
ku laikraščiams vis nevyko. 
Tur būt nemokėjome juoktis.

Kas tečiaus yra skaitęs p. A. 
Vanagaičio “Vanago plunksnas” 
arba “Vanago snapą,” kas yra 
matęs jo paruoštas scenai vadi
namas muzikales komedijas, 
kam teko skaityti jo straipsniai 
ir pasteliėti kokiu lengvumu jo 
plunksna gimdo juokus ir rim
tas mintis, — tas pasakys, kad 
iš p. Vanagaičio galima tikėtis 
puikaus “margučio” ne tik Ve
lykoms, liet ir kiekvieną mėne
si, su kiekvienu nauju “Margu
čio” leidiniu.

“Margučio” kaina melams — 
75 centai. Vienos kopijos kai
na — 10 centų.

— Reporteris.

(Apgarsinimas)

Cicero
Norėjo atimti piliečiams balsa

vimo teisę, bet nepavyko.

Per keletą praėjusių dienų, 
peržiūrėtojai pasamdyti per 
Henry Schvvartzel, Kandidatą į 
Kolektorius, vaikštinėjo po 
Grand Worką bandydami su
ieškoti pateisinimų dėl išbrau
kimo balsuotojų vardų iš bal
savimo sąrašų. Daugiau kaip 
100 lietuvių vardų buvo sužy
mėtų dėl išbraukimo tame są
raše, kurį patiekė James 
Chenęy, peržiūrėtojas nuo p. 
Schvvartzel. Jis tikėjosi išbrauk
ti tuos vardus iš balsavimo lak
štų taip, kad tie žmonės nega
lėtų balsuoti rinkimų dienoje.

Rinkimų Komisionierių Tary
ba susirinko Miesto salėje, ko
vo 22, 23 ir 24 dienomis, idant 
davus progos tiems ant išbrau
kimo pasmerktiems žmonėms 
apsiginti nuo to pasikėsinimo. 
Veik visi tie žmonės, kurie bu
vo išbraukiami ir kurie asme
niškai atvyktr pas Rinkimų Ko- 
misionierius, tajx> vėl įrašyti į 
balsavimo lakštus. Tai buvo 
kaip ir antra registracija.

Šitas užsimojimas buvo 4ne- 
teisingas dėl Ciceros žmonių, ir 
pagaliaus išeis ant nenaudos pa
tiems to užsimojimo sumanyto
jams. Rezultatas iš to bus toks, 
kad balsuotojai sulaukę rinki
mų dienos, balsuos prieš Demo
kratų kandidatus.

FRANK
HOUCEK 

for 
Assessor

EDWARD J. 
DUBSKY

for
Trustee

FRANK MURDĄ

Pasižadėjo tęsti ekonomišką, biznišką Cicero miesto reikalų vedimą, prisilai 
kant principų, nustatytų dabartine Republikonų Arministracija.

Rinkimai Utarnin- 
ke, Bal. 3, 1928 BALSUOK 0 UŽ REPUBLIKONUS Balsavimo vietos 

atdaros nuo 6 vai. ryto 
iki 4 vai. vak.

—Ta miežių sėkla, kurią siū
čiu, yra iš Wisconsin. Ji tapo 
išvystyta dar tais laikais, kai 
Amerikoje vyre alų. Alaus da-i 
rymui ši miežiu rūšis neturi Iv-! 
gios. Augimo žvilgsniu — ji 
našešsnė nuo 30 iki 50 nuoš., 
ne kad kuri kita rūšis. O kaip 
maistas žmonėms, ji irgi tinka, 
nes turi tokių krakmolo ypaty-. 
bių, kurios geriausia tinka kaip į 
maistas žmonėms.

—Ar nemanote siųsti dar ki
tų rūšių javų?

Norėčiau siųsti ir gal sių
siu rugių ir kviečių. Mat ir ru
giai ir kviečiai Lietuvoje išku- 
liję, sumaišyti.

—Ar negalima gauti išvysty
tų, ištobulintų rugių ir kvie
čių veislių kitose šalyse, o ne 
vien Amerikoje?

Taip, galima gauti Švedi
joje. Ten yra didelė eksperi-

In Which Jerome Jingle, Jr. Delivęrs Himself of a Wise Crack
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Roseland

Į “Keistutis” West- 
sidėje

Sekmadienyje, balandžio 1 
dienų, Aušros Vartų parapijos 

1 svetainėje Vaičkaus Teatras 
' stato šeštu kartu “Keistutį”, 
i penkių veiksmų tragedijų. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Marųuette Park
Rengiamas dainų, juokų ir šo

kių vakaras

Sujudo, subruzdo Marųuette 
parko jaunimas rašytis prie 
vietinės SLA. 260 kuopos, kad 
suorganizavus besbolo jaukta. 
Tikslas atsiektas ir faktinai

Anų diena patikau vienų Ro- 
selando pilietį. Įsikalbėjau su 
juo apie visokius gyvenimo nuo
takius — apie politikų, laikraš
čius ir kitokius “galus”. Ir štai 
kokį jis man juokų pasakė apie 
lietuviškus laikraščius. Jisai 
buvo užsiprenumeravęs laik
raštį “Vilnį", kai dar ji ėjusi 
savaitraščiu. Tas laikraštis 
virtęs dienraščiu, bet jam vis 
ėjęs ir iki šiam laikui tebeina, 
nors jis jau kelis kartus liepęs 
sulaikyti ir atsisakęs mokėti, 
jeigu siųs ir tolinus. Jisai man 
parodė ir atvirutę, kurių gavęs 
iš “Vilnies", kaip paraginimų 
užsimokėti. O toje atvirutėje 
sakoma ve kas: “Šiuomi prane
šame, kad Jūsų prenumerata už 
laikraštį ‘Vilnį’ išsibaigė su 
nov. mėn. 12 d. 1926 metų".

Reiškia, išsirašei vienų kar
tų “Vilnį“ ir lieki amžinas jot* 
skaitytojas. Bet kur “Vilnis" 
gauna tiek pinigų, kad gali 
veltui laikraštį siuntinėti? Juk 
vien pašto ženkleliai ir tie kai
nuoja. Tu r būt turi nukentėti 
tos visokios nel*».iniin$ęos aukos, 

kurias komunistai sijoja per 
savo rėtį. —Rosjlandietis.

Jaunoji Birutė
šiandie vakare, Mark \Vhite 

Sųuare parkiuko svetainėje bus 
nepaprasta ir generale Jauno
sios Birutės repeticija — or
kestro, choro ir vaidinimo. To
dėl visi jaunieji biruliečiai bu
kite šioj pamokoj.

ši pamoka bus paskutinė 
prieš Jaunosios Birutės vaka
rų ateinantį šeštadienį, kovo 30 
dienų, Mark White Sq. parko 
svetainėje. Šiame vakare, be 
dainų ir muzikos, bus dar via- 
dinimas istoriškos dramos “Gra
žina”, kurių suvaidins patys 
Jaun. Birutės nariai. Tad vaka
ras visais žvilgsniais bus įdo
mus A gražus. Kviečiami visi 
atsilankyti į jį. Bus ir šokiai, 
įžanga visai maža. — T.

Bridgeportas
Šiandien it- rytoj krutamieji I»a- 

veikslai iš Lietuvos

P-nas Dirvianskis šiandien ir 
rytoj rodys k rūta m uosius pa- 
veikslus Lietuvių Auditorijoje,

besbolo jauktas jau gyvuoja. 
Kad sustiprėjus finansiškai ir 
įsigijus reikalingus įrankius ir 
kostiumus, tai tam tikslui yra 
rengiamas gražus vakaras su 
dainomis, juokais ir šokiais. 
Kalbamas vakaras įvyks atvely
kio vakare, balandžio (April) 
15 d., 1928 m., Lawii-Manor 
Community Center svct., 6641- 
43 So. Troy st.

Artistai pp. O. Biežienė, S. 
čerienė, V. Volleraitė, Dr. K. 
Kliauga ir juokų meisteris-ai’tis- 
tas A. Vanagaitis, maloniai su
tiko dalyvauti programoje. Gar
bės užsitarnauja jie visi imdami 
dalyvumų be atlyginimo.

Jaunuolių organizatiįų rem
ti privalo visi, kas tik jaučia 
bent kiek savyje lietuvystes. 
Jeigu artistai sutiko dalyvauti 
ir remia jaunuolius, tai musų 
priedermė kuoskaillingiausiai 
atsilankyti j viršminėtų vakarį 
ir parodyti, kad mes pilnai į- 
vertiname jaunuolių rimtus 
darbus.

Atvel^'kis Mitr< | < i e t te Pal'ke 
bus labai linksmai .švenčiamas, 
nes kiekvienas vietos gyvento
jas jau iš anksto rengiasi da
lyvauti kalbamame vakare, ir

SLA. 226 kp. mi
tingas

Ateinantį sekmadienį, bal. 1 
d., SLA. 226 kuopa laiky^Jžavo 
susirinkimų. Susirinkimas bus 
labai svarbus — bus renkami 
centro viršininkai. Taipjau bus 
renkami seimo delegatai.

North Sidės SLA. 226 kuopos 
nariai privalo dalyvauti šiame 
susirinkime. Kuopoje yra arti 
pusantro šimto narių, bet pa
prastai į susirinkimus atsilanko 
kokis pusšimtis. Atsiminkime, 
kad kAi numojate ranka ir nei
nate į susirinkimus, tai tuo pa
čiu laiku bolševikai dirba išsi
juosę. Bolševikai siuntinėja 
po visas Amerikos lietuvių ko
lonijas savo kalbėtojus, kurie 
agituoja narius balsuoti už bol
ševikų kandidatus į centro vir
šininkus. — Narys.

Lietuves Akušeres

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u to
ri jos kolegiją) 
ilgai praktika
vusi Pensylva- 
nljos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo 
Už dyka patari* 
mas, dar ir ki 
tokiuose reiks
tuose moterime 
ir merginom s. 
kreipkite*, o ra
site pagelbą
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenie
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai — 

Ofisas
4729 South Ashland Avenae, 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

OR. 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 vakar*

Advokatai
JOSEPH J. GRISU 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Repablic 9728

DR. MARGERIS
8421 South Halsted Street 

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

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. f. p.

Telefonas Boulevnrd 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 8 diena ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Reporterio Padau
žos Pastabos

Iežednevnos orakulas Valonis 
jau keletu kartų savo gazetoj 
statė “vožna" klausima, bū
tent: “Kur Lietuvių Tarybos 
pinigai dingo? Ogi biesas juos 
žino, kur jie dingo — Reporte
ris Padauža nežino, bet jisai 
žino štai ką: i

Praeitų metų porudenį iežed- 
nievnos komisarai buvo suren
gę piknikų Lyons, III. Tame pik
nike visoki pašlemėkai, apsivil
kę raudonomis rubaškomis par
davinėjo visokiausius Maskvos 
tikybos agnosėlius, muzikėlius, 
relikvijas, literatūra ir tt.; rin
ko aukas ir sakė, kad visi tie 
pinigai bus pasiųsti Sacco- 
Vanzetti bylai vesti.

oadarvtus Kauno bendrovės 
“Akis.”

Kai kurie iš musų esame tiek 
laimingi, kad galime parvažiuoti 
Lietuvon ir savo akimis prisi
žiūrėti tai šaliai, kuria apleido
me, ne vienas, pirm daugelio! 
metų. Kitiems gi, kaip rašau-> 

kiam šiuos žodžius, priseina 
tenkintis žiūrėjimu paveikslų iš 
Lietuvos, nes, kaip sakoma, “gi
rioje gimęs i girių ir žiuri.” 

. Antra vertus, kad ir būtumei 
buvęs Lietuvoje, tai gal nebūtu
mei matęs to, kų parodo pavei
kslai. Dalykas toks, kad pa veik
slai imami įdomiausių, labiau
sia patraukiančių dėmesį dalykų 
arba įvykių, štai kodėl verta 
visiems pamatyti tuos paveik
slus. — Brideportietis.

Roseland

taipgi kviečia savo viengenčius 
ir draugus iš kitų kolonijų at
vykti atvelykio vakare į šį pa
vasario linksmybių parengimų.

—Jaunuolių rėmėjas.

PRANEŠIMAI
Atsiminkit Balandžio 22 d., Bus 

Nedėldienis. Tą dieną bus ART. 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių Kon
certas, Lietuvių Auditorijoj.

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

L. D. N. B. sekretorius.

Mihvaukee, Wis. SLA 177 kuopos 
susirinkimas įvyks 1 d. balandžio. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes 
bus balsavimas centro valdybos. 
Taipgi neužmirškite užsimokėti mė- 
,nosines mokestis. Atsiveskite ur 
savo draugus prirašyti prie SLA. 
177 kuopos.—J. Virbickas, seki*.

ONA ZIGMONTAITB

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 27 dienų, 12:55 valandų 
ryto, 1928 m., sulaukus 18 
metų ir 8 mėnesių amžiaus, 
gimus Baltimore, Maryland, pa
liko dideliame nuliudime tėvų 
Jonų, du broliu, Stanislovų ir 
William ir dvi seseris, Sofiją 
ii- I.nc’illv- Kūnas Šarvotus, 
randasi 3430 S. JE-’urnell Avė.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj, 
kovo 30 dienų, 8 vai. ryto iš 
namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Zigmontai- 
tės giminės, draugai ir pažis- 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Broliai, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS'
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

Prospect 1028
Re*. 2859 S. Leavit St., Canal 2880 

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

Ofiso Tel Victory 7188
Tol. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisą*

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefoną* Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

.1323 South Halsted St 
T**!- Boulevard 131*

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenae 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenvvood 1752 
Praktikuoja 20 metų

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
3243 So. Halsted St

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERT ASU

8464 South Halsted Street •
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clarks Sta 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8398

Pinigų buvo surinkta keletas 
šimtų dolerių. Bet ar matė kas, 
kad butų buvę tie pinigai pa
siųsti tam, kam buvo rinkta? 
Ar buvo toj pačioj Valonio ga- 
zietoj, atskaitos paskelbtos? 
Ne. Na, tai kur tie pinigai nu
ėjo? žinoma, iežednevnos “kan
kiniams" šelpti.

Vadinasi, kvaili Maskvos pa
kalikai duoda pinigus, o “ra- 
zumni" moka juos sunaudoti.

Jeigu Chicagos Lietuvių Ta
ryba paliovė gyvavus, tai ir jos 
likusis turtas — jeigu jo buvo 

buvo sudorotas atatinkamai. 
Bet, matyt, bolševikai, norėda
mi paslėpti savo dortinus dar
bus, kabinėjasi prie kitų žmo
nių. Bolševikai per akis mul
kina žmones ir dar drysta ki
tus žmones niekinti. “Fe, kaip 
gražu”.

♦ ♦ ♦
Praeitos savaites iežednevno- 

je tūlas Rykštė bubnija, kodėl 
“Naujienų” Reporteris Poška 
nesivadina savo tikrąją pavar
de. Esą “ar nėra kartais ko 
nors jo praeityje prašvinku
šio".

Well, aš galiu pasakyti, kad 
Reporteris Poška save vadina 
taip, kokiu jis yra. Kitaip ir p. 
Rykštė nežinotų jo, jeigu jis 
kitaip vadintųsi. Bet kodėl 
iežednevnos orakulas Valonis 
nesivadina save tokiu vardu, 
kokiu jis yra? O gal dėl to, kad 
jo praeitis yra prašvinkus?

* ♦ ♦

K. Valonis pyksta ant “Drau-1 
go" Kampininko ir "N.” Re
porterio Padaužos, kad jie turi 
po vienų galvų, po dvi kojas iri 
tt. Valonis negali jiems nė cen
zūros uždėt, nė “razumo patik- 
sint", nė ko kito padaryt todėl, 
kad mes gyvename Chicagoje, 
o ne Maskvoje. Reporteris irgi' 
negali uždraust jam pykti.

Kai kam nemaloni permaina.

Antanas Nutautas, mylimas 
komunistų žmogus, kuris ir 
komunizmui linksta ir republi- 
konams, susilaukė nemalonios 
pei mainos.

P-nas Nutautas yra plačiai 
žinomas Roselando lietuviams 
žmogus. Lietuvių republikonų 
9 wardos kliube jis taip garsiai 
kalbėdavo, kad kartais ir aud
ra kildavo tuose susirinkimuo
se.

Republikonų 9-toje wardoje 
buvo komitemanu advokatas 
Piggets, prie kurio p. Nutautas 
buvo prisiplakęs kaip geras re- 
publikonu veikėjas lietuvių tar
pe. Sakoma, Nutautas gaudavęs 
iš p. Piggets miesto darbų lie
tuviams.

Bet kol tokį darbų su randa
vęs, tai sugaišdavęs 6 ar 7 die
nas, o kai kada net iki 10. Gi 
Amerikoje, kaip žinote, sugai- 
šimas vienos dienos yra lygus 
dešimčiai dolerių. Pasitaikyda
vę dar ir taip, kad šitaip sun
kiai surasti darbai prapuldavę, 
ir antrų karta jų ieškoti imda
vę net daugiau laiko, kaip kad 
pirmų kartų.

Lietuvių 9-tos wardos kliubas 
būdavo labai nepasitenkinęs p. 
Nutauto pastangomis. Mat, 
kliubas manė, kad jis pats ga
lėtų tokius darbus surasti nei 
vienos dienos nesugaišdamas. 
Bet Nutautas kliubiečiams vis 
po kojų paniodavėsis ir jie ne
galėdavę prieiti prie p. Piggets.

Dabar gi p. Piggets pasišali
no iš 9-tos wardos komiteto vie
tos, kuria užėmė p. G. Dihlberg. 
Vienok jis, sakoma, nenorįs pa
laikyti frentystės su Nutautu. 
P-nui Nutauti ne labai patin
kanti tokia permaina 9-toje 
\\ ardoje. Vietinis.

BIRUTĖS choro dainų painokos 
įvyks šj vakarą, 8 vai., Uetuvh; 
Auditorijoj. Bukite visi. —Valdyba.

AZUKAS LITHUAN1AN P0- 
LITICAL CLUB laikys susirin
kimų pėtnyčios vakare, kovo 30, 
1928, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted st. Kviečiame 
jus atsilankyti į šį susirinkimų.) 
šiame mitinge dalyvaus ponas 
Louis L. Emmerson, kandida
tas į Gubernatorius; Arthur W. 
Sullivan, į Board Asesorius; 
Edward R. Litsinger, į Board 
of Review; taipgi bus ir kiti 
kandidatai. Bus diskusuojama 
apie lietuvių balsavimo vietų.

Komitetas

a -f- a
MARGELĖ SLONAS 
po tėvais Venckaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 28 dieną, 11:30 valandą 
dieną, 1928 m., sulaukus 21 me
tų amžiaus, gimus A. A. Mar
celė Kesvance, UI., paliko dide
liame nuliūdima vyrą Praną, 
motiną Petronėlę po tėvais Su- 
butaitė, tėvą Stanislovą, 3 se
seris: Marijoną, Oną ir Stanis
lavą, brolį Juozapą, dėdę, (ledy
nų ir gimines. Runas pašarvo
tas, randasi 4439 S. Talman 
Avė.

Laidotuves jvyks subatoj, ko
vo 31 dienų, 8:00 vai. ryto iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo P. 
s. parapijos bažnyčių, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marcelės gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Tėvas, Seserys, 
Brolis ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tol. Yards 
1741.

Musų patar n a v i m • b 
laidotuvėse ir kokiam* 
reikale, visuomet ėst’ 
sanžiningai ir oebrao 
gus, todėl kad neturi 
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL

S. D. IACHAVICZ
Lietuvis Graboriis ir 

Balzamuotoj**

2314 W 23rd PL 
Chilago. III

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

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis 4kiu Specialistas

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO. ILL

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Arenu* 
Telefonas Boulevard 782° 

Rm^ 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, *-8. Nedėlioj 10-12 d.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Getesnis ir Pi
gesnis Už Kitų
Patarnavimas./

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

Tel. Kenwood 5107
V alandor

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenie 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė.. Tel. Blvd. 3201

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewic7
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St. 

Valandos nuo 0-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO. ILL

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

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

Tel. Bran*wick 4983 
Namų telefonus Brunswick 0597 
Ultraviolėtinė (vieša ir diathermia

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viriui Unlversal
State Bank .... 

Motery* ir mergi
noj kreipkite* au 

-eikalai* nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal iutartj.

Re*. 6660 South Artesian Avenua 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Cbicaco. Iii

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė. 
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:90 P. M. 0:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai

OR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

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

TELEFONAS CANAL 0464

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

JOHN B. BORDEN
■ • I ) \ '

(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600
Ofiso Tel. Victory 6898 

Rez Te! Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3it2 So. Halsted St„ Chicagv 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nerišliomis ir šventari. 10—12 dien*

Telephone Yards 0994

OR. MAURIGE KAHN
4631 South Ashland Avenae

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

Re* Telephone Plaza 8200

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

VaknrHifl
3241 South Halsted St

Tel. Yards 0062 
7—9 va) vak. apart Panedilio ir

• PStnyčio«

Miscellaneous

OR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 m 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* i) 
akušeris

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek 
tros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St. netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Nakt] So. Shore 2238. Boulevard R48S

Įvairi*__  ■ , .
GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 

šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Went- 
worth Avė. Phone Victory 9634.

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.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fuirfax 6353

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredo* vakare uždaryta 
Nerišlioj pagal sutarti

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduoklt arba jsitaisy- 
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, VVashington ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETA1. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
Lile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railvvay, 
St. Paul, Minn.

DR. A. KULVIN
DENTISTAS

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

kampas 46 Place.
Atsineškit šj skelbimą, gausit $2 

pigiau uz visą dantų darbą.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminaeija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4030 W. 13 St., CICERO

Tel. Ciceru 19

Business Service
Biznio Patarnavimas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

PIRMOS klcsos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

<Cuntiuued o.i page 8),
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Automobiles

prie

Furniture & Fixtures
_____ R n k an ci a i - J ta i s a i

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

Business Service .
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paakolos

(Continued from page 7) 
PERKRAUSTOME 

į visas miesto dalis, nebrangiai. 
HARVEY & CO., 

Not Ine.
1357 W. I4ike St. Monroe 0056 

Vakarais Monroe 6629

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

REIKIA moterų operatorkų | 
drošiu. Atsišaukite

LIPSON BROS.
.325 W. Adams St.

PARDAVIMU1 5 sėdynių sedan 
karus. Mažai naudotas. Parduosiu už 
pusę kas man kaštavo. Turiu 2 ka
ru. Vieną fordą parduosiu už $40.00. 
Telephone Lafayette 1329.

Real Katate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

REIKIA patyrusių moterų skudu
rų sortuotojų, tuojau. S. S. P. S. Co., 
583.3 So. Throop St.

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

C. MOSER 
625 West 48th Place 

Yards 1034

Be Komiso ir Išlaidų REIKALINGA senyva moteris pa- 
dabojimui dviejų kudykių. Gera mo-

Mes paskoliname jums $100, $200. kestis, valgis ir guolis. 506 W. 39th 
arba $300, imame legali nuošim- St. 1 lubos iš priekio.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J S. RAMANČIONIS, Sav.

aru* ♦ovv,
tį. Pinigus gausite J 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

REIKALINGA moteris dirbti prie 
namų. 4541 S. Rockwcll St. 1 lubos.

PARDAVIMUI raknmlai, pasinis 
pečius, 3 gasiniai radiatoriai; van
dens šildymui tanku su gas burner. 
Daining room setas, ennmeled kuk- 
ninis setas, mahogany fonografas ir 
pianas, rocker krėslai, 4 komodos, 
elektrinė skalbimui mašina, vaikų 
krėslai, 1 vežimukas (buggy), greip
sų spaudžiama mašina, stotinos ko
pėčios, aržuolo ftoringai, nuo audros 
landai ir nauji lanjcų f rėmai, Shev- 
rolet automobilius. Parduosiu pigiai. 
Apleidžiu miestą, J. Swort, 10602 
Pralrie Avė.

Business Chances
Pardavimui Blgniai

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

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

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

Morgičiai pirmi ir antri j 
6 nuošimčiais padaromi Į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8S35 So Halsted St

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

val.

REIKIA merginų oporavimui ant 
specialių mašinų prie vyrišku dra
bužių. 57 VV. 34 St., 3r«i H.

For Rent

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

WH1’1TING A SON, 
Norman 1792, 6948 S. Princeton

timais. Paskolas suteikiam į 24 
te jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West DiVision St.

Tel. Armitage 1199

RENDON moderniškas flatas nau
jame name, 5 dideli kambariai, ap
šildomi. Nebrangi renda be vaikų 
šeimynai, 1622 S. 51 Avė. Cicero.

av.

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

NORTHMORE UPHOLSTERING 
S H OP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

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

Musicai Instruments
_______M u zi koalngtru men tai

ŠOKIŲ ORKESTRĄ
Dykai orkestrą ir benas mokyk

los studentams. Biskį damokėti ki
tiems. Privntiškos instrukcijos vi
siems fiistrumentams per patyrusius 
mokytojus.

TOM BKOVVN
BAND AND ORCHESTRA SCHOOL 

34 W. Lake St.
Phone State 0796

LABAI ŽEMA MOKESTIS 
Už pirmus ir antrus rnorgičius

1’l.l'MBEHIS — garo ir 
vasdcns apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

ll lUci 41 *4 41l 4 14 o lllVlKlllUi', « — • ••11*

------- Greitas natarnavimas — construc- 
karšto l‘on paskolos.

&

MALEVOJU, dekoruoju. Nebran
gios kainos gaukit mano apskaitlia- 
vimą. T. E. DANIELS, 1412 Irving' 
Park Blvd., Wellington 3377.

METROPOLITAN BOND 
MORTGAGE CO.

134 N. La Šalie St., 
Room 2006 

Dearbom 4636 — State 6864.

ATYDAI LIETUVIŲ 
Atlikit savo malevojimą ir dekoravimų per 
ekspertus. Dyku! apHkai tliaviniaa. Nuo lai 
ko arba kontraktairus darbas. Važiuojam 1 
biie kur Chicugoj arb pneniįeituose. 

J. J. SHAKENMAER 
949 Milwaukee Ava. 

Brnnswick 7397

I MES darome !
, South Iniproved Real Estate. 

iki $5000.
VVINTON AND NARTEN

6829 S. Halsted St.

MAUKS iV.OTOR SERVICE 
Abelnas pristatymas siuntinių ir 
pilnų vežimų. Greitas patarnavimas I 
Dile kur.

819 W. Adams S t 
Monroe 1946

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

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Divergey 5067

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

Tel. Ardmore 1073

CEMENTINIS DARBAS, murini- 
mas ir karpenteriavimas visokios rų 
sies., bile kur Chicagoj ir priemies- | 
čiuosc. Teikiam apskaitliavimus. 
Aaron Miller. 2913 N. Shtramento 
Avė. Phone Irving 7909.

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. 
specialistai. Paimam 
namus.

644 E. 43
Drexel 2287

Mes matrasų 
ir pristatom j

St.

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

Visas darbas garantuotas. Atsišau
kiant bile kur 3546 N. Ashland Avė. 
Buckingham 0675.

Financial
F i n ansai-Paskolos

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

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

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

SKOLINAM PINIGUS 
1 ir 2 Morgičiams 

J. A. REDLIN, 
5506 S. Albany Avė. Hemlock 0452

IŠ PRIEŽASTIES išvažiavimo ant 
farmos, esu priverstas parduoti 30 
ruimų, roominghause, nešantį gerą 
pelną. Taipgi kas norite lengvo ir 

— | pelningo biznio, atvažiuokit ir persi- 
Į tikrinkit, 22 N. May St.EINA LAUK Iš BIZNIO

Išparduodame iš 4 aukšto naujus 
rakandus. \Valnut miegruimio šė
lti, puiįvit, .imu vt<an',>Ia''
kambario setai $22.50. Taipgi kau
rai, linolcuin, gasiniai pečiai ir t. t. i duosiu pigiau negu kainavo fikčeriai.

ALBERTSON—SIIEIRVOOD CO. ‘C™, bL..:.- v;ctcj. Y;\;
1031-33 \V. Mndisos St. Monroe 0788 1 venimui kambariai iš užpakalio. At-

EXTRA specialis bargenas. Savi
tai $49, parloro setai $35, valgomo ninkas priverstas parduoti bučemę 

ir groserne, dėl mirties šeimynoj. Par-

I Geras biznis ir, geroj vietoj. Yra gy- 
. VVlllSIBlfl OCAIIIBJMB IMA B n M ft S * 41VJ

| sišaukit tuojau. 8043 S. Racine Avė.
1 Stewart 1422.Sewing Machine

- uyamgg MaŠinoa
LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva

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

PARDAVIMUI 2 kėdžių barbernė 
arba pusę, pigiai. 2404 W. 46th PI.

Automobiles
MES uDmokčaiinn cash už į jūsų automo

bilių, visokių Ūdirbyačių Ir modelių. Mes 
mokėsimo daugiau negu Bluh Book verlfi.

A PLAS MOTORS Ine.
(1039 Cottage Grovc Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. 'Puriu du bizniu, todėl vieną 
noriu parduoti, nes man perdaug 
darbo. 716 \V. 31 St.

PARDAVIMUI groscrnė su ar be 
namo. Labai pigiai. Priežastį patir
si! ant vietos. 8136 Gilbert Gourt.

PR1VA1TŠKAS žmogus parduoda 
_ xs------ —in-’j pianą, kaipi ^ r
naujas, už $100, pusė cash, kitus į! daige 
60 dienų. v-'

6621 S. Richmond St., 2 flatas

Special Bargenai
BUICK BROUGHAH '27 ... ..............
BUICK 26 tu'dan Mstr (J .............. .......
CHEVROLET Landau sednn 1927 ... 
CO1.E 8 Radnn 1920 ........................... —
III DSON COACH ’2O ..............................
l'ACKAKD 8gle (1 sedan ............... ..
BAIGS 1925 spoi. sedan ________ _ _
••a u: E Mpnrt v2 i ... ...........
V EIJ E Sport ........
IVILLYS-KNIGBT. 1924 Tour. Cal. Top 

Dar 160 iAiurinkiintii —> cash arba 
lAinokfijiniais

7001 8. Halsted Vincennca 0447

$950 i 
$425 
$325 1 
$350 I 
$395 - 
$385 ' 
$425 
$150 

$95 
$185

PARDAVIMUI ligbt lunch ir soft 
Brink parlor, visa arba pusė. laibai 
pigiai. Šią savaitę turi būt parduo
tas. Vienai moterei sunku užlaiky-

. 5201 Su. Halsted St.

Exchange—Mainai
UŽ GERIAUSI cash pasiūlymą 

! nupirksite mano grojiklį pianą, ne- 
| turiu vietos naujame name, turiu

2 mnroi^iiic ant parduoti tuojau, parduosiu už $100 
Real Ete. $500 i “ > cash’ J 60 Reikia

1 pinigų persikraustymo išlaidoms.
CD nartfn GEORGE SCHIRER,

6512 S. Halsted St.

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

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

PERKAME

Co.

Lietuvos Paskolos Bonus

20% PIGIAU
ant visų instrumentų 

Garantuotas sutaupymas ant bresi- 
nių, pučiamų ir struniniu 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. VVellington 1146
Mokame

Augšciausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

200 FONOGRAFU su rekordais, 
$5 ir daugiau, visi žinomų išdirbys- 

Ičių. 6136 S. Halsted St. 
i

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St,
Chicago, UI.

Personai
______ Asmenų Ieško__________

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2310 W. Chicago Ava. 
Dept. 7 

Chicago, Ui.

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

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

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

Haymarket 4219.

BU

li-

nuo 
tik 
va-

Aš MOTINfiI.fi ir TĖVELIS, Ma
rė ir Antanas Navarskai, pajieškom 
savo mylimos dukrelės Malvinos Na- 
varskaitės, kuri mus apleido 1926 m. 
liepos mėnesy. Brangi musų dukrelė 
sugryžk pas savo tėvelius, mes tavęs 
ėsam labai pasilgę. Sugryžk mylima 
dukrelė! Tau bus visko pilna ko tik 
tu norėsi, nes mes daugiau dukrelių 
neturim kaip tik tavę vieną; nebijok 
dukrelė busi viskuom patenkinta. 
Arba kas žinote malonėkit mums 
B-anešti žemiau paduotu antrašu.

ūsų dukrelė yra geltonų plaukų, 
mėlynų akių, aukšto ūgio, amžiaus 
15 metų. Kas pirmas praneš tam 
skiliam $50 dovanų.

ANTANAS NAVARSKAS, 
85 Bunkerhill St., Lavvrence, Mass.

Help Wanted—Malė
ParbininkųReilda

patyrusių operatorių prie 
išinų, lathe cutters, mil- 

Visokios rųfiies 
kai 
UŽ

REIKIA i 
sekamų mašinų, lathe cutters 
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 A Metai Co. 5835 S. Loomis 
Blvd. Wentworth 6754.

MES MOKAME brangiai už jūsų 
sebua rakandus, pečius, kaurus ir

BR0WN FURN. CO.
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

Mes perkame visus senus ir var
totus rakandus ir mokame geriau
sią kainą. Taipgi parduedame gerus 
rakandus pigiai. Harvey and Co. 
1357 W Lake. Monroe 0056 arba va-1 
karais Monroe G629i

VARGOMO kambario setas, $5,1 
edaunč, $3, lovos $2, seklyčios se- j 
ai, $15 ir daugiau. Victrolos, bufe

tai, virtuves setai, pusryčiams setai, 
dreseriai, $5. Rašymui stalai, mažos 
liampos $2, pianai $25. Virtuves 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 BRuS. 
640 East 61st St.

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

Atdara vakarais
NEW YORK UPHOLSTERING 

2136 W. Madison St.

ga-

CO.

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

6749 S. Peoria St., Normai 7521

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
kambarių, verti $100(1 .................... $295
kambarių, verti $2OOO . ................. $475

$200 Moiiair Frieze m-klyčios setas .... $88 
$450 Frieze sek tyčios setas ... ... $145 
$160 ricHUlinis valgomo kambario setas $55 
$186 5 Arnotų walnul miegruimio setus $88 
Coxwcll krėslai, kaurai visokios rųAies.
5 Arnotų pusryčiams setas $10

COLLINS STORAGE 
5114 Madison St.

Atdara vakarais iki O. ttedėlioj iki 5

4 
4

Iš Sandėlio Išpardavimas
Mohatr Parlor actan ...................
$360 Parlor notas .... ......... ..
$400 Krieze Parlor netas
VVnlnut Bedrooni netan...............
$200 VValnut miegruimio sotus
Valgomo knnib. setus 
$160 Valgomo kumburio sotus
9x12 Wtiton kaurui ............ .*....
$05 Wilton 9x12 ........ .............
$96 Wilton 9x12 .............
$50 Coxwell krėslai ................

$49.00 
$05.00 
$85.00
$35,00 
$55.00
$30.00 
$45.00
$15.00 
$22.00 
$37.00
$15.00

AVAILABLE STORAGE CO.
7728-32 Stony Island Avė.

Atdara iki 10 kan vak., ncd. iki (I v. v.

Iš SANDELIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už pusę kainos. 4 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas geras. Išmokėjimais. Atdara 
karais. Mes dastatom bile kur.

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St.

va-

MCDERMONT MOTOR SALES*
Vieni iš ChicaroH seniausių vertelgų, turi 

ftO Kuinų ir vartotų karų, viaokių iAflirbys- 
$ftu jki $2000. Visi karai garantuoti, i 

eaah arba išmokėjimais,
7130 S. Halsted St. Triangle 9330 |

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

DIDŽIAUSIS BAKENAS
CHICAOJ

Mes turime išvežti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę
Buick ’27 master 6 coach 
Chrysler ’27 70 sedąn .....
Esscx ’27 coach ..... ‘...........
Ford *27 sedan .................
Flin Big six ’26 sedan .. 
Dodge ’26 sedan .............

7715 So. Halsted St.

Pontlac ’2R coach ................
Oakland Landeau Sedan ’27 
Nash ’26 coach ..................
Essex ’26 coach . .................
Chevrolet ’26 4 door sedan 
Buick ’25 Master 6 touring

$825 
$795 I 
$495 Į
$350 
$750 
$525

EXTRA MAINAI
IŠSIMAINO 3 puikus namai, na

mai randasi gražiausiose apielinkėse, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
didelio namo nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu, ant Archer Avė. netoli Craw-1 
ford Avė., mainysiu ant privačio na-,1 
nio nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO ‘
zidencija,
mainysiu
nepaisant

Su virš
tės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107 ■

7 kambarių muro re- 
su 2 karų muro garadžiu, 
ant 2 flatų muro namo, 
apielinkės.
minėtais reikalais kreipki-

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma
Viena iš puikiausių Michigan 

1 resortų, su namais, sry vuliais; 
i paukščiais ir turtingu invento- 
rium, 9 skylių privatišku golfo 

$495 lauku; tik trejetą valandų ke- 
ll^ilionės nuo Chicagos; resortas 
$4501 išgarsintas tarp augštos klasės

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS
45 TO 61 EAST 55th ST.

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

SPECIALIAI! SPECIALIAI 
Buick Std. Sedan .......................
Hudson Coach ..............................
Nash Coach ..............................
Buick 27, Coupe ....................... f
Oakland Sedan .......................... $600!
Mes garantuojam, kad visi karai yra; 
A-l stovyje. Atuurą vaitarcus n ne- , 
dilioj, Faget Buick Co., 4400 Archer ‘ 
Avė., Virginia 1200.

žmonių ir visų mėgiamas. Gry- 
, no pelno neša apie $14,000 į 
metus. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
' budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake-

$850irių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
1^75 rių kitokių vaisinių medžių, jau- 

$1250 , no alfalfo laukų ir derlingų ga- 
$G()0 nykių. Farma rubežiuojasi su 

A-į stovyje. Atdara vakarais ir ne- j resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

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

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

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taipgi 100 daugiau geros vertas Chrysle- 
rių. Nakh, Dodges, Ikiduonų, Oaklands, Reos, 
Chevrolets, CadiUacs ir tt. Visi karai ga
rantuoji. lAniokčjimals. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

M & K Motor Sales
vnicaroB senniua: tr atsakanfraual vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai Įrengti, gerame mechanifckame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 
$2000. Me» turime karą kuria tinka 
kiemą reikalam*. Cash, llniokėjimula, 
nata. 0811-18 8r>. Hnl.ted St.

Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

Iki 
viso- 
mai

BUICK 7 nasažierių sodan, atsargiai va- 
žin6t:iM 17.000 mylių, origmalik užbulginuiH, 
inechąniAkid A-l, galit nupirkti už $825, pnokOti $!()().

AtkiAuukite 
7020 S. Halsted St.

CASE sport touring, žiemai uždą-- 
romas, $100. A. L. ARGO, 6718 So. 
Westem Avė.

DODGE
____________ , ....
4 pusažiorių Coupe už 

DE LUXĘ MOTORS 
(1937 So. HftlHtod St.

Wenlworih 2222

$175

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

DODGE ’27, Sedan ___________
BUICK ’27. Sedan f......................
CADILLAC V-ttl, 7 pa«. Sedan 
CADILLAC V-01 5 pas. Coupe 
AUBUKN 066 sport Sėdau .....
NASH ’2S Sedan ........ ..... .........
HUDSON Coach ........ ...................

Visi karai garantuoti. Ifiniokčjiniats 
2560 So. Halsted St. 

Atdara visada

$425 
$650 
$600 
$(150 
$050 
$050 
$305

NASH COACH 1920, S pasaiterių, pilnai 
(rengtas, pulkus balion t ajerai, labai tva
rus. 90 dienų garantuotas, $396. 

FINaNCE CO.
7001 Stony Island., Falrfax R080. 

atdara vakarais arba nedėlloj

160 AKRŲ ūkę parduosiu arba 
mainysiu į namą su mažai skolų. 
Yra visi budinkai, gyvuliai ir maši
nos viskas kas reikalinga yra ant 
ūkės.

40 akrų, parduosiu labai pigiai, 
yra budinkai, gyvuliai ir mašinos, 
viskas kaip nauja, arti miesto, prie
žastis pardavimo, našlė. Didesnes in
formacijas suteiksime laišku.

R. Franszkewicz 
Camey, Mich.

ŪKĖS
Lietuvių Kolonijoj turiu daugelį gra
žių ūkių pardavimui. Norinti pirkti ir 
gauti teisingą patarnavimą atsišau-

J. A. ŽEMAITIS, Fountain, Mich.

PARSIDUODA 3 akrai žemės tin
kančios dėl vištų auginimo. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant miesto 
S artės. Žemė randasi prie 79 ir 

er Avė., Justice Purk. Atsišau- 
kit pas savininką.

JUOZAS VILIMAS,
4558 So. Washtenaw Avė.

Phone Virginia 2054

Patarimas Publikai!
Ar žinai,\ kad su plikimu, mainy-

Real Estate For Sale 
Nąmei-žemė Psrdaviinut

PARDAVIMUI St. Charles, III., 
gražus 6 kambarių biiiignlosv, yru j 
sun parlor, įrengtas su visais mo
derniškais parankuinais, karsiu , .• •    . 
vandeniu šildomus, didelis . emen- P“ £ 1 turto, mo>K1.ll| K.,.
linis skiepus, . old.lo „k,..... . kMoi- »?'?'»; nudarytum,
ivik h- iii/n iviotč imiLii k l.m.j.i P'r-’KU laivakorčių siuntimu — nas n ugiiavHU, puikus is langų, VISADOS yra patartina kriep-

l

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

parankuimiis, karštu 
J.... didelis cemen-

akmenų kami 
puiku.s i __ _ _ ,

reginys Fox upės, nepaprastas pir- j 
klnys už $7500, cash $3000. A. C 1 - p-
BADGER, Tel. Ilarrison 6719.

5—G kambarių, |>ečmin šildomas, 
10626 Edbrooke Avė., 1 blokas | 
rytus nuo Michigan Avė. Bargenui, 
turi bnt parduotas tuojati. Reikia 
tik biskį įmokėti, kitus lengvais 
mokėjimais

TRI S!’ BUILDING CO.
2122 E. 751 h St.
Hvde Park 8512

Boulvard 0611-0774 
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDEUS.

JEI norite greitų pasekmių, 
kitę mums pardavimui savo 
estate. Perkame, parduodame 
priimame j mainus.

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2791

iš- BARGENAS ir lengvos išly- 
1 gos. Beveik nauja 6 kambarių 
' bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avcnue

tino- į 
real Į 

arba 1

Extra Bargenas 
Bridgeporte

Du cattage, vienas muro kitas 
džio po 4 kamb., gesas ir elektriką.
Greitam pardavimui už cash, $4300 
už du.

N. C. KRUKON1S 
3251 So. Halsted SI., Chicago.

me-
PARDAVIMUI 4 flatų, prie West 

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

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

TUR1II parduoti gražų 
kambarių murini butirato*, 
reiklu. 

AlniAaiikite Aiandic. 
Savininkas

6742 So. \Vlii|>|>le 
Republic 8708

nioderiiihką (I 
$3000 <a*h

st.

PARDAVIMUI namas su bizniu 
arba vienas biznis — bučernė ii: 
groscrnė. Proga pamatyti noriu f 
čiani pirkti biznį. Arba mainysiu 
ant bungalosv. 3200 Lowe avė. Tol 
Victory 7317.

Bungalovvs
už

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

SALYER
4358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

PARDAVIMUI lotai prie pat 
Marųuette Parko, Millard avė. prici 
71 St., 80x125 pėdų ilgio. Kas no 
ri gali pirkti tik 10 pėdų už $800 
Kas turi automibilių, priimsiu inaij 
nai.s ir duosiu ant išmokėjimo. As-i 
meniškai matykit mane vakarais ai 
per laišką. Agentai neatsišaukit. 
1 fl. iš užpakalio aptiekos.

M. SU U KIS, 
3337 So. Morgan St.

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

i rų medinis garažas, cementinis skle- 
I pas, visas naujas trimas, naujos 
• grindys, pečiumi šildomas, yra visi 

11 engimai ir apmokėti, $5900 cash, 
riimsiu tuštį lotą kaipo dalį įmo- 
ėjhno.
3436 W. 64 PI. geriausioje Chica

gos dalyje, 8 kambarių mūrinė rezi
dencija, 4 dideli miegruimiai, fron- 

’i tinis porČius, su langais ir sieteliais, 
i karštu vandeniu šildomas, lotas 
| 48x125, gražioj vietoj, yra vaisiniai 

■ medžiai, didelė vieta dėl žaidimų 
.1 tik % bloko tolumo, 1% bloko nuo 

geros transportacijos, kaina $11,000, 
už mažiau negu pusę.

■ medžiai, didelė vieta 
tik % bloko tolumo, 1

ATYDAI LIETUVIŲ ■
Mes turime keletą visai naujų bunJ 

Sllow, kuriose dar niekas negyveno įi 
es priversti juos tuoiau parduoti.|j 

'Reikia tiktai biskį įmokėti, o^ kitus? 
labai mažais išmokėjimais.^ Sekami i 
namai yra pardavimui, 
iki gegužio 1 dienos, 
tuojau.

4 kambarių namas
5 kambarių namas
7 kambarių namas

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

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

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

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

Koncesijos
Kraustykite.4*

$5300
$7300$7nnn
$7950

KONTRAKTORIAUS BARGENAI
prie 73 St. 2 blokai nuo Went<rn Avė.. 
bungalow lotas tik $800. savininkas aplei
džiu

st.
miestų.

FULTON.
8217 So. Halsted St.

Vinconnes 1847; 8towart 4706

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

PARDAVIMUI 4 flatų namas prie 
West Marųuette Rd., kaina $17,500, 
tiktai $2000 cash reikia. Kitus leng
vais mėnesiniais išmokėjimais. Taip
gi krautuvė ir 2 flatai prie 63 St., 
netoli Kedzie.

WALTER J. PAUL, 
6601 S. Western 
3236 W. 55th St.

Republic 4170
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. St. Louis Avė.

Tel. Republic 7030

$5000 žefniau Kainos
PARDAVIMUI biznio kampas, 2 

lotai, S. W. Cor. California Avė. ir 
44 Street, gera vieta dėl aptiekos, 
ir- kitokiam bizniui. Vieta apgyven
ta lietuvių, vokiečių ir lenkų.

3 flatų medinis namas, su beis- 
mantu, geroj vietoj. Kaina $5500. 
Inmokėti $1000, likusius kaip len
da. Puiki proga įsigyti nuosavybę.

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St.
Tel. Victory 6122

PARDAVIMUI muro namas 2 po 
5 kambarius, štymu apšildomi. Ran
dasi ant Sacramento netoli 63 St. 
Atsišaukit nuo 5 iki 8 vai. vakare.

B. Pocius, 3827 S. Halsted St.

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

JČS. W. HOUGH & SON. 
4213 So. Haluted St.

Yards 0807

Bungalovv už 
$1000

įmokėjus ir po $75 į menesį. 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 
plumbingaS; vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga moderniškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų ipodelinį namą.

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

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Tai man Avė.

KALĖ AVĖ. 10802—6 kamj). mūrinis 
bungalow, 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- 
?a 2 flatų namą. Tik biskį įmokėti. 
R. H. Ballantine, Owner and Builder, 
Beverly 8552.

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

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

J. Velička tel. Republic 3769 
2517 \V. Marųuette Rd.

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, 1 krautuvė, 2 flatai, taipgi 2 
aukštų medinis užpakalyj, mūriniu 
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, bizniavęs 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, pulkus bargenas.

D’ALES ANDRE
3043% Armitage Avė. 

Spauuding 426G
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