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Kruvina batalija su 
klerikalų maištinin

kais Meksikoje
95 maištininkai, jų tarpe du ku

nigai, užmušti, 40 sužeisti 
kovoje Guanajuato valstijoje

Angliakasių vado ir 
kompanijų advokato 
susikirtimas senate
Anglies pramonės tardomos se-1 

nato komisijos nariai deba- ■ 
tuoju “privatinėsę pramonės 
sočiai Izavimą”

Kautynės tęsėsi 
ligi pagaliau 
visiškai su-

penki maiš

MEKS1KOS MIESTAS, kovo 
29. Netoli nuo San Francis- 
co dėl Bincon, Guanajuato vals
tijoj, įvyko stipri batalija tarp 
federalinės kariuomenės dalies 
ir trijų šimtų klerikalų maišti
ninkų gaujos,
keliolikų valandų, 
maištininkai buvo 
mušti ir priversti

Devyniasdešimt
tininkai buvo užmušti, Įų tarpe 
du kunigai ir gaujos vadas Ro- 
mingo Anaya; keturiasdešimt 
buvo sužeisti ir keturiasdešimt 
septyni sugauti nelaisvėn. Su
imta be to 180 maištininkų ar
klių ir kelios dešimtys šautu 
vų.

Federalinės kariuomenės bu 
vo du karininkai ir keturi ka 
reiviai užmušti ir šeši kareiviai 
sužeisti.

Italų fašistų valdžia 
likviduos katalikų 

skautus
Vienintelė teisėta vaikų orga

nizacija Italijoj, pasiliks tik 
fašistų “BalliUa"

29. — 
valdžia 
dekre- 

kuriuo katalikų vaikų or-
vadinama “Katali- 
bus užginta.

\VASHINGTONAS, kovo 29.
Anglies pramonės tyrinėja

moje senato komisijoje vakar 
įvyko susikirtimas tarp United 
Mine \Vorkers unijos pirminin
ko Jobn’o L. Lewis’o ir Dino 
kasyklų kompanijų advokato 
A. M. Belden'o.

Angliakasių vadas liudijo ko
misijoje, kad kai kurie Dino ka
syklų savininkai, kurie šiaip de
dasi palankus unijai, pelnus, 
rautus iš unijinių savo kasyklų 
Ohio valstijoje, investuoja į 
neunijines kasyklas VVvst Vir
ginijoje ir tuo budu padeda 
Mest Virginijos ir Kentucky 
kasyklų savininkams kovoti 
iries unijų.

Lewis įvardijo, kad, be kitų, 
aip daro Illinois Central ge- 

’ežinkelio kasyklos ir Madison 
"oal kompanija.

Kompanijų advokatas Beldė n, 
pašokęs iš vietos, ėmė rėkti, 
kad tai esą netiesa, bet anglia
kasių vadas atšovė, kad į ir;: ži
nąs, ką sakus ir darydamas 
kaltinimų kompanijoms jokiais 
prasimanymais nesi vaduojąs.

Kompanijų advokatas Belden 
prašė senato komisiją leisti 
:am tuojau atsakyti j Le\viso 
kaltinimus, bet komisija atsa-

(Atlantic »ti<l rt»clfl<-

George Chisholm iš Kast Chieago, Tnd., kuris prisipažino 
moteriškės barimo nužudęs su aavo sūnūs — prigirdęs juosdėl

kanale. Jis dabar sėdi kalėjime laukdamas teisino už žmogžu
dystę.

Sovietų užsienio ko
misaras Cičerin ža

das rezignuoti
Tarp jo ir sovietų politinės po

licijos įvykęs aštrus konflik
tas dėl areštavimo vokiečių 
inžinierių ‘*

BERLYNAS, kovo 29. —Vie
tos politiniuose rateliuose gauta 
žinių, kad Cičerinas, Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų ko
misaras, nusitaręs rezignuoti.

Pasak pranešimų, čečerinas 
rengiąsis pasitraukti dėl lo, 
kad tarp jo ir Ge-Pe-U [sovie
tų politinės policijos] įvykęs 
aštrus konfliktas dėl areštavi
mo vokiečių inžinierių Doneco 
anglies srity.

Cičerinas buk pastatęs ulti
matumą, kad areštuotieji vokie
čiai butų tuojau paleisti. Gc- 
Pe-U betgi jo ultimatumą at
metus ir vokiečių inžinieriai te
belaikomi arešte.

Areštuotų vokiečių ir kartu 
su jais suimtų kai kurių aukštų 
Raudonosios armijos žmonių 
l/yla busianti tardoma po dvie
jų ar trijų savaičių.

Tarptautine imigra 
cijos konferencija

šeštadieni, kovo 31, čia prasi
dės antra tarptautinė imigraci
jos konferencija, kurioj daly
vaus penkios dešimtys valsty
bių. Pirmininkaus krašto pre
zidentas Machado. Konferenci
ja tęsis apie tris savaites.

Žlugo Britų laivas su 
15 žmonių

Buvęs Staats-Zeitung 
redaktorius suimtas

ROMA, Italija, kovo 
Diktatoriaus Mussolinio 
žada netrukus paskelbti 
ta,
ganizacija, 
ku skautai

Vienintelė teisėta vaikų or
ganizacija Italijoje pasiliks tik 
Ballilla — fašistu vaiku skau
tai.

šis fašistų valdžios nutarimas 
yra tiesioginis jos atsakymai 
papai Pijui XI. kurs savo kal
boj praeitų sekmadienį smerkė 
Italijos politinę katalikų par
tijų dėl jos politikavimo su fa 
šizinu ir užmiršimo šv. Petro 
Įpėdinio, o taipjau fašistų vai 
džią dėl jos jaunuomenės auk
lėjimo monopolizavimo.

Francijos-Rumanijos 
skolų sutartis

PARYŽIUS, kovo 29. —Fran- 
cijos ir Rumanijos atstovai pa
sirašė skolų sutartį, kuria Fran- 
cija gaus iš Bumanijos 37 im
liomis dolerių skolos, sumoka
mus dalimis per 62 metus.

APAKO NUO SVAIGALŲ; NO 
RI $10,000 ATLYGINIMO

NORFOLK, Va., kovo 29. 
Mrs. Annie Bamey įnešė teis 
me bylų, prieš Louis Leviną 
reikalaudama $10,000 atlygini 
mo. Skundėja sako, kad Levin 
davęs jos sunui svaigalų, kuris 
jų išgėręs apako.

*ORR

pyti vėliau.
Kaip išeitį iš chaotingos ang

ies pramonės padėties, Percy
Vetloiv, angliakasių unijos
West Virginijos distrikto No.
17 pirmininkas siūlė, kad ang-'

Ries pramonę paimtų savo kon- 
trolėn federalinė valdžia, ir tas 

pasiūlymas sukėlė debatų sena-
o komisijos narių tarpe. kietijos vyriausybė žada prašyti 

Senatorius Bruee pasakė, kad ' *i“icIlstaKų prieš savo išsiskirs- 
'okia kontrolė kvepianti sočia-• *.vn,d priimti įstatymų, kuriuo 
'izavimu privatinės pramonės, |butV užginta vokiečių firmoms 
> tai jau, girdi, eitų per toli. Pardavinėti ginklų ir amunici- 

Kiti senatoriai betgi tokio i,ls Kinams.
baisaus dalyko čia neįžiūrėjo.1
•'ederalinė valdžia juk per sa-

! o tarpvalstybinės prekybos
Į komisiją reguliuojanti geležin
kelius, pasakė senatorius Good- 

ng, o niekas betgi nemanąs, 
kad musų geležinkeliai yra so- 

j 'ializuoti.

Illinois kasyklų savinin- vedyK()s .tar|> inn^onKtonl1
kai nutarė nebesidė- l<krikscl(>ni9»__________

rėti su unija $325,000,000 M ississippi
Tuo tarpu Illinois anglies tvanams kontroliuoti 

kasyklų savininkų asociacija
aikė savo konferenciją Chica-
roje ir nutarė atsisakyti nuo
iet kurių derybų su angliaka- Mississippi upės tvanams kon- 

sių unija, jei pastaroji nesutik- troliuoti skiriama 325 milionai 
danti arbitruoti dėl mažesnės, dolerių 
ne kad Jacksonvillės sutarti-j 
ni numatytos, algų normos.

šitas kasyklų savininkų nuta
rimas reiškia, kad nuo balan- 
Ižio 1 dienos, kai pasibaigs da
bartinės paliaubos, visos kasyk- 
os Illinois valstijoj 

tos, išskiriant tik
uri padariusios

unija sutartis.

LONDONAS, kovo 29.
Prapuolė Britų garlaivis Sagua 
La Grande. Jis išplaukė iš Phi- 
ladelphijos į Ha!ifaxą sausio 
22 dienų ir nuo to laiko nieko 
apie jį negirdėt. Manoma, kad 
yra žuvęs. Laivas su penkioli
ka įgulos žmonių gabeno ang-

Kaltinamas dėl prigavimi tar
me nų keliais milionais do
leriu v

bus uždary
tas, kurios 
atskiras su

Vokietija nori užgint 
pardavinėjimą ginklų 

Kinams
Ragina duot nepriklau

somybę Filipinams
\VAS11INGTONAS, kovo 29. 

—Kongresmanas Gilbert [dem., 
Ky.] savo kalboj atstovų bute, 
ragino suteikti Filipinams ne
priklausomybę.

BUFFALO, N. Y., kovo 29.
Pašto inspektoriai areštavo 

čia Afthurą Lorenzą, buvusį 
Gbicagos vokiečių dienraščio 
Illinois Staats-Zeitung redakto
rių, kurs ką tik buvo atvykęs 
iš Toronto, Kanados.

Lorenz yra kaltinamas dėl 
□ąvartojimo pašto apgavingiems 
tikslams ir išviliojimo iš Wis- 
eonsino ir Minnesotos taimerių 
kelių milionų dolerių.

Gandai apie masi
nius areštus ir su 
šaudymus Ukraino

BERLYNAS, kovo 29. — Gan 
ti čia pranešimai iš Rygos i 
Varšuvos sako, kad Ukraino; 
sovietų vyriausybė sušaudžiu 
penkiasdešimt ukrainiečių na 
cionalistų, o taipjau daug kit’ 
areštavus už tautinę ukrainie 
čių propagandą.

Tarp sušaudytų esą ir žinom 
socialistai, Dr. Paternik ir Di 
Surakova, moteriškė.

Tarp areštuotų nacionalist’ 
minimi toki žymus asmens i? 
mokslininkai, kaip prof. Šėmio 
novič, I>r. Čikolenko ir kiti.

Protestuoja prieš di 
dį italų plūdimą į

Australiją
SYDNEY, Australija, kov< 

29. Buvęs ministeris pirmi 
įlinkas Hughes savo kalboj na 
cionalistų partijos suvažiaviin 
protestavo prieš didelį Italijon 
emgirantų plaukimą į Australi- 
•ą. Australija juk nesanti Ita
lijos kolonija.

“Premjeras Mussolini, matyt, 
mano, kad jam reikia tik pa 
barškinti kardu makštyje, ii 
mes turime įsileisti neribotu; 
italų emigrantų tytveikus,” pa
sakė Hughes.

Kalbėliumas apie deportavi
mą Amerikos negrų muzikantų 
kurk buvo andai užtikti vienuo
se namuose su baltomis pliko
mis moterimis orgijas keliant, 
Hughes pasakė, kad jei tai bu
tų atsitikę Amerikos pietinėse 
valstijose, tie negrai butų buvę 
tuojau nulinčiuoti.

“Australijos muzikininkai 
Jungtinėse Valstybėse boikotuo
jami,” sakė buvęs premjeras 
“o dabar toji ‘laisvės žemė 
siunčia čia tuos juodus gyvu 
liūs linksminti mus.”

No.JG

100 unijų pasižada 
emti socialistus rin
kimu kampanijoje
Tnijų atstovų konferencija New 

Yorke nutarė organizuoti tūk
stančio komitetą kampanijos 
darbui

ios Kinams.

Albanija panaikina po
ligamiją (daugpatybę)

TIRANA, Albanija, kovo 29.
— Senatas priėmė 
kuriuo poligamija 
užginama. įstatymu

įstatymą

leidžiama 
ir

ityASIHNGTONAS, kovo 29. 
Senatas priėmė bilių, kuriuo

J. V. ir Lenkijos dery
bos dėl sutarties

WASHJNGTONAS, kovo- 29.
Šiandie prasidėjo jM'rtrakta- 

cijos dėl arbitražo ir draugin
gumo sutarties tarp Jungtinių 
Valstybių ir Lenkijos.

i Danai domisi geležin- 
i kelių statyba Lietuvoje

KAUNAS. — Lietuvos vy
riausybė gavo vienos stambios 
Danijos firmos pasiūlymų sta
tyti geležinkelio linijų ruože 
Telšiai Kretinga. Danai tam
reikalui žada duoti paskolų. 
Nors šio pasiūlymo sąlygos ga
lutinai nėra išdėstytos, tačiau 
yra žinoma, kad dalis reikalin
gos geležinkelio statymui me
džiagos turės būti perkama 
Danijoje.

Vyriausybės paruoštas šio ge
ležinkelio statymo planas įteik
tas danų firmai patikrinti. Iki 
kovo mėn. 15 dienos bus 
žinomas danų nusistatymas 
veikalu.

Akiems pusėms susitarti 
statytas terminas gegužės 
nesj.

jau 
tuo

nu- 
nne-

80 Japonų karo laivų 
plaukia i Kinų vandenis

Chii togai ir apielinkel federa 
linis oro biuras Šiai dienai pra 
našauja:

Gali būt daugiau sniego; ne
didelė temperatūros atmaina; 
stiprus nenusistoję vėjai.

Vakar temperatūros buve 
tarp 31° ir 34° F.

šiandie saulė teka 5:39, lei
džiasi 6:12. Mėnuo leidžiasi

Darė merginai 56 ope
racijas; mirė

MEMPIUS, Tenn , kovo 29.— 
Mirė Miss Alameda Cahill, 21 
metų amžiaus, sirgusi per kelis 
metus liga, kurios gydytojai 
niekaip negalėjo suprasti. Mer
ginai per- pastarus ketverius 
metus buvo padarytos penkias
dešimt šešios operacijos, bet 
veltui.

Sudegė katalikų bažnyčia
BATTLE CBEEK, Mieli., ko

vo 29. r— Praeitą naktį čia su
degė katalikų St. Pbillip’o 
nyčia. Nuostoliai siekia 
tūkstančių dolerių.

baž-
200

TOKIO, Japonija, kovo 29.— 
Keturiomis grupėmis į įvai
rius žiemių ir pietų Kinijos uo
stus išplaukė aštuoniasdešimt 
Japonijos, karo laivų. Vyirausy- 
bė sako betgi, kad šita nepa
prasta kelione jokios politinės 
reikšmes neturinti.

CAIjENA, Mo., kovo 29. — 
Jų valtelei apvirtus, James upėj 
prigėrė dvi vietos aukštesnės 
mokyklos studentės ir vienas 
studentas.

HAVANA, Kuba, kovo 29.— 
Prezidentas Machado planuoja 
ateinančių vasarų padaryti vi
zitų Jungt. Valstybėms.

14 metą gimnazisto 
meilės tragedija

Mokytojo pasityčiotas, tėvo su
bartas, nusižudė, dėl to mo
kiniai pakėlė riaušes

PRZEMYSL, Lenkija, kovo 
29. — Del nusižudymo čia vie
no gimnazisto kilo mokinių 
riaušės, per kurias daugelis jų 
buvo sužeisti.

Gimnazistas Srokovski, 14 
metų berniukas, buvo įsimylė
jęs vieną aktorę. Vienas moky
tojas dėl to pasityčiojo iš jo, 
ir už tai gimnazistas davė jam 
; žandą. Sužinojęs apie tai tė
vas pasakė sunui, kad už toki 
darbų jam nebesą vietos namie

Nusiminęs Srokovski parašė 
atsisveikinimo laišką mokyto
jui, tėvui ir savo draugams mo
kiniams ir, nuėjęs geležinkelin 
nuolė prieš atbėgantį ekspre
sinį traukinį.

Jį laidojant visos mokyklos 
5r kolegijos buvo uždarytos. Po 
laidotuvių, kuriose dalyvavo vi- 
ių mokyklų mokiniai i ir tuks
iančiai šiaip žmonių, mokiniai 
nuolė gimnaziją ir ėmė visus 
baldus daužyti ir laužyti. Tą 
nat jie padare minėto mokyto
jo namuose. Kilo riaušės ir su
sirėmimas su policija, kurios 
daug mokinių buvo sužeista.

Nusižudžiusio gimnazisto tė
vas, kuris yra aukštas lenkų 
valdininkas, bijodamas savo su- 
naus draugų keršto, buvo pri- 
v^rstas beirti iš miesto.

ATĖNAI, Graikija, kovo 29 
— Vakar į Atėnus atvyko Ru- 
manijos karalienė Marija su 
dukterim Ileana.

Du valdininkai trauki
nio užmušti

I 
t - -1

HUMBOLDT, S. D., kovo 29 
— Traukiniui užgavus jų auto
mobilį buvo užmušti Oscar 
Hanson, prohibicijos agentas, 
ir E. Flanhery, Jungt. Valsty
bių maršalas.

Baigusi kolegiją bedar
bė mergaitė nusižudė
NEW YOKKAS, kovo 29. — 

Negalėdama niekur gauti dar
bo, kad galėtų savo suvargu- 
dems tėvams padėti, gazu nu 
dlroškino Jeanette Davidson, 
18 metų mergaitė. Ji ką tik 
buvo baigusi kolegiją.

NEW YORKAS, kovo 29.
Tnijų atstovų pasitarime, kuris 
vyko Bethoven Hali salėje, bu- 
’o priimtas kaip vienu balsu 
nutarimas, kad ateinančio] pre- 
idento rinkimų kampanijoj, 
inijos visokeriopai remtų socia
lių partiją.

Konferencijoj, kurioj dalyva- 
’o daugiau kaip dviejų šimtų 
mijų atstovai, buvo nutarta 
'auti iš kiekvieno atstovauja- 
nų unijų nario po pusę dolerio 
Mezliavos socialistų kampanijos 
•eikalams ir organizuoti tuks- 
ančio narių komitetą kampa
nijos darbui dirbti.

Visi konferencijos dalyviai 
pareiškė, kad organizuotuose 
iarbininkuose sentimentas so- 
•ialistų partijai dabar labai 
mstiprėjęs ir kad dėl to galima 
aukti geriausių kampanijos 
nasisekimu.

Oro susisiekimas su 
Klaipėdą per Tilžę

tauno Miesto Valdyba atmetė 
“Deruluft” prašymą

KAUNAS. Prieš keletą die
nų Kauno miesto valdyba pl
eiskę, kad principe sutinkanti 
Tnansiniai paremti oro susisie- 
cimą Karaliaučius Klaipėda

Kaunas ir numatė šiam rei
kalui 20,000 litų. Kauno m testo 
'aldyba šį savo nusistatyTną 
pakeitė “Deruluft” bendrovės 
įrašymą dėl suteikimo jai pa
talpos atmetė. Tai įvyko dėl 
nu motyvų.

Šiomis dienomis Kaunan bu
vo atvykęs su reikalais Tilžės 
miesto burmistras p. Teschner, 
kuris painformavo Kauno m. 
valdybą, kad oro susisiekimo 
Klaipėda — Kaunas ir Kaunas 
- Klaipėda ruože eis per Tilžę.

Kauno miesto valdybai toks 
netiesioginis susisiekimo būdas 
arp dviejų Lietuvos miestų, ir 
lar per svetimą miestą, nepa- 
'iko ii- ji atsisakė bendrovę fi
nansiniai paremti.

Bevelis telefonas tarp 
Paryžiaus ir N. Y.

PARYŽIUS, kovo 29. —šian- 
lie tapo įsteigta bevielio tele
fono tarnyba tarp Paryžiaus ir 
Ne\v Yorko.

Panama panaikina su
varžymus imigracijai
PANAMOS MIESTAS, Pana

ma, kovo 29. — Panamos kon
gresas trečiuoju skaitymu pri
ėmė 1926 metų imigracijos įs
tatymo pakeitimą, kuriuo ati
daroma durys imigracijai iš 
Japonijos ir Bytų Indijų.

Nukovė banko plėšiką
MONROE, Ohio, kovo 29. — 

Monroe Banko kasininkas 
Smith nušovė nepažįstamą vy
rą, kuris įėjęs į banką ir grū
modamas revolverio reikalavo 
pinigų.

Potvyniai Graikijoj

ATĖNAI, Graikija, kovo 29. 
— Del nepaliaujamų lietų kai 
kuriose vietose, ypač Graikų 
Makedonijoj, kilo potvyniai.

Italijoj 413,000 bedarbių
ROMA, Italija, kovo 29. — 

Oficialiomis žiniomis sausio mė
nesį Italijoj buvo 413,000 be- 
iarbių.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

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

|L...... ........... jį
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[korespondencijos!
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So. Omaha, Nebr.
Dangaus agentas agento biznį 

sutrukdė

Vyskupo svetainėj būvu su
rengtas vakaras paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuves. Tam vakarui kalbėti bu
vo pakviestas kun. J. Jonai
tis.

Pirmiausia kalbėjo kun. J. 
Mikulskis; savo gremėzdiška 
kalba girė lietuvius, šj kartų 
keikti lietuvius jis nebandė, 
nes gerai žinojo, kad jis kal
ba svetainėj, o ne bažnyčioj.

Pasirodo ant pagrindų ir 
kun. J. Jonaitis. Žmonės pra
dėjo pliaukšėti rankomis, kas 
kun. Mikulskiui nepatiko, nes 
jam veik niekas neplojo.

Kun. Jonaitis pasisakė buvęs 
Lietuvoj, nusipirkęs lordu kų ir 
važiavęs iš parapijos Į para
pijų. Lietuvoj žmonės gerai gy
veną ūkininkai, bet beže
miams esą apysunki! gyventi, 
“liet Amerikos lietuviai neva
žiuokite, nevažiuokite ir neva
žiuokite j Lietuvą gyventi, nes 
jums bus blogai”, šaukė kun. 
Jonaitis, bet kodėl bus blogai 
taip ir nepasakė. Pasigyrė, kad 
jis valgęs pietus su tariamu 
Lietuvos “prezidentu” Smeto
na; labai išgyrė, kad esąs ge
ras žmogus ir daug gerą pa
daręs, bet kokj gerą ir kam 
tą gerą padarė irgi nepaaiš
kino.

Baigdamas kalbą puolė len-į 
kus. Taipjau papasakojo, kadi 
matęs lenkus kareivius, kurie 
buvę apsikarstę vanagais — 
ant galvos, pečių, nugaros ir 
pilvo. Žmonės juokias, o kun. 
Mikulskis, pats būdamas len
kas, tik stovi kertėj ir rau
kosi.

Pridūręs, kad jau vėlus lai
kas ir klausimų nebusią, nu
šoko nuo pagrindų ir ėmė svei
kinti pažystamus. Taipjau pa
ėmęs biznio terbą, kurioj bu
vo knygutės ir smetonlaižių 
paveikslai. įdavė J. Švežiaus- 

. kui pardavoti. Kun. Mikulskis 
pamatęs, kad kun. Jonaitis 
pradėjo biznį varyti, tuoj tą 
bizni sustabdė. Kun. Jonaitis 
sužinojęs, kad vanagas sustab
dė jo biznį, pasiėmė savo ter- 
Lą ir nė neatsisveikinęs su va
nagu, išvažiavo.

Vanagas pasikvietė kun. Jo
naitį, kad sutraukti publiką. 
Tai jam pavyko ir žmonių bu
vo nemažai. Ir butų buvę vis
kas gerai, jei kun. Jonaitis ne
būtų palietęs lenkiško vanago, 
— nebūtų gavęs kiko.

Kun. J. Mikulskis i>er pa
mokslą paskelbė, savo parapi- 
joiiams, kad 1927 m. parapija 
įplaukų turėjo $8,(MM), o išlai
dų $9,000. Tai reiškia, kad de
ficitas siekia $1,(MM). Dabar 
pasirodė ir šv. Antano |>ara- 
piįos neva atskaita. Bet toje 
atskaitoje parodoma tik kiek 
kuris parapijonas mokėjo už 
kvitclę, nedėldieninės, kiek da
vė ant anglių, kalėdų ir Vely
kų, taipjau kiek parapijonys 
yra skolingi parapijai. Tečiaus 
kilų įplaukų, kaip iš bazarų, 
šliu!>ų, krikštų, už svetainę, 
atskaita neparodo. Neparodo ir 
išlaidų. Visą tai, kaip matyt, 
pasilieka dangaus agento žinio
je. Dabar parapijonys sako, 
kad kunigas išleido ne a įskai
tą, bet bizūną, kad iš parapi
jom! daugiau pinigų išlupus. 
Bet esą veltus darbas, nes dau
giau dolerių vistiek nebeišlups. 
Bet ir vienas dalykas geras:

tą atskaita atidengė tuos sla
pukus, kurie dedasi neva lais
vamaniais, bet slapta duoda 
savo dolerius kun. Mikulskiui. 
Jie manė, kad niekas to ne
sužinos, bet dabar pats kun. 
Mikulskis ėmė ir juos išdavė, 
taip kad dabar visi pamatėm, 
kurie tik nuduoda laisvama
niai esą.

— Proletaras.

Waukegan, III.
Kovo 25 d. j Waukeganą bu

vo atvykę pasižvejoti “Vilnies“ 
Redaktorius ir nepriklausomos 
(nezaležninkų) parapijos kuni- 
gužis.

Nors tinklą buvo užtiesę iš 
anksto ir plačiai, bet nedaug 
laimėjo vos 57 žuveles su
gavo. Davė ir pačioms žuve
lėms nusibalsuoli į kurį maišą 
nori lysti. Žinoma, redaktorius 
žuveles geriau pažysta, tad su 
lindo 17, o kunigėliui liko tik 
7 nabagės.

— Ištrukusi žuvelė.

Indiana Harbor, Ind.
Kovo 17 d. ir pas mus bu

vo atskridęs Vanagas, bet ne 
tas vanagas, kuris Lietuvoj 
taip nemėgiamas buvo svečias, 
o vištos tiesiog kavodavos, kad 
išgelbėjus savo gyvybę, čia gi, 
pas mus, buvo artistas A. Va
nagaitis, kurio visi laukė, kaip 
brangaus svečio. 'Pečiaus ir čia 
atsirado tokių vištų, kurios ir 
šio Vanago pabūgo ir nėjo 
klausytis jo gražių dainų ir 
juokų, bet nubėgo pas kuni
gą maldauti, kad jas “išspavie- 
dotų”. Turbut jos manė, kad 
be jų tai jau nieko nebus. Bet 
apsiriko. Publikos buvo labai 
daug arti dviejų šimtų žmo
nių, kas sulig musų nedidelės 
kolonijos skaitosi gana daug.

Vanagaičiui vakaras buvo 
sui engtas bendromis jėgomis 
vietos nebažnytinių draugijų. 
Užbaigus-programų, p. Račiū
nas varde p.p. Vanagaičio ir 
Olšausko paačiavo komitetui ir 
tuo užbaigė linksmą juokų va
karą. Publika skirstėsi vaka
ru pilnai patenkinti. Pasitai
kius progai gal ir vėl kada su
lauksime Vanagaitį Indiana 
1 lai bore.

Kanados lietuvių 
vargai ir nelaimes
TORONTO, Ont., Kanadoje. 

— Dabartiniu laiku yra į Ka
nadą privažiavusių labai daug 
jaunų lietuvių, žinoma, atvy
ko jie į čia laimės ieškoti. Te- 
čiaus toli ne visi tą laimę ran
da. Daugelis musų lietuvių dir
ba miškuose ir prie geležinke
lių, kur gauna labai mažą atly
ginimą vos 25c ar 35 c į va
landą. Su tokiu mažu uždar
biu “laimės“ nesurasi. Bet ir 
tie, kurie dar gauna darbo miš
kuose ar prie geležinkelių, vis
tiek dar skaito save laimingais, 
nes daugumas nė tokio darbo 
negali rasti. Kanadoje yra la
bai daug bedarbių, jų tarpe la
bai daug lietuvių. Tie jų, ku
rie dar turi giminių Kanadoje 
ar Jungt. Valstijose, gaudami 
iš jų pagelbos. dar šiaip taip 
nuo savęs vargą stumia; bet 
kurie giminių neturi, o darbo ir 
negauna, susilaukia labai dide
lio vargo. Tokie nė prie pašel- 
pinių draugijų negali priklau
syti, nes neturi iš ko duoklių 
užsimokėti.

Štai vienas liūdnas nuotikis. 
Pranas Butkus išgyvenęs vie
nus metus Kanadoje, sunkiai 
susirgo. Neturėjo nė pinigų, nė 
draugų. Prisiėjo eiti į ligoni
nę. Bet ir ten pagelbos nerado, 
nes su nepiliečiu niekas nenori 
skaitytis. Keletą dieną ligoni
nėj jis išgulėjo be jokios prie
žiūros. Tik kada kraujas pra
simušė per burną ir nosį, t Ada 
atėjo gydytojas apžiūrėti. Bet 
jau buvo per vėlu ir Pranas už 
poros dienų pasimirė. Vėlionis 
buvo prisirašęs prie šv. Jono 
draugijos, bet gyvas būdamas 
dėl nešinamos priežasties pa-

geibos iš draugijos negavo: ar 
tai velionis apie savo susirgi
mą draugijai nepranešė, ar gal 
kaltas ir dr-jos apsileidimas...

Pranui mirus tečiaus draugi
ja ėmėsi už darbo ir rūpinos, 
kad velionis butų tinkamai pa
laidotas. Draugijos nariai per
ėjo per stabas rinkdami iš ge
raširdžių žmonių aukas palai
dojimui. Velionį palaidojo ko
vo 22 d. katalikų kapinėse su 
visomis bažnytinėmis apeigo
mis. Laidotuvėms daugiausia 
pasidarbavo p. Danielius.

Patartina visiems lietuviams 
priklausyti prie pašelpinių 
draugijų, kad ligai ištikus ar 
pasimirus nereikėtų kitiems 
vaikščioti po stubas ir prašinė
ti kad kas sumestų po kelis 
centus.

—Torontietis

bai reikalingos.
leškojamieji arba apie 

ką nors žinantieji asmens 
lankiai prašoma atsiliepti 
antrašu:

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

15 Park Bow,

juos
nuo- 
šiuo

MUZIKOS ir RAMO
KRAUTUVĖ

žinių

Moterims čeverykai

S5.85

Paieškoma
tu SBCkX1TT: - VELIVIENE, 

Ona, kilusi iš Garliavos valšč., 
Kauno apskr., per ilgą laikų 
gyvenusi Girardville, Pa. Jau 
nuo 1922 m. tėvas žinių netu
ri — yra kibai susirūpinęs.

LBODECKAS, Vladas (Wal- 
ler Horodecke), ilgą laiką gy
venęs Detroit, Mieli., bet da
bar jau apie keturi metai kaip 
giminės jokių žinių negauną.

SKOM1NAS, Juozas, iš Grali- 
žiečių kaimo, Vaitkuškės valšč., 
Ukmergės apskr., Amerikon at
vykęs 1907 m. Gyvenęs apie 
New York’ą ir Pittsburgbą.

NARKEVIČIUS, Aleksas, ne
va gyvenąs Portlnnd ar apie 
PorŲand, Me. Icškoja A. Dal
gis.

BERNOTAI (BERNOTS), Ta
deušas ir Mykolas, sūnus An
driejaus, virš dvidešimties me-

tų gyvenę Amerikoje, giminės 
jokių žinių apie juos neturi.

PIETERIS,- Kazimieras, dar 
prieš didįjį karą Amerikon at
vykęs ir neva buvęs pašauk
tas J. A. V. kariuomenėn. Ar 
jis gyvas ar miręs 
giminės neturi.

BENiUŠIS, Antanas, gimęs 
Lietuvoje, dabar gyvenąs Bal- 
timorėje.

ČEKA1TIS, Pranas, iš Lietu
vos išvykęs prieš karų, gyve
nęs Brooklyne ar jo apylinkė
se ir neva buvęs pašauktas J. 
A. V. kariuomenėn.

ŠEŠELGIAI, Petras, Nikode
mas ir Emilija, iš Nevienų, Pa
nemunėlio valšč., Rokiškio ap- 
skr., Amerikon atvykęs prieš 
karą ir gyvenę kur tai Penn- 
sylvanijos valstybėje.

BUTKEVIČIUS
Jonas, gyvenus 
Buffalo, N. Y., 
Faile.

SKARBALIUS,
rikon atvykęs 1889 ar 1900 m., 
gyvenęs Bostone ir neva mi
ręs 1920 m. Tikslios žinios la-

— E. Feleskaitė
Konsulato Sekretorius

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

Ponas ir ponia

eik Šia,jos, 
PIETAI GATAVI.

i DA PALAUK.
JUK MES 

NESENAI PUSRYTI
VALGĖM

MAN RODOS
GERIAU BUS 
JEI AŠ RYTOJ 
RASIMATYSIU SU

< DAKTARU _

Žvirblis saujoj yra ver
tas dviejų ant tvoros

(BUTKUS) 
kur tai apie 
neva Niagara

Juozas, z\me-

Jei pagalvosi tai gerai suprasi ši
tos senos patarlės reikšmę, ir ap
saugosi žvirbli turimu rankoj ir ne
svajosi apie žvirblius ant tvoros.

Žvirblis saujoj reiškia tuos daiktus, 
guriuos tu turi, gera sveikata, geros 
akis, turtas ir taip toliau. Guard 
your hoalth, ūse your wealth judi- 
ciously, never grudgingly, and give 
your eyes the best possible attention, 
o busi laimingas. Dr. G. Serner.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heafmg 

Kaipo lietuvis, lietuviams visiko, 
patarnauju kuogeriausial 
M. YUSKA & CO 

<604 So. Paulina St„ Chicagu IH
■

Jis Budavoja Stiprumą
Kasdien jums reikia vitaminų, 

tokios rųšies kurie turi cod-liver 
oil, kad pagelbėtų apsaugoti jūsų 

r sistemą nuo slogų ir kosulio.

SCOTTS EMULSION 
užtikrina dėl nusilpusių kūno sistemų stiprumą bu- 
davojantj maistą, turtingą sveikatą-budavojančiais 
vitaminais iš cod-liver oil. Jis gardus ir lengvai virš
kinamas.

Scott’s Emulsion turėtų būti vartojamas 
reguliariai kaipo apsisaugojimas nuo slogų 
ir kosulio.

& Bowne, Bloomficld, N. J. 27-40

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

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 Sesutė 
valcas.
Skombalinė polka ir Telšių 
polka
Tu arielka tu pilkoja ir Au
gina motulė vienturtę dukrelę 
—Venckevicz.

Tas pačias dainas galite gaut ant 
rolių dėl pianų.

26057

16085

26051

26053

26056

79481

79482

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

BRIGGS
x NEBŪK PAIKAS?
) v SERGANTIS
' ŽMOGUS 
NEVALGO TAIP
PlETlį , KAIP 

TU.

AS TURĖČIAU 
BŪTI DĖKINGAS. 
KAIP AS DABAR 
J AUGI UOSIU. J

) KODĖL?JOS.
Į TU 631 
PAVYZDIS SVEI

KATOS. BET VIENO 
AŠ NORĖČIAU, KAO 

> TU NUSTOTUMEI 
k KOSĖJUS

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

3417-21 So. Halsted St 
CHICAGO 

Tel. Boulevard 4705

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

Senas priežodis sako: viena 
beda lai ne bėda. Bet kai ke
lios apsėda, tai pasidaro ir di
delė bėda, štai keletas mėne
sių atgal pas p. Juozą Rad
žiu nakties laiku buvo apsilan
kę neprašyti svečiai, kurie iš
sivežė p. Radžio naują Buicką. 
Garažius buvęs užrakintas taip, 
kad, rodos, niekas negalėjęs į 
jį įeiti; bet vagilių nesulaikė 
nū dideli užraktai: pasiėmė au
tomobilių ii- išvažiavo savo ke
liais. Bet p. Badžius uesumi- 
nė perdaug: juk Buickų yra 
daug — nusipirks ir kitą.

Dabar gi sunkiai susirgo 
p-ia Ona Radžienė ir jai liko 
padaryta pavojinga ir sunki
operacija. Ji randasi Augustai) 
ligoninėj, Chicagoj. Ret kaip

operacija pilimi nusi
sekė ir p-ia Radžiūne jaučia
si tfana gerai.

P. p. Kadžiai yra turtingi, 
buvę biznieriai. Jų jaunesnis 
sūnūs Juozas lanko kolegiją ir 
su laiku mes susilauksime sa
vo profesionalo.

— Reporteris.

Garsiiikilės Naujienose

ŠTAI YRA
LAIMES KAULIUKAS, 

LINKĖK SAU
LAIMES.

AŠ linkečiau.N 
KAD AŠ GAUČIAU 

DAUGIAU 
SIMPATIJOS

Čionai .

NA JUS LAIMEJ0T6
KĄ JUS NORITE?

* AŠ LINKIU, KAD S 

TU- RUKYTUMEI< 
OLO GCLO ClGARj 

ETU5, TUOMET 5 

PRANYKTI KOSULYS 
IR TAVO SUSIRAUKT 

MAS

PAPA 
MYLI 
MAMA?

\ nustok klausas 
PAlKy „KLAUSIMI • 

SU DCSIMTUKį , 
NU0LKJ APTICKA IR 
pARNESiC CARTCN 
0L0 C0I.SS.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ 

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

OLD GOL
Tite Smoother and Better Cigarette į

t... not a cough in a carload
MTH.

You, too, 
can have 
cleaner, 

i brighter 
k and 
Į prettier 
11 Fu r ni ture 
ll Ūse

© 192 , P. LorlIlzTd Co., s::0

reaar'iM'Poiishat ali
Dealers iTtj

3235 So. Halsted Street,
Čeverykai Visai šeimynai Labai Pigiomis Kainomis. Wilson*s?

Mes užlaikome ekstra plačius čeverykus EEE vyrams ir moterims

ashion Shoe Store
Chicago, Illinois

$4.85
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Naujienų Kontestas
Kon4esto Vedėjas Julius Mickevičius

Įvairenybes Kalbėjimas

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

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Numeratorius:
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vipilijus:

Marė KemešienS.

Kontesto Baiga Balandžio 
30, 1928

Sėkmingai darbuojasi

M. Sttironas

Su pradžia balandžio mė
nesio prasidės, taip sakant, 
tikrasis kontesto darbas. 
Daug kontestantų dar iki pat 
šiam laikui nėra parodę rei
kiamo aktyvumo kontesto 
darbe, bet paskutiniame Nau
jienų kontesto mėnesyje pa
sirodys tikras kontestantų 
subruzdimas kontesto darbe. 
Tie konteestantai, kurie bu- I*. MikolaitiH

Amerikoje man teko gyventi 
dviejose šeimose, kur buvo vie
noje 3 metų, o antroje 2‘/o me
tų vaikai, dar negalintieji iš
arti jokio žodžio. Vaikai at
rodė visai sveiki, kiek didesnio 
ivorio negu paprastai būva to 
imžiaus vaikai, šiaip tie vai
tai juokiasi, linksmi, niekad ne
verkia, mėgsta žaisti, bėgioti. 
Jie pradėjo vaikščioti būdami 
2 metų. Jeigu jis ko nori, tai 

akmenuką ar kok | dengiasi kokiais tai neaiš
kiais garsais atkreipti dėmesį 
r paskui stengiasi rankutėmis 

nori, kartais 
ržklaustas atsako teigiamai gal- 
'ą linguodamas, o neigiamai— 
tratydamas. Jų klausa ir regė- 
imas normalus. Jų ūgis nor-

P. Peik a

vo iki šiam laikui nerangus, 
pritingę, imsis spėriau veik
ti, kad pavijus tuos, kurie 
yra toliau nuprogresavę. l’a- 
veikslan, M. Sturonas pradė
jo kontesto darbą apie savai
tė laiko atgal, bet jis jau kai 
kuriuos seniaus veikiančius 
kontestantas pasivijo, o dar 
kai kuriuos pralenkė. Kontes- 
tantas P. Mikolaitis iki šiam 
laikui neparodė didelio akty- A. Kekštis

Jutimo organai ap-
j ' gaudinėja

Sukryžiuokite tos pačios ran 
kos du pirštu, pav:. didijj i 
smilių. Reiškia, reikia didžioje 
piršto galas perkelti per smiliu 
taip, kati jis butų arčiau nykš 
čio už galo smiliaus, Tarp šit 

Į abiejų pirštų galų susidarys ka 
kuris tarpais. į šį tarpą įspraus 

(kitę 
nors kitą daiktą ir nežiurėdam 
į tą vietą, judinkite įsprausti 
daiktą tąją) sukryžiuotų pirštų | >a rody t i ko jie 

; įsitikinsit, kad tuomet jaučia 
, mas ne vienas žirnis, akmenų 
kas, ar kas kitas, o du.

Mes juntame tą patį daiktą 
su dviejų gretimų pirštų prie 
šingoms pusėms, žmogus yn 
pripratęs su priešingom greti 
mu pirštu pusėmis leisti tik dl I .’ittsburgietis Vartoja Žolių Arbatą 
atskirus daiktus. Tad ir šiuo 
išgalvotu ’ atsitikimu, kai d v 
priešingos gretimų pirštų pusė: 
paliečia vieną ir tą patį daiktą 
musų lietimo 
pratimu sako, 
du daiktu.

Kaip matom 
nai, kaip ir visi kiti musų ju
timo organai kartais mėgsta 
mus apgaudinėti.

malus.
Butų labai įdomu visiems 

“Naujienų’’ skaitytojams išgir
sti medicinos mokslo vyrų nuo
monę šiuo labai stebėtinu klau
simu. Juk normalus vaikas 1 
metų amžiaus jau gali ištarti 
koletą žodžių. —J. J. J.

Visi mokyti
—- Nepamiršk, Zosink, kad 

tavo tėvelis su manim susipa
žino šokant.

— Bet, mamyte, tada buvo 
šokama valsas. Bet tegul tėtu
šis tokią štuką padaro prie čar
lstono?

• Pirkit nuo mitai) o1m*1Io kai- 
nomi*. Copprr coli traainia 611* 
dytuvna virtuvė boileriui. 
ffi.RA. Klaupkite Pono Mttail.
Peoples Plumbing & 

Hcating Supply So.
4Iki Mllwankaf> Avė., 

IBI N. Ha)ste4 Mf.
Haymarket 0076—0070

.S I « ■ I I

DžiaugKis 
VelyKlaiKiu su

vumo, bet jis nusitaręs savo 
darbą pilnoj plotmėj išvystyti 
paskutiniame kontesto mėnesy
je. Galima pasitikėti, kad p. Mi
kolaitis savo pažadą išteisės. 
Kontestantas P. Peika sakosi, 
kad paskutiniame kontesto mė
nesyje daugiau kontesto darbo 
padarysiąs negu laike pastarų
jų dviejų ir pusės mėnesio. Ga
lima prileisti, kad kontestantas 
Peika žino ką kalba. Jis savo 
žadėjimus prirūdys gyvais dar
bais. Kontestantas A. Rekštis 
kolei kas dar nedaug pasižymė
jo, sunku numatyti kaip toli 
progresuos laike paskutinio kon-

teesto mėnesio, bet neabejotina, 
kad nors kiek parodys gyvybės 
ženklų. Kuris iš šitų keturių 
kontestantų aukščiau progre
suos iš kalno žinoti nėra gali
ma. Kontestantas kaip ir tas 
medžiotojas eina giliuko ieško
ti. Kartais gali atrasti netikė
tai stambų prospektą ir su juo 
padarytas biznis gali lygintis 
viso, laiko padarytam bizniui 
arba ir dar daugiau. Pertat nie
kuomet nėra galima būti pra
našu, ypačiai kontesto darbuo
tėj, kad tas arba kitas kontes
tantas tikrai daugiau ar ma
žiau laimės.

Šis bei tas
Iki kontesto užbaigai dar li

ko mėnesis laiko; nors laikas 
atrodo ir trumpas, tečiaus veik
liems konteestantams yra gali
ma laike mėnesio daug darbo 
atidirbti. Tiesą pasakius, musų 
gadynės s penimo laikais mėne
sis laiko rokuojasi pusėtinai il
gas laikas. Mes per mėnesi lai
ko galime tolimas vietas apke
liauti. daug ko patirti, daug ko 
nuveikti. Musų darštųs kontes
tantai veikdami savo apielinkė- 
s< užrašydami “Naujienas”, 
parduodami knygų kortas, skel
bimus į biznio knygą ir garsini
mų kortas— gali laike vieno 
mėnesio atlikti gigantinį darbą.

Žinoma iš prityrimo, kad pa
skutinis mėnesis darbo pana
šiuose kon testuose yra visuo
met sėkmingiausiu mėnesiu. Tas 
buvo praeitame “Naujienų” kon- 
teste, tas pats bus ir šiame 
“Naujienų” konteste. Kontes
tantai patys sukauptomis spė
komis, paakstintais jausmais, 
su visa energija ir pasišventi
mu stoja darban, kad pasiekus

tą laipsnį, kuris kontestanto 
yra senai nuspręstas pasiekti. 
Taipgi biznieriai arba šiaip kon
testantų draugai, pažįstamieji, 
kurie yra iš kalno nusitarę rem
ti bile kurį kontestantą, bai- 
gianties kontestui teikia savo 
žadėtą paramą. Reiškia, kontes
tantai pasidaro prie pabaigos 
kontesto daug aktyvesni, o jų 
draugai ir pažįstamieji duos- 
nesni. Bet kontestantai privalo 
stengtis, kad visas galimas pro
gas laike paskutinio mėnesio į 
tinkamai išnaudoti dedant savo 1 
visus gabumus ir pritirtą su-, 
mantinių, kad užbaigai darbo1 
kiekvienas kontestantas galėtų 
padėti atatinkamą tašką. Per
tat, draugai kontestantai, jau 
jums atėjo valanda sunkaus 
darbo. Eikite prie darbo pabai
gos sumaniai, kad savo laimėji
mais galėtumėt pasidžiaugti 
kaipo “Naujienų” kontestantai 
ir sykiu kad butų nauda “Nau
jienoms”, kurios irgi yra drū
čiai suinteresuotos jūsų kontes
to darbu, nes jūsų darbe pasi
sekimas yra sykiu ir “Naujie
nų” pasisekimas.

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

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorią 

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė

Mano Gyventi 100 Metų
Kad Užlaikius Jaunystes 

Liepsnoj imą
štai yra pasakojimas H. H. Von 

Jchlick, žinomo vertelgos iš Pitts- 
»urgh, Pa.:

“Per paskutinius 25 metus aš var-; 
olų Bulgariškas žolių gyduoles su 
okiomis puikiomis pasekmėmis, kad 
iandie būdamas 60 metų amžiaus,; 
,š jaučiu jaunas ir vikrus, taip kaip 
JO metų.

ir lietimo orga-I 'Pur1ti.nąį> stiprinanti žiedų syvai: 
■ ssunkti is tų brangiu žiedų vartoja

nt sykį arba du sykiu j savaitę, ne 
ik pagelbėjo mano sveikatai, bet 
uteiKė man jėgos ir jaunystės vik-, 
urną.

Milionams kurie kenčia nuo užkie- 
čjimo, skilvio, kepenų, inkstų, reu-; 
natizmo ir kraujo trobelių, šis se
tas Bulgarišku žiedų receptas gali 
ut yra kaip tik tos gyduolės kurios 

sugrąžins jums iš naujo sveikatą ir 
uteiks jums džiaugsmo ir daug 
veikatos. Toliau — kad prašalinus 
mastas slogas ir apsisaugojus plau- 
ių uždegimo arba influuezos, jos 
/ertos dešimti sykių savo kainos.”

Nelaukite ilgiau, jei jus jaučiatės 
uivai’gęs, turite menką sveikatą ar
ia esate senas, pasimatykit su vais-, 
įninku tuojau. Prašykit jo Bulga- 
iškos Žiedų Arbatos. Būtinai gau- 
;it jas. Kaina 75c ir $1.25. Jei 
is neturi, tai aš atsiųsiu iums šei- 
lynai (3 mėnesiams) gyduolių už 
1.25 arba už $3.15 arba 6 už $5.25.
PASTABA: Jūsų parankumui aš, 

įsiusiu jas C. O. 1). ir jus galit už
mokėti laiškanešiui. Adresuokite H. 
. Von Schlick, President, Depart- 
ent O, Marvel Building, Pitts- 

iurgh, Pa.

organai senu j 
kad čia turime

Lietuvis Kontraktas
Suvertam tvleiaa i 
elektros jie^ą į nau
ju?! ir senu* namu* 
mainom naujas liani 
pas | Benas; duodam
ant lengvo iimoHji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

22] i W. 22nd Street 
P ko u e C'iuial 2191

/ei nori išmokti

'erai rašyti

’iuflipirk typewrlt*rį. Garsinkites Naujienose

ŠIE Victor’o Rekordai pagelbsti įvedimui Velykinės dvasiom į jūsų 
namus, čia yra visi didieji dainų ir muzikos parinktiniai gabalai, 
sykiu su kitokia muzika iki galui balandžo (Apriliaus) mėnesio. 
Jus norėsite bent kelis jų įsigyt delei savo albumų. Pasisklausykite 
jų pas arčiausią Voctor’o krautuvninka — šią savaitę!

10” — Sąrašinė Kaina 75c.
®®®®®®®®®W®«®®®®«®®®®®®®® ®®®»®®®®®«®®®®®®®®®®®®®®®®
LAI LETSINGERTS VADOVAUJA MUSU 

KOVOJE PRIEŠ TAKSU ĖDIKUS!
Emerson-Deneen Kandidatas iš naujo nominuojamas 
narys Board of Review, Republikonų balsavimas balan
džio 10.

1917 metais kainavo $89,889,509 užlaikymas Chicagos.

Už namą $5,000 vertės mokėdavo 2' i arba $100 taksų!
1923 metais kainavo $154,601,572 užlaikymas Chicagos.

Savininkas mažo namo vertės $5,000 mokėjo taksų 
$175.

1928 metais kainuos $243,139,884 užlaikymas Chicagos.
Tokių pat mažų namų savininkas mokės 6% arba

21216 The Rosary (Grand Organ) 
Avė Maria (Grand Organ)

Charles O’Connell t

80470 Linksminkis, Jonai A. Vinckevičius J. Namieko

80471
Kas Subatos Vakarėlį 
Kuršėnų—Polka J. Žukas ir Orkestrą

80524
Antininkų—Polka 
Kad Aš į Kaimietę Margaret E. česnavičiutė

80525
Ak, Myliu Tate 
Vai, Jonukai Jaunasis V. Daukša

78834

78891

78723

Karklyno žvirbleli
Oi Kas
Dobile
Molio Uzbonas
Oi Kas Sodoj
Davatkėlė po Sodnelį

i
Butėnas

Butėnas

Vaičkus

$250 taksų.

EDVVARD R. LITSINGER
Pirmininkas Board of Review 

of Cook County

Litsinger pats išsidirbęs chica- 
gietis, sūnūs neturtingų užsie- 
nyj gimusių tėvų, kovojo per 
12 metų, kad maži namai butų 
pigus. Jis kovojo prieš dideles 
metines išlaidas užlaikymui Chi
cagos, kas pakelia vendas.
Kiekvienas vyras ir moteris 
yra taksų mokėtojai; jei jus 
neturite nuosavo namo, tai jū
sų rendos pagelbsti mokėti tak
sus, ir jei taksai yra didesni, 
tai ir rendos yra didesnės. Tak
sų ėdėjai yra pakėlę taksus iki 
50%, 1928 metais. Litsinger 
kaipo narys Board of Review, 
yra pasipriešinęs pakelti taksus 
mažiems namų savininkams.

«

Modelis 4*5 — Ideale 
Victrola mažiems 
namams arba apart- 
mentui. Sąrašinė kai
na, $95.

BALSUOKIT IR VĖL IšRINKIT Republikonų Partijos baisa- 
//

vintuose utarninke, balandžio 10. Jo vardas randasi antras, ant

roje grupėje vardų viršuje ketvirtos KOLUMNOS, Republikonų 

Primary Ballot, antgalviu “Board of Review”.

litsinger visuomet kovoja, kad taksai ypač už mažus namus 

butų maži. Taipgi jis kovoja, kad užlaikymas Chicagos butų
i kuomažiausias, tuomet ir taksai bus mažesni. Naujausi

Orthophonic

Giesmė apie šventą Mariją Magdaleną
78722 Pas Lojerį

Kalnas su kalnu Nesueina, etc.
Tendži ulis—Vaičkus

79079' Piršlio Daina 
Knygnešio Daina

Vaičkus

79137 Artistų Daina
Laisvės Kovotojų Daina

Joseph Vaičkus

78215 Sveika Marija 
Leiskit į Tėvynę

Kudirka

78403 Kaitink šviesi Saulutė 
Vai Močiute Mano

Kudirka

78992 Gražios Mergos šv.
Miela širdžiai

Vincento Lietuvių Choras

78903 Jau Saulutė Leidžias šv.
Verda Boba Kukulius

Vincento Lietuvių Choras

78917 Sveikas Jėzau Mažiausias 
šiandien Betlejuj

Sabonis

80^96 Dėve Mano 
O, Panyte Mano

Namieko

79481 Skambalini 
Telšių

Reksnis’ Orkestrą

79482 Tu Arielka, Tu Pilkoji
Augina Matula Venturtę Dukrelę

Venckevicz

80037 Barbora Valcas Labucki Orkestrą
Mariutės Polka •

80397 Paukščių Daina 
Kad Jojau per Girelę

Vinckevičius—Daukša

80398 Ko Tu žvengi žirgeli 
Augo Putinas

Vinckevičius

80403 Dieną Snaust 
Kad Aš Našlaite

česnavičiutė

80399 Petrograd
Lietuvos Ūkininkų

Žukas ir Orkestrą

ictor’o Rekordai
Victor Talking Machine Co., Camden, Ncw Jersey, fU. S. A.
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Chicagoje — paštui 
Metams-------- ... .
Pusei meti ___ ___  ___
Trims mSneslami ...........
Dviem mėnesiam  
Vienam mėnesiui

Chicagoje per lineiiotojuii
Viena kopija ---- -----------
Savaitei________________

$8.00 
4.00 
2.60 
1.60

.76

18c
75c

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

March 7th, 1914. at the Poct Oftioe

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ban 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
IU - Telefonas: Rooeevait 8Mi

87.00
8.58
1.75
1.25

.75
Lietuvon ir kitur nfataninoM

[Atpiginta|j
Metama —
Putei meta

Metami----- -------
Pusei meti------
Trims minėdami

Orderis

88.00

KOVA TARP SEIMO IR PILSUDSKIO

Pirmi šių metų stambus rinkimai Europoje įvyko 
Lenkijoje. Jų laukė nepaprastu susidomėjimu visi politi
ka susiinteresavę žmonės ne tik Lenkijoje, bet ir užsie
niuose.

Kaip jau dabar žinoma, tie rinkimai sudavė skaudų 
smūgį dešiniemsiems atžagareiviams ir Pilsudskio dik
tatūrai. Dešiniosios partijos, klerikalai ir tautininkai, 
tapo baisiai sumuštos: vietoje 223 atstovų jos pravedė 
j seimą tik 83, t. y. prakišo 140 vietų seime!

Daugelis manė, kad tuo katastrofingu reakcininkų 
pralaimėjimu bus labai sustiprinta Pilsudskio valdžia, 
kadangi dešinieji nuo senai buvo jo priešai. Tuo pasi
remiant, Lenkijos rinkimų rezultatai buvo spaudoje pla
čiai minimi, kaipo “Pilsudskio pergalė”. Bet išėjo visai 
priešingai. Naujamjame seime Lenkijos diktatorius su
sitiko su griežtesne opozicija, negu ta, kurią jisai turėjo 
senamjam seime.

Pačiam pirmutiniam dabartinio seimo posėdyje 
diktatorius tapo pažemintas ir nugalėtas. Viena, seimas 
prispyrė jį paleisti du atstovu, kurie buvo Pilsudskio įs
tatymu suimti; antra, seimas'didele dauguma balsų iš- 
sirinko savo pirmininku socialistų vadą Daszynskj, o ne 
diktatoriaus siūlomą kandidatą Bartelį. Pilsudskis taip 
supyko dėl šitų nepasisekimų, kad liepė savo šalinin
kams demonstratyviai išeiti iš seimo, ir, kaip praneša 
telegramos, jie dar nesugrįžo, taip kad likusios partijos 
sudarė iš savo žmonių visą seimo prezidiumą. Be pirmi
ninko socialisto, tapo išrinkta vice-pirmininkais dar 
trys socialistai ir vienas ukrainietis ir konservatorius.

Naujam jam Lenkijos seime tuo budu neginčijama 
vadovybė priklauso socialistams. Paskui socialistus eina 
radikaliai valstiečiai ir tautinės mažumos. Kova tarp 
Pilsudskio ir seimo yra todėl pirmoje vietoje kova tarp 
diktatūros ir socialistų. Kuo ji pasibaigs, dar sunku nu
matyti. Mums rodosi, kad ji pasibaigs diktatūros pralai
mėjimu, ir ve delko.

Pilsudskį “padarė žmogum” socialistai, kurie rėmė 
jį, kaipo seną revoliucionierių ir kaipo stambų atžaga
reivių priešą. Pilsudskio ir “pučas” anąmet pasisekė 
tiktai dėlto, kad kritingajam momente Ijenkijos darbi
ninkai streiku sulaikė valdžios armiją, ėjusią Varšavon 
malšinti sukilimą. Bet kai- Pilsudskis, “pučo” keliu pavir
tęs faktinu diktatorium, ėmė griauti demokratinę kraš
to tvarką ir meilintis atžagareiviams, tai socialistai pa
sidarė jo priešai. Pastarųjų rinkimų metu jisai vartojo 
net terorą prieš savo buvusius rėmėjus: daugelį socia
listų susirinkimų išvaikė, 60 socialistų organizatorių 
įmetė į kalėjimą ir t. t. Tečiaus, nežiūrint šito valdžios 
keršto, socialistai išėjo iš rinkimų 50 nuošimčių stipres
ni, negu senamjam seime.

Dėtis su atžagareiviais Pilsudskis dabar nebegali, 
nes jie yra sutriuškinti ir sudemoralizuoti. Kadangi 
vienintelė politinė jėga, kuria jisai pirmiaus remdavosi, 
dabar eina prieš jį, tai kaip jisai gali tikėtis laimėti? 
Gal su pagalba savo “partijos”, turinčios seime apie 130 
atstovų? Bet tai yra ne partija, o košeliena —be prin
cipų, be programo ir be organizacijos! Tarpe “pilsudski- 
ninkų” rasi ir radikalų ir juodžiausių reakcininkų, ir 
vienintelis cementas, kuris juos jungia į daiktą, tai — 
karjerizmas. Ką su tokia partija gali nuveikti?

Jei Lenkijos diktatorius nesiliaus statęs savo ragus 
prieš demokratiją, tai ji jį nuvainikuos. Kiek reikės tam 
laiko, pamatysime.

POETAS BALMONTAS PASVEIKINO LIETUVĄ

Didis rusų‘poetas K. Balmontas pasveikino Lietuvą 
su dešimties metų nepriklausomybės sukaktuvėmis, pa
skelbdamas rusų laikraštyje “Segodnia” (eina Rygoje) 
straipsnį su antgalviu “Laisvės šventės dešimtmečiui”.

Pasirodo, kad Balmontas, kuris buvo senai žinomas, 
kaipo artimas poeto Baltrušaičio (dabartinio pasiuntinio 
Maskvoje) draugas ir yra sukūręs keletą puikių eilė
raščių, paremtų lietuvių mytologijos temomis, — labai 
interesuojasi lietuvių liaudies dainomis. Jisai sako, kad 
reta kuri tauta Europoje turi tokių gražių ir turtingų 
poezija liaudies dainų, kaip lietuviai.

Prieraše prie minėto straipsnio Balmontas sako:
“Skubus ir sudėtingas darbas sukliudė man tin

kamu laiku kuo nors pasveikinti brangių man Lie
tuvą, kurioje tikrai gyveno mano bočiai,”

Toliaus jisai pasisako mokinusis lietuvių kalbos ir 
prašo, kad Lietuvos mokslininkai ir rašytojai prisiųstų 
jam savo knygų, nes jisai, pabėgęs nuo “raudonųjų op- 
ričnikų” (bolševikų), dabar gyvenąs ištrėmime Paryžiu
je ir neturįs pinigų knygoms pirkti. '

Reikia pastebėti, kad didesnio poeto, kaip Balmon- 
tas, šiandie rusai neturi. Dauguma naujosios gadynės 
rusų poetų (neskaitant, žinoma, tų, ką rašo eilėmis le
ninizmo tezius) tai — Balmonto mokiniai.

Rašo P. Ruseckas

GRAŽIOJI SUOMIJA

RUSŲ POETAS K. BALMON
TAS APIE LIETUVIŲ 

LIAUDIES DAINAS *

Rygos laikrašty “Segodnia” 
įdėtas garsaus rusų poeto K. 
Balmonto straipsnis, “Lietuvių 
liaudies dainos” (“Laisvės šven
tės dešimtmečiui”). Prieraše 
prie straipsnio K. Balmontas 
sako:

kad 
lie- 
yra 
op-

“Skubus ir sudėtingas darbas 
sukliudė man tinkamu laiku 
kuo nors pasveikinti brangią 
man Lietuvą, kurioje tikrai gy
veno mano bočiai. Noriu many
ti, kad lietuviai už tai manęs 
nepapeiks ir palankiai priims 
mano išvestas nuostabias lietu
vių liaudies dainas.

Noriu taip pat pasakyti, 
dabar aš atsidėjęs mokausi 
tuvių kalbos, bet man tai 
sunku įvykdyti. Raudonieji
ričninkai jau senai yra atėmę 
iš manęs tą menką išteklių, ku
rį aš turėjau ir dabar laisvas 
trubadūras, gyvenu Prancūzijo
je, neskurstu, bet knygoms 
pirkti beveik niekuomet netu
riu pinigų. Aš nesigėdiju tai pa
sakyti Lietuvos mokslininkams, 
romanistams ir poetams. Jei jie 
prisius man ką iš savo knygų, 
manau, tatai praturtins ir ni
šų ir lietuvių literatūrą. Man 
butų laimė tyrinėti lietuvių 
liaudies dainas, padavimus ir 
Lietuvos mokslininkų, romanis
tų ir jioetų kurinius.”

K. Balmontas šitaip apibudi
na liaudies dainas.

“Ne kiekviena Europos tauta 
turi Liaudies Dainas, kurios 
yra vertos to vardo. Vokiečiai 
ir anglai neturi tokių Liaudies 
Dainų, kokias turi Rusai ir Lie
tuviai. Lietuvių Liaudies Dai
nose skaitytojas susipažinęs 
su daugelio šalių ir daugelio 
senovės ir dabartinių tautų 
poetiška liaudies kūryba, su 
meninišku susijaudinimu ir pa
sigėrimu pastebi švelnų jautru
mą, aukštą saiko jausmą, vaiz
dų jaunumą ir švelnumą, žalia- 
vėjos girių liūdesio sutemos, Į 
taurų sielos švarumą ir tiesu
mą. Čia pat yra ir puiki šypse
na darbo žmogaus, kuris žino 
daiktų ir žmonių vertę ir ne
mėgsta daug kalbėti; bet kai jis 
ką pasako, tai jo žodis yra vy
kęs ir svarus.

Aš kaip mokėjau, taip ir per
dainavau kelias Lietuvos dai
nas. čia parodysiu dvi linksmas 
vestuvių puotų dainas, kurios 
yra labai artimos atatinkamoms 
Rusų liaudies dainoms.”

Toliau randame puikiai tik
rai balmontiškai išverstas liau
dies dainas: “žvėrų vestuvės”, 
“žvirblių šventė”, ‘Trys gul
bes”, “Motina ir duktė”.

Manome, kad K. Balmonto 
balsas bus išgirstas ir musų 
šviesuomenė duos galimybės 
garsiam poetui tyrinėti lietuvių 
literatūrą. K. Balmontas poetų 
pasauly yra tokia stambi figū
ra, kad jo susidomėjimu lietu
vių kalba ir literatūra mes ga
lime tiktai pasidžiaugti.

Jau įprasta
Atbėga artistė pas fotogra-

Nufotugrafuokit mane, 
tamsta.

Mieliausiai.
Artistė pradeda nusirengti 

iki nuogai.
— Ką tamsta darai? — sau

kiu fotografas. — Tai negali
ma!

— Tamsta juokauji!
“tai
tiek šimtų akių, kodėl gi ne
galimu prie tamstos vienu.

Jeigu 
yra galima teatre prie

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

X

Kova su lenkais
Rusai, vokiečiai, kaip ir ki- 

tos didžiosios valstybės vargiai 
aukotų šimtus tūkstančių savo 
piliečių gyvasčių, kad išgelbė
jus Lietuvą nuo lenkų. Pati vie
na gi Lietuva jokiu budu ne
galėtų prieš Lenkiją atsilaikyti.

To niekas geriau nežino, kaip 
Pilsudskis. Todėl nereikia ste
bėtis iš jo narsumo, kai jis Vol
demarui pastatė ultimatumą: 
“karas ar taika?”, ir privertė 
pastarąjį “nusileisti”, už ką •be
sišaipydamas. iš jo su Zaleskių 
dar “vyru” pavadino.

Kas dabar lieka daryti lietu
viams, gudams, rusams, rusi- 
nams ir vokiečiams, po lenkų 
globa gyvenantiems? Nėra ki
tos išeigos, kaip visiems savi
tarpinius nesusipratimus už
miršus griebtis aktyvaus Len
kijos valstybes sabotažavįmo. 
Reikia naikinti lenkų šovinistų- 
politikierių mantą, “iš pašau lų” 
deginti jų dvarus, valstybės 
miškus. Jauni kareiviai tar
naudami lenkų kariuomenėj ga
lėtų kariuomenės arklius che
mikalais į “amžiną atsilsį” nu
siųsti, ginklus ir amuniciją nai
kinti. O jei to dar negana, tai 
galėtų veiklesnių priemonių 
griebtis. Du penktadaliai Len
kijos gyventojų yra svetimša
liai ir jie išvien “dirbdami”, ap
sidirbtų su savo “ponais” ir nuo 
jų pasiliuosuotų.

Visi užsieny gyvenantieji 
Lenkų svetimtaučiai turėtų tam 
tikslui atspausdinti namie gy
venantiems vientaučiams in- f »
strukcijas ir išsiuntinėti netik 
jiems, bet ir Lenkijos policijai, 
neužmirštant ir Pilsudskio. Pa
starojo dvarus reikėtų pir
mučiausia raudonai nudažyti.

Tokis yra mano patarimas vi
siems Lenkijos patriotams vo
kiškos, rusiškos, rusiniškos, gu
diškos ir lietuviškos kilmės.

—D. Sargu na s.
(šitam staipsniui duodame 

vietos, kad skaitytojai matytų, 
kokių nuomonių esama žmony- 
se, susirūpinusiuose Lietuvos 
padėtim ginčuose su lenkais. 
Turime tečiaus pastebėti, kad 
tokie kovos budai, kokius siūlo 
straipsnio autorius, išeina iš 
rimto politinio veikimo ribų, ir 
mes labai abejojame, ar jie gali 
atnešti kokių teigiamų rezulta- 

; tų. Padegimai, užmušinėjimai 
ir panašus primityviški smurto 
darbai veikiausia tik duotų 
progos despotams sustiprinti sa
vo priespaudos režimą.—Red.)

Dar dvyliktame amžiuje šve
dai ėmė valdyti Suomiją. Pa
grobė ją, paskelbę kryžiaus ka
rą prieš suomius pagonis. Il
gainiui į Suomiją iš rytų ėmė 
veržtis rusai, norėdami ją at
kariauti iš švedų. (Jalų gale 
jiems pavyko dalį Suomijos, 
vadinamos Karalija, iš švedų 
pagrobti, ši Suomijos dalis ir 
šiandien yra kultūroje labiau
sia atsilikusi. Rusai, besiverž
dami į Suomiją, visuomet at
sižymėdavo žiaurumu ir kaž
kokiu ypatingu plėšrūnių, kul
tūros naikinimu.

Suomijoj tuo budu susidūrė 
dviejų kultūrų pasauliai — va
karų ir rytų. Pirmasis pasau
lis kure ar padėjo kurti suo
miams aukštą kultūrą, antrasis 
ją naikino, o geriausiame at- 
vejy ją varžė. Užtat suomis 
ir šiandien su baime žvelgia 
į rytus, vis žiūrėdamas, ar ne
kyla iš ten jo laisvei ir kultū
rai pavojus; ir šiandien suo
mis į rusą žiuri kaip į 
barbarą grobiantį kilų

turtų. Kilo tik- 
ir patriotiškas

maždaug, laiku

kultūros įstaigos, išskiriant 
vieną kitą, negali susilyginti 
su suomių kultūros įstaigomis.

Suomija — nepaprastai įdo
mus ir visai kitoks, negu mu
sų kraštas. Tūkstančiai ežerų, 
upių, krioklių, didžiausios pli
kos ar miškais apaugusios uo
los, milžiniški raudono ir kito
kio, visur išmėtyto, vietomis 
suversto granito gabalai, luž- 
tai, gražus, turtingi taip jų 
ūkiai, miestai sudaro nepapra
stus, žmogaus sielą kerojan
čius vaizdus.

pusiau 
laisvę

švedaišešioliktame amžiuje 
davė Suomijai savo rųšies au
tonomiją, didžiosios kunigaik
štystės pavidale. Tuo budu šve
diškoj Suomija jau nuo anų 
laikų ėmė pratintis savaran
kiškai valdytis, gerbti, mylėti 
ir ginti savo teises, pamažu 
bręsti prie tolimos dar nepri
klausomybės. Užtat rusai, pa
grobdami 1809 m. visų Suomi
ją, nebeįstengė panaikinti jos

ventojai, arba teisingiau sakant, 
valdžiusieji tuomet Suomiją šve
dai sugebėjo apginti prieš ru
sus savo šalies savarankišku
mą. Caras Aleksandras I tu
rėjo 1809 m. kovo 27 d. pa
tvirtinti Suomijos konstituciją. 
Suomija buvo atskirta nuo Ru
sijos muito siena; ji turėjo at
skirus pinigus, savo teismų 
tvarkų. Suomija skaitėsi did
žiąja kunigaikštija, kurios did. 
kunigaikščiu buvo Rusijos ca
ras. Jos valdžių sudarė “Cie- 
soriškas senatas Suomijos rei
kalams”, kurio “ekspedicijos” 
atstojo ministerijas. Be to Suo
mija turėjo savo parlamentų. 
Valdininkais Suomijoj galėjo 
būti tiktai suomiai.

Beveik ištisą amžių rusų ca
rai, matydami Suomijos pasi
ryžimų ir sugebėjimų ginti sa
vo teises, tvirtino jos konsti
tucijų. Tik ypatingai reakcinis 
Aleksandras III pradėjo jų lau
žyti. Tačiau ir jis neįstengė su
laužyti kultūriškojo bei politiš
kojo suomių švedų atsparumo. 
Vos lik 1910 m. reakcinė de
šinioji rusų valstybės durna 
išplėšė Suomijai jos teises. Bet 
ir iki didžiojo karo rusai fak
tiškai neįstengė visiškai panai
kinti Suomijos savarankiškumo 
ir įvesti ten savo tvarkos: jie- 
ja nugalėjo, bet ncparbloškė!

Kilus didžiajam karui Suo
miai aktyviai stojo prieš 
kenčiamus rusus, sukurdami 
kiečių kariuomenėj atskirą 
talionų. Suomijos senatas, 
sinaudodamas bendra rusų
irute, 19 17 m. gruod- 
ž i o 6 d. paskelbė visiškų 
Suomijos nepriklausomybę, be
veik podraug pradėdamas ka
rą su raudonaisiais rusais. Ka
ras, kaip žinome, baigėsi Suo-

ne- 
vo- 
ba- 
pa- 
su-

labiau brendo ir, 
reiškėsi vis labiau 

pasaulinėje suomių

didelių dvasios 
ras tautiškas 
entuziazmas 1

Tuo pačiu, 
žadino patriotiškus suomių jau
smus imk tas J. R u n e b e r- 
g a s, rašęs švedų kalba, bet 
Suomijos patrioto dvasioje. 
Tačiau ir Runebergo gadynėje 
suomių kalba vis dar buvo pa
niekinta, nieku budu negalė
dama atsistoti šalia švedų kal
bos. Bet ir tautiška suomių 
dvasia vis 
tarp kitko 
augančioj 
spaudoje.

Jautiškas suomių brendimas 
švedams buvo labai nemalonus 
ir tiesiog pavojingas, nes jie 
nuo amžių buvo įpratę vieni 
kraštą valdyti ir visame kame 
viršų turėti. Dabar, suomiams 
susipratus, reikėtų jiems da
lį, o gal ir visą savo vietų už
leisti. Ir štai švedai, savo he
gemonijai apginti, griebėsi ne
girdėtos ligi to laiko kovos prie
monės: besiremdami rusų pri
tarimu, 1850 m. uždrau
dė pasaulinę suo
mių spaudą, leisdami 
spausdinti tik tikybinius ir suo
miškai ūkiškus spaudinius. Sa
vaime aišku, kad ši priemonė 
tik paaštrino kultūriškąją suo
mių švedų kovų ir pastūmėjo 
suomius prie greitesnio tautiš
ko susipratimo. Pagaliau ir pats 
draudimas, nieko doro nepa
siekęs, po kelių metų tapo pa
naikintas.

OLD COLD
JUOKAI

Aktorė: “Aš turiu certifikatą nuo 
savo gydytojo, kad aš negaliu lošti 
Šiandie.

’ Manageris: — “Ir kam tamstai 
reikėjo daryti tokj sau tivbelj. Aš 
galėjau tamstai pats pasakyti bite 
kada.”

Goodheart: — “Well, ko tu nori 
šiandie?”

Pastaba: — “Aš noriu pasiskolinti 
nuo tamstos raudoną liktarną. šią
nakt man reikės miegoti gatvėje, aš 
noriu pasistatyti raudoną Ijktarną 
prie šalies, kad važiuojantieji apsi
saugotų ir apvažiuotų apie mane.”

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
oiešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir oasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne- 
•urėsi

1857 m. atsirado p i r m 
i suomių auk š-

a.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Matykit M r. MACIKA 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

anekdotas)
didelis hipodro-
iš ryto.

miege
Žmonai 
šaukia:

vie-

vy-
Ach, tai mano

Gyvenimo nuotrupos
(Senas

Prancūzas, 
mo mėgėjas, 
jau ]>abudus,
“Margo! Margo!”

Žmona tuojau pažadino jį ir 
rūsčiai paklausė:

Sakyk man, kas per 
na ta Margo?

— Margo?.. Margo?,, 
ras stebisi
naujoji kumelė, kuri dalyvaus 
sekančiose rungtynėse!”

Sekenčią dieną franeuzas iš
važiavo reikalais į provinciją. 
Parvažiavęs klausia žmonos:

— Na, mano mieloji, kas 
naujo?

— Nieko ypatingo. Ak, taip! 
Beveik pamiršau: tavo naujo
ji kumelė skambino tau kelius 
kartus telefonu.

Dabar atsižvelkime kiek at
gal: švedai, duodami suomiams 
kultūrą, žymiai juos sušvedi- 
no: suomių kalba ir suomių 
tauta pasidaro paniekinti ir pa
žeminti. Suomiai ėmė gėdytis 
savo kalbos, vardo ir stengėsi 
virsti švedais. Taip buvo ligi 
devyniolikto amžiaus pradžios, 
kuomet suomių tautoj pradėjo 
atsirasti kaikurių tautiško at
gijimo požymių.

Tačiau tikrą tautišką atgi
jimo pradžią padare mokslinin
kas Lonrots, išleidęs 1835 m. 
liaudies epo rinkinį “Kalevalą”. 
Savo “Kalevala” suomiai buvo 
tiesiog nustebinti. Jie nė ma
nyte nemanė, kad turi tokių

J 
tesnioji mokyki 
Vienas iš tos mokyklos įkūrė
jų buvo garsusis suomių i>eda- 
gogas ir vienas žymiausių tau
tiško suomių atgijimo šulų 
C y g n e u s. Mokykla įkur
ta centralinėj Suomijoj, maža
me miesčiuke Jyvaskyla. Jas 
miesčiukas ir mokykla dabar 
laikomi tautiškosios suomių 
kultūros atgimimo centru.

Dar spaudos draudimo gady
nėj pradėjo rašyti kitas žymus 
suomių poetas A 1 e k s i s K i- 
v i. Pradžioj jis dar nebuvo 
atsipalaidojęs nuo švedų kul
tūros įtakos ir rašė švediškai, 
vėliau gi jau tik suomiškai. Ir 
ligi šiai dienai jis yra didžiau
siu suomiškai rašiusių poetų 
ir laikomas suomių poezijos tė
vu. Dabar jį pradeda pažinti 
ir Europos Vakarai. Kivi mirė 
1872 m. ...iš skurdo.

Nuo Kivi gadynės susiprati
mas, suomių literatūra, bendra 
kultūra ėmė žengti milžiniškais 
žingsniais priekin ir ilgainiui 
išaugo į tikrą žiemių milžiną. 
Dabar Suomijoj vargu bau ra
si kiek didesnį skaičių tamsuo
lių, nesusipratėlių. Analfabetų 
priskaitoma mažiau 1%, t. y. 
mažiau negu Vokietijoj. Visam 
krašte pristeigta daugybė įvai
rių įvairiausių mokyklų, pra
dedant aukštomis, ūkio kultū
ra (kur ji galima) pakelta iki 
aukščiausio, šiandien atsiekia
mo laipsnio; miestai, miesteliai 
grynai europiško tipo; 
geležinkeliai ir apskritai 
susisiekimas puikiausias, 
moderniškas, pramonė, 
miško, pasiekusi aukšto
nio, o 4000 suomių laivų rai
žo ne tik Baltijos jurą, bet sie
kia ir tolimiausių pasaulio uo
stų. Koks nors 4000 gyventojų 
miesčiukas — tiesa: švarutis, 
gražutis, su elektra, automobi
liais, paminklais, visuomeniško
mis įstaigomis ir t. t. būti
nai turi savo vieną kitą laik
raštį ir tai net dienraštį, o var
gu bau rasi šiek tiek apsišvie
tusį suomį, kuris nebūtų užsi
sakęs bent 2 įvairių laikraščių. 
Užtat kiŲ suomių laikraščiai ir 
paleidžia į skaitytojus kasdien 
šimtais tūkstančių egzemplio
rių.

Įtempta švedų suomių kultū
rų kova baigėsi beveik visišku 
suomių laimėjimu. šiandien 
švedai Suomijoj sudaro vos lik 
kultūriškai tautišką ir, žino
ma, autonomingą mažumą. Jų

Woollens Dentistas
I'resldenta* The H*ye* Deniai Ofi.ų

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga

VIENUODŲ KAINŲ 
SKYRIUS

1800 8’. Halsted St.
VISUOMET ŽEMOS KAINOS

Todėl kad
Didelė apštis supirkimo 
Didelis skaitlius lankytojų 
Cach pagrindų biznis
Visuomet pigiomis rendomis ofisai.

Jum Kaukite AIhh žema* kainas 
kiekviename ofi*e 

Darba* garantuojamu* kiekviename ofi*e

Nuvo Danty*   ........... ......... ............ S5
Perliniai Dantjo ................................... — S10
•20 Ainiiau* Danty* ................................ *15
Selila Danty* ....................... ............ ........S 20
Truform Danty* S‘25
Truoe-bite Danty* _   S‘25
8. 8. Whlte Natūraliai ....................... S‘25
Naturalė* Pink rteitoa  ............ .. S 35
l’leltu natnlNyma* .........................  SI
Dantų aadėjiiiiaH, vienai) danti* ......... Si
Htradkimiil cydeeMa ...... - ŠI
litraukimaH dantų gaw du ovigenu __ $3

Keletas dantų Si kiekvienai
Auk*in*N C'rou n, ‘2‘2-karato ..................   S5
Br!dgework (ui dantį) ....................... >5
Sidabru pripildymą* ..............................  S t
Alloy pripildymą* auk*to* rųšies S‘2
Aiik*iniai Inluy ___________ S‘2 Iki ŠIO
Naturalėa *i>alvoM cr««n« .................. *5
Porcellniai Jaeket erowni .... S15 iki S‘fO 
X-Kay (kas S dant>*> ....................... 5Oc

Teikiam vlskų gerlau*io kai) tik 
yra denti*terljoj

RAŠYTA GARANTIJA
ATS1LANKYK1T ŠIANDIE DEL 

DYKAI APSKAITLIAVIMO

Atsiminkite: 23 Metų {staiga

Turpc JackMon ir Van liuren

326 So. State St.
šalę Rialto teatro

Pasižiūrėkite j musų langus
— 2 aukštas

Vakarai* iki 8. Netlėliomi* iki pietų 
L

keliai, 
visas 
visai 
ypač

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
/ CHICAGO

Prenumerata metama .... $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.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky< 
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai po piet.
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Diena irNaktis
Dienos ir nakties pasikeitimas. 

Pasaulio šalys.

kad
vie-

Alės jau esame kalbėję, 
žemė apsisuka aplink save 
ną kartą per parą, arba per 24 
valandas. Dabar mes išaiškin
sime, kad dėl to sukimosi pas 
mus, žemėje, įvyksta diena ir 
naktis, kad jeigu žemė stovėtų 
nejudomai, tai vienose žemės 
vietose butų amžina diena, o ki
tose — amžina naktis. Apie 
tai ir pakalbėsime kiek pla
čiau.

Esant giedriam orui, jus ga
lite pastebėti, kad dar gerokai 
prieš saulės užtekėjimą viena 
dangaus dalis pradeda darytis 
šviesesnė ir dėl to sakome, kad 
pradeda švisti. Toliau tas dan
gaus kraštas pradeda raudo
nuoti, auksuoti, pradeda raudo
nuoti ir tame dangaus krašte 
esantieji debesys, darosi vis 
šviesiau ir šviesiau viename mu
sų gyvename žemės 
Šitokį dangaus prieš 
tekėjimą nušvitimą, 
mą vadiname žara,
laiku saulės mes dar nemato
me, bet ji jau šviečia aukštuo
sius atmosferos sluoksnius, o 
šie atsispindėdami nušviečia ir 
žemės paviršių.

Pagaliau pasirodo ir 
Bet pasirodo ji ne visa 
to. Iš anapus gorizonto 
d žiu pasirodo 
kraštas, kuris 
ir didėja, kol 
saulė. Atrodo,
anapus gorizonto išlenda, 
tik patekėjusios saulės spindu
liai sklysta lygiai greta žemės 
paviršiui, todėl daiktų šešėliai 
būna dideli, ilgi.

'fa gorizonto, akvračio šalį, 
kur vadiname ry-

paviršiuje, 
saulės už- 

nuraudi-

saulė

mažas

ROUTC BY PLANE-* 
ROUTC BY5HlP»w>

AMERICA
IO DE JANEIRO

HONTC VIDEO 
ENOĄ AIRES

CASABLAN

FERNANDO NO&ONHĄ

PERNAMBUCO

africa

' /s.

Saulei kylant vis aukščiau, 
stiprėja dienos šviesa ir kartu 
darosi vis šilčiau. Dvyliktą va
landą, kada saulė pasiekia auk
ščiausią savo pakilimo dangu
je vietą, jos spinduliai krinta 
į žemę užvis stačiau, ir jų nu
šviesti daiktai duoda trumpiau
sią šešėlį. Jus, be abejonės, 
esate pastebėję, kad šešėliai vi
dudienį, ypač vasarą, būna vi
siškai maži. Atsisukę vidudie
nio metu veidu priešais saulę, 
turėsime prie save pietų šalį, 
t. y. ta gorizonto dalis, ties ku
ria saulė esti vidudienyje, yra 
pietai arba vasariai. Priešprie
šinė pietų šaliai gorizonto da- (Pacific aud Atlantic Photo] 

lis yra žiemiai. Naujas oro pašto kelias tarp
Kilus iki pussiaudienio saulė parvžiaus> Franci joj, ir Buenos 

vis aukštyn, nuo pusiaudienio AireSi Argentinoj. Paštas tik 
pradeda leistis žemyn. Ir juo .3ausžemiu bus gabenam as oru, 
daugiau .ii nusileidžia, juo nia- L*,,. vandellis gi _ toivU- Laiš- 
žėja jos tiekiamoji šiluma, taip Ko j{eijonč truksianti tik 10 die-

| pat ir šviesa, šešėliai eina vis I nu 
ilgyn, kol, pagaliau, saulė ne- Į 
nusileidžia prie pat gorizonto, 
kol šešėliai krinta tokie pat, mes pastebėsime šiek tiek ap- 
kaip ir rytą saulei tekant, tik sviestą juostą, kuri juo toliau 
j priešingą pusę. Greit saulė Į nuo apšviesto šono, 
pradeda leistis už gorizonto ir 
išnyksta iš musų akių. Bet sau
lei nusileidus, tamsu pasidaro 
ne iš karto, 
landėlę matome 
raudusį dangaus 
saulės spinduliai 
mos vietos 
siekia, bet 
tesniuosius 
nius. Bet 
mažėti, prasideda sambrėkškis, 
o vėliau ir naktis. Mažėjant 
dienos šviesos aiškumui, prade
da atsirasti, būti matomos 
žvaigždės, pirma didžiosios, pa-

viena

Dar pusėtiną va- 
nušviestą, pa
kramtą. Nors 

musų gyvena- 
paviršiaus ne-žemės

jie dar siekia aukš- 
atmosferos sluoks- 

ir žara netrunka su-

nuolatos <
nepasi rodo
kad ta saule iš čios aiškiosios, o vėliau 

\'os paskui kitą ir visos kitos.
Gorizonto dalis, arba, 

yra sakoma, ta pasaulio
kur saulė nusileidžia, vadina
ma vakarais.

šalis,

Skausmus

i

Trubelių
Greitai Praša

linamas su

į CAPSULKS

iš

MII) Y
Cap.su les 

Parduodama 
visose 

vaistynčse

APSAUGA

šviesos paskirstymas žemės 
paviršiuje;—bandymas.

Uždekite vakare kambaryje 
vieną lempą arba žvakę, 
imkite avietinį, obuolį ar 
panašaus ir laikykite jį kai 
riam atstume nuo lempos.

juo bus 
tamsesnė. Bet ši juosta švie
są gaus jau ne tiesiog nuo lem
pos, bet nuo toliau nuo rutu
lio paviršiaus einančių lempos 
spindulių. Atsiminkite čia 
ko būna dar ilgokai šviesu 
saulei nusileidus, apie ką 
visai nesenai kalbėjome.

Lygiai tas pat vyksta pasau
lio erdvėje su žeme, kurią ap
šviečia saulė. Saulė, panašiai 
kaip lempa skleidžia nuo savęs 
šviesą į visas puses, bet ji ga
li apšviesti tik tą žemės šoną, 
kuris į ją atkreiptas. To šono, 
kuris nukreiptas į priešingą 
pusę, ji apšviesti negali. Aiš
ku, kad saulės apšviestajam 
žemės šone bus diena, o prie
šingame, neapšviestame—nak
tis. Diena, ta šviesa, kurią 
siunčia saulė žemei, o naktis— 
tamsuma, šešėlis priešingame 
žemės šone.

nuo 
jau 
mes

Pa
ką 

kū
jus 

pamatysite, kad, lempa apšvie
čia tik vieną jūsų daikto šoną. 
Kitas daikto šonas paliks tam
sus, neapšviestas, šviesusis ir 
tamsusis jūsų laikomo rutulio 
šonai skirs patį rutulį apskri- 

itimo linija į dvi lygi pusi.
Teisybė, tamsiajame rutulio 

šone, palei apšviestąjį

Kaip diena veja naktį, 
o naktis dieną.

Jeigu musų žemė nejudomai 
stovėtų taip pat prieš nejudo- 
mą saulę, tai tame žemės šo
ne, kuris butų atkreiptas į sau
lę, to žemės šono kraštai amži
na gėrėtųsi dienos šviesa, ten 
butų amžina nepabaigiama die
na. Kitas gi žemės šonas
tų paskendęs tamsumoje, ten 
butų amžina naktis. O jeigu 
pas mus pakaitoms eina nak- 

šoną, |tis ir diena, tai tik dėl to, kad

bu-

Ar turi apsaugos užtektinai
Informacijas prisiusini i namus ' 

nurodymą kokios 
reikalaujama

ir Adresuok

Leader Realty and 
Investment Co.

ingos

138 Cadillac Sq.. Detroitu Mich. 
l’hone Cad. 9540

Mano vardas
Gatvė

Aš reikalauju informacijų dėl apsau
gos pažymėtos namų ir rakandų nuo 
gaisro $.............. .
Turiu automobilių ................. ...........

rašyk vardų autom.
192 metų Touring, Sedan. No
riu žinot kainų apsaugos, idant ne- ■ 
laimei atsitikus nereikėtų pačiam į 
apmokėti už sužeidimų, arba užmu
šimų kito arba taisymų automobi- 
liaus ir kad nereiktų samdyti advo
katų gintis.

Leader Realty and Invest- 
ment Company

Turi agentūrų geriausių ir
džiausiu kompanijų ir perkant nuo 
musų gausit geriausius patarnavimus 
ir daugiau žinosit apie savo pirktų 
apsaugų.

IEŠKOKITE ŠIO 
VARDO

grynas ar Apynių Skonio

Blntz turi įrengimą ir patyri
nu, pagaminti geriauaj. Nusi
pirkite bleiinę ir įsitikinkite!

Klauskite Kepimo Knygos 
DYKAI kad pasidarius skanių 
valgių su Blatz Malt syrupu.

Vai Blatz Brewing'Co. 
ciiH-ago Uranch 

1500 Holt St.,
Phone — Brunswick 3600-1-2

Tikru! I nijos Guminiu

di- V AL BLATZ 
BREWING CO. 
E**. 1851 Milw*ukc«, Wi».

žemė sukasi aplink save.
Paimkime tą patį sviedinį ar 

obuolį pamautą ant plono vir
balo, ir tokiu budu, kad taš
kai, kuriuose virbalas pradu
ria sviedinio ar obuolio pavir
šių, t. y. sviedinio poliusai, lai
kant sviedinį prieš lempos švie
są, abu sutaptu sų siT apskriti
mo linija, kuri skiria sviedinį 
į tamsiąją ir šviesiąją pusę. 
Virbalą tarpe pirštų sukdami, 
sukite savo rutulį ant jo ašies, ir 
jus pamatysite, kad visi rutu
lio paviršiaus taškai tolygio iš 
eiles įeina į šviesą ir vėl į šešė
lį. Įsistebėkite kokią nors dė
melę jūsų rutulio paviršiuje, ar 
pažymėkite kurį nors tašką įs
meigdami spilkutę, ir pamaty
site, kad rutulį sukant tas taš
kas padarys apskritimą. Pa
matysite taip pat, kad pav., 
spilkutė paeiliui viena po ki
to pereis per šviesųjį ir tam
sųjį rutulio šoną. Pusę savo 
kelio spilkutė keliaus šviesoje, 
o kitą pusę kelio tamsoje. At
sukę spilkutę tiesiai prieš lem
pą taip, kad ji butų pačiame 
apšvietojo šono viduryje, pasi
žymėkite kitą tašką tamsiąja- 
me rutulio šone, pačiame jo vi
duryje. Dabar vėl pamatysite, 
kad, rutulį sukant, vienas jū
sų pažymėtas taškas bus švie-

Moterims čeverykai

tA .ą. t

siajame šone, o kitas visuomet 
tamsiajame. Kaip tik vienas 
iš tamsos išeis į šviesą, tai ki
tas tuo pačiu laiku iš šviesos 
į tamsą.

Kadangi žemė prieš saulę su
kasi aplink save, tai ir joje 
vyksta lygiai tas pat, ką ir mu
sų sviedinyje. Žemei besisu
kant. į saulę bus atkreiptas tai 
vienas, tai kitas jos šonas. Nuo 
to ir įvairios žemės vietos, į- 
vairųs kraštai tolydžio bus ap
šviestame šone, tai priešinga
me — tamsiame. Kuomet koks 
nors žemės kraštas eina per ap
šviestą plotą, tuomet ten ma
tyti saulė, reiškia ten būna die
na. Bet kuomet tas kraštas
pereina pusę apskritimo, kuo- sta gavai? 'I’ai retenybė 
met jis nusisuka nuo saulės Į 
tamsiąją pusę, tai jame prasi
deda naktis. Iš to taip pat aiš
ku, kad kai tūlame žemės kraš
te esti diena, tai lygiai priešin
game krašte naktis. O kuo
met pirmasis įeina Į tamsiąją 
pusę, kuomet čia prasideda nak
tis, tai lygiai priešingas kraš
tas išeina j šviesą — ten pra
sideda diena.

NAUJOJE KRAUTUVĖJE

A, kumpis! Nepaprasta 
atrodo, nugi, prašau duot tru
puti dėl skonio... paragaut.

—. Prašau, tamsta.
Nieko, nieko sau! Be 

man rod(|s, kad šalti užkan
džiai, dešra už vis geriau tik
tų; tai tikra lietuviška dešra...

— Prašau, tamsta.
Taip, taip. Labai gera! O 

čia šv<‘iearų suris? Apetitinga 
atrodo, bet gal...

— Prašau, tamsta, ragau
ti !

— Ačiū. Geras! Galima pa
sakyti labai geras. O! ir mino- 
gų beturima! Nugi iš kur tam-

Ot
atmenu, kai mes buvom išbė
gę nuo Vokiečių Rusijon, 
minogų valgėm...

Prašau. Musų, tikiuos, 
blogesnes.

Taip, neblogos. Bet ar
geriau butų sios rūkytos žuve
lės? Jei tik nepersurios...

— 'Pikiuos, kad ne. Prašau 
ragauti.

Taip, taip!.. Kaip sykis 
prie trejankos! Žinai, tamsta, 
žuvelės — tai mano silpnybe! 
Ačiū, ačiū! 
nepasenę?

— Vakar 
Ragau kit!

Ačiū, 
ti — visąi 
ruledos ar

—- Ne, tamsta! Bet ryt die
nai bus padaryta.

tai

ne

ne

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namų ir mokėkit iš Įplaukų, pakeliam 

namus, jdedain porčius, statom marinius ir medinius garažus, 

AJAX CONSTRUCTION C0.
2206 Milwaukee Avc., Tel Brun»wick 4707 ir Te!, Irving 5475 

K ■■ II UI. I .......... II.., 11... Į ---
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FASHION C LOA K S H 0 P
Cloaks - Suits - Skirts

Dresses Made to Order
3234 So. Jlalsted Street, Chicago

MES APTURĖJOM DIDŽIAUSIU IR
GRAŽIAUSIU TAVORl

Sųprantama, kad žemė savo 
vieno ar kito šono neatkreipia 

saulę staiga — tas atkreipi
mas eina tolygio todėl diena ir 
naktis ir diena viename ir 
jriešingame šone apsimaino ne 

staiga, o tolygio. Kiekvieno 
Žemės šono atsikreipia į saulę, 
lygiai tiek kito nusikreipia nuo 
saules, švintant mes galime pa
stebėti, kad diena prasideda iš 
rytų. Diena iš rytų slenka to
lyn j vakarus, o naktis į vaka
rus traukiasi, taip ir vejasi die
na naktį į vakarus. Bet kai die
na pasitraukia į vakarus, tai iš 
rytų kitame žemės šone ji už
leidžia vietą nakčiai, tokiu bu
du iš rytų paskui dieną seka 
naktis, 
sileidus 
anapus 
anapus
ja naktis. Taip diena ir nak
tis amžinai ir veja viena kitą.

Ar apelsinai dar

išpakuoti, meldžiu!

Geri. Galima saky- 
geri. Taip. A... O

pasimatymo! Aš kitą kartą už
eisiu !

— () kad tave velniai! — 
niurna sau po nosia krautuv- 
ninkas. Deg. Kad.

ik vi UŽ

paskiau-

Kautų siutų ir d rosiu, taip
gi pilnas pasirinkimas vai
kų drapanų. Mes dabar tu-

Visos. dresės yra 
sios mados ir gražiausių 
materiolų. Ateikit ir persi- 
tikrinkit apie musų teisin
ga pasiūlymą.

savaitės laiką. Mes parduo
dame 2 dreses už kainą vie
nos. Viena už

VALIO!!VALIO!!
M

$10
$15

1928 M. KETURIOS EKSKURSIJOS
Kada saulei vakare nū
diena nusiveja naktį 

gorizonto, tai iš rytų iš 
gorizonto dieną atsive-

GERIAUSIA DEL SILPNŲ 
STRĖNŲ

LIETUVON
Tiesiog j Lietuvos Uostą

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

LINCOLN LOAN ASSOCIAT1ON 
1931 Mihvaukee Avc., 

netoli Western
taipgi

8166 Lincoln Avė. 
Room 301 

netoli Ashland

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingo*

Ar jus kenčiate dėl raišumo mize
rijos, skaudamų strėnų? Jus galite 
gauti beveik ūmią pagalbą naudojant 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Jis šildo, švelnina ir sustiprina silp
ną nugarą, maloniai masažuoja kū
no audinį su kiekvienu kūno judėsiu, 
tuo padedant atstatyti tinkamą, cir
kuliaciją ir normalę jėgą- Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster teikia nuo
stabiai greitus rezultatus, dėl to, kad 
gyduolės persisunkia tiesiog per odų 
j apimtas vietas — skausmas išeina, 
diegliai apleidžia, jėgos sugrįžta be
veik urnai. Ir jus gaunate patvarią 
pagalbą, irgi, dėl to, kad gyduolės 
veikia nuolatos, kol plasteris laiko
mas prie kūno. Mėgink Red Cross 
Kidney Plaster šiąnakt ir įsitikrink, 
kaip greit jis pašalina silpnų strėnų 
mizeriją.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Si mano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ją ■ 
skolina pinigus ant lengvų išlygų 
Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas 

2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887

KLAIPĖD
Be Jokių Persėdimų

BALTIKO-AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

‘H

ies Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus

Apvaikščiojimui

T 'M
1

8514-16 Rooserelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

GERAS DALYKAS ŽINOTI — ATSIMINKIT TAI
Ponia MaryB .. (vaidas suteikiamas) San Fransisco, Calif., sako, kad 
“Foley pilės diuretic labai greitai sustabdė didelius skausmus nugaroje ir 
aš būdavo atsibundu naktimis nuo reumatiškų skausmų. Dabar aš miegu 
puikiai ir labai gerai pasilsiu naktimis.” Nei vienas neturėtų kentėti nuo 
nugaros skaudėjimo, reumatiškų skausmų, inkstų ir pūslės nemalonumų, 
kuomet Foley Pilis gaunamos lengvai ir pigiai.

KODĖL KIEKVIENAS VARTOTOJAS PASIDARO DRAUGU 
“Nei vienos nuo kosulio gyduolės neveikia taip greitai ir pasekmingai kaip 
Foley’s Honey ir Tar Compound ir teikia pilnų užganėuinimą draugams, 
kurie vartoja jas mano rekomenduojamiems.” sako J. D. McComb, Toledo, 
Ohio. Jos gydo, džiovina, apdengiu skaudamą gerklę, prašalina kosulį leng
vai. Nėra opiates kurios gimdo užkietėjimų, nėra kloroformo, nėra “dopę’’. 
Jus nerizikuosit su kosuliu, slogomis kuomet nusipirksit Foley’s Honey ir 
Tar Compound. Reikalaukit jų.

Marųuette Pharmacy, F. K. Rakus, 2346 W. 69 St., netoli Westorn Av., 
L. P. Hannema, 10701 Wentworth Av., Reriable Drug Co., F. Martin, 2600 
W. 47 St. G. A. Malinsky, 1801 S. Ručine Av., kampas 18 St., Grand 
VVorks Drug Store, J. Malachowskas, suv., 4847 W. 14 St., Cicero.

Ima Ekskursija
Lietuvių Judamųjų 

Paveikslų Korp. 
Balandžio-April 17 d. 
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai vadovaus 
JONAS K. MILIUS

2ra Ekskursija
“VIENYBĖS”

GEGUŽĖS 2-rą dieną
Laivu “ESTONIA” 

Ekskursijai vadovaus
Antanas Kandrotas 4

3čia Ekskursija
“NAUJIENŲ” 

GEGUŽĖS 29 DIENĄ 
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai vadovaus 
“Naujienų” Atstovas

4ta Ekskursija
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-June 16 dieną 
Laivu “ESTONIA” 

Ekskursijai vadovaus
Kazys J. Viesulą

F

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo ginitajį 

kraštą. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių važiuoja 
aplankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisve
čiuoti. I.ietuviai deda visas pastangas, kad tie svečiai butų gerai 
priimti ir išsivežtų malonius įspūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog j Klaipėdų ant Baltiko-Amerikos Li
nijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus 
ir visiškai keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštų ne
atidėti, bet važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena iš viršmi- 
nėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėdą.

Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dcarborn St.,

X

»
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

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

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

Vyram

Cap.su


NAUJIENOS, Chicago, UI,__________ ' Penktadienis, kovo 30, 1928

(---------------------------

I Tarp Ghicagos
Lietuvių

Nušovė lietuvi
c.

Nušovė Juozų Sakalauską t re. 
čiadienio vakare apie 10:30 
vai. Koronerio tyrinėjimas 
atidėtas — 13-ta i dienai ba
landžio

Trečiadienio vakare, taip apie 
10:30, paskambino kas ten Juo
zo Sakalausko namu skambulį.

Sakalausku duktė, mergaitė 
kekių vienuolikos metą, išėjo 
atidaryti durų. Nepažįstamas 
vyras paklausė jos, ar jos tė
vas esąs namie. Mergaitė atsa
kė, kad namie. Nepažįstamasis 
liepė pašaukti jį.

Juozas Sakalauskas išėjo iš 
namo, kuris, beje, randasi adre
su 1829 Nevada st. Jis ir neži
nomas vyras iština gatvėn, pri
eina prie auto ir kalbasi.

Kalbasi kokias 4 ar 5 minu 
tęs. Nepažįstamieji paskui šau
na Sakalauskui į pilvą. Saka
lauskas, pašautas, skubiai bėga 
vidun, o piktadariai nuvažiuoja 
savais keliais.

Sakalauskas Įbėga vidun susi
ėmęs pilvą ir vaitodamas. Pati 
pribėga klausia kas atsitiko. 
Vyras pasako, prašo šaukti dak
taru.

Tuose pačiuose namuose, bet 
antrame aukšte, gyvena lietu
vis kriaučius, gerai žinomas 
northsidiečiams — Antanas 
Čepaitis. Sakalauskienė bėga 
viršun, šaukiasi pagalbos pas 
Čepaičius. Ji telefonuoja kaimy
nystėje gyvenančiam lietuviui 
Jankauskui, kuris popieravo Sa
kalauskų kambarius, o taipgi 
Amalgameitų kriaučių unijos 
lietuvių lokalo delegatui, Kai
riui, prašydama juo greičiau pri 
Imti, kadangi pasitaikiusi nelai
mė ir reikalinga ūmi pagalba.

Čepaitis bėga pas artimiausį 
daktarą. Jankauskas telefonuo
ja policijai. Pas Kairį buvo tuo 
laiku keletas svečių ir vienas jų, 
Įsisodinęs Kairį savo autan, at
veža pas Sakalauskus, kurie gy
vena voš keletą blokų tolumoj 
nuo Kairių gyvenamos vietos.

Atvažiuoja policija. Pribūva 
špitolės vežimas. Sužeistąjį Sa
kalauską veža į šv. Onos ligo
ninę. čia atidaroma sužeistojo 
pilvas. Suraminimui moters pa
saka, kad žaizda nepavojinga, 
bet tuo pačiu laiku Kairiui pra
neša. jog vilties išlikti gyvam 
Sakalauskui nėra. Sakalauskai 
miršta tą pačią naktį nė neat
sipeikėjęs nuo gasų.

tokia, trumpai kalbant, buvo 
istorija nelaimės, patikusios Sa
kalauskų šeima.

Ketvirtadienyje buvo korone
rio tyrinėjimas šv. Onos ligo
ninėje, 49-th avė. ir Thomas st.

Tyrinėjimas prasidėjo 2 vai. 
po pietų. Pirmiausia buvo pa
šauktas velionies Sakalausko 
brolis, Jonas Sakalauskas. Ko
roneris klausia vardo, pavardės, 
kur velionis buvo gimęs, tai 
yra, kokioje šalyje, kokiame 
paviete ir miestelyje ar kaime. 
Klausia kokis yra žmonos var
das, jos tėvų pavardė, kiek 
metų turinti. Ar velionis tarna
vo armijoje, laivyne? Kokiai ti
kybai priklausė. Kur dirbo. Klau 
siamasai atsako klausimus. Kai 
dėl darbo vietos, tai praneša, 
kad dirbęs Hart, Scbaffner ir 
Marx dirbtuvėje, uždirbdavęs 
daug maž 46 dolerius savaitėje 

kai kada daugiau, o kai kada 
mažiau. Insurance, kiek jam, 
broliui, žinoma, neturėjęs. Bu
vo velionis užsirašęs apdraudę, 
rodosi, mokėjęs 80 centų ar 
kiek, bet ir tą vėliau metęs. 
Koroneris klausia, ar velionis 
turėjęs nekilnojamos savasties. 
Pau škinama, kad turėjęs namą 
dviems šeimoms gyventi. Na
mas pirktas pirm 9 metų. Mo- 

• keta už jį $6,600. Kokia dabar 
namo vertė, esanti, nežinoma, 
ha namas nebuvęs pardavimui. 
Išreiškiama nuomonė, kad jis

dabar gali būti vertas ne ma
žiau kaip $10,000. Klausia kiek 
inorgičių ant namo. Pasakoma, 
kad $1,500. Klausia kiek vaikų 
turėjo velionis. Paaiškinama, 

j \a<l \ ieną mergaitę 1 1 roe-tųi. 
i Klausianui kiek metu luri žnrn- v
j na. Atsakoma, kad 31 metus. 
Klausia ar jis, velionies brolis, 

Į m žinąs, — mažu kas turėjęs 
1 piktį prieš velionį. Klausiamasai 
atsako, kad jis nežinąs.

Pašaukiama atsakinėti i klau
simus velionies žiluma, Sakalau
skienė. Jos klausiaam kaip il- 
<ai Sakalauskas dirbęs pas 
Hart Scbaffner ir Marx. Mot - 
••is paaišk na. > :».! apie dev\ • 
m s metus. Klausia, ar visą kli
šą jis te i (I rbęė. Moteris sakt», 
<ad no visą, bet papras* m, di
džiumą lab.o dubęs tai firni-.;. 
Ar matei, kada jį šovė? Moteris 
-ako, kad nem ič'usi.y Jos vy
ras įbėgęs vidun ir'vs, 
kad jį pašovė. Vėl klausimas: 
ar matei, ar jis sakė kiek žmo
nių buvo? Moteris: nemačiau 
pati, bet jis sakė, kad buvo du 

vienas automobiliuje, o kitas 
šalygatvyje. Ji pati buvusi vir
tuvėje tuo laiku, kada jis įbė
gęs vidun. Paklausta ar ji gir- 
Kjus balsą, kai šauta. Sakalau- 
kienė aiškina, kad girdėjusi 

trenksmą lyg butų automobi- 
’io tairas sprogęs. Koroneris 
klausia, ką velionis, įbėgęs vi
dun sakė. Moteris aiškina, kad 
prašęs šaukti daktarą. Ji pašau
kusi Čepaitį ir Jankauską, kū
ne pašaukė daktarą ir policiją. 
Daktaras teeiaus neatvažiavęs. 
Sekamą klausimą koroneris už
davė tokį: ar nebuvo kokios 
nriežasties jos vyrą kam nors 
nušauti? Atsakymas duota: ne. 
Paklausta, ar ji pati nemačiusi 
automobilio, moteris paaiškino, 
kad ji nemačiusi, bet duktė ma
čiusi. Duktė buvusi frontinia- 
me kambaryje ir žiūrėjusi per 
’angą gatvėn, kuomet ji, moti
na, buvusi virtuvėje. Paklaus
ta, ar ji neturinti daugiau ko 
pasakyti, moteris atsakė, kad 
nežinanti nei ką sakyti.

Pašauktas atsakinėti Čepai
tis. — Reporteris.

(Bus daugiau)
Sakalauskas šiandie bus par

gabentas iš ligoninės į palik
tos šeimos namus, 1829 Neva
da st. Laidotuvės įvyks šešta
dienyje, kovo 31 dieną, 1:3O v. 
oo pietų. Laidotuvėmis rūpina
si graborius Lekavičius, 231 1 
\Vest 23-rd Place.

Ar matėt jaunimą 
lošiant?

Rytoj vakare bus vaidinama 
istorinis v«-i k u linkite 

na” Mark White svet. Hals- 
ted ir 30 gatvė.

Kiekvienas musų yra regėjęs 
begales dalykų. lėčiau retai ka
da tepasitaiko matyt čia gimu
sį musų jaunimą vaidinant lie
tuvių kalboj.

Ir Cbicagos lietuviams, kurie 
norėtų įgyti malonesnių įspū
džių ir kartu smagiai praleisti 
vakarą, patartina atsilankyti j 
aukščiau minėtą jaunimo paren
gimų.

čia pamatysim gražų istorinį 
reikaliuką “Gražina" paimtą iš 
musų tolimos praeities, išgirsi
me dainų ir muzikos, o paskiau 
galėsimo šokti ir šnekučiuotis.

Arbata iš “samavoro."
P-lė L. Gaižaitė, Lietuvos 

konsulate sekretorė paskolino 
didelį “samavorą” arba virdulį 
ir kiekvienas svetys galės atsi
gerti arbatos senovišku budu.

Vienu žodžiu rengėjai gali 
užtikrinti, kad smagumo minė
tam vakare netruks. — Sudiev.

Aldermanas 'ritu-; A. 1 lai fa, 
43 wardos atstovas miesto ta
ryboje, tapo įtartas fede valia
me grand jury teisme kartu 
su devyniais kitais asmenimis 
kaip galva gerai organizuote 
alkoholinių gėrimų trafiko or
ganizacijos.

Civil Service komisija per
ki atinėjo bylą policininko Kel
ly, nutraukė perk ratinėj imą 
Dalykas toks, kad jai pasiro
dė, jogei liudininkai buvę “pa
liksiu ti“, o kiti jų visai nepa
sirodė. Mat, liudyta, kad i>oli- 
cininkas nebuvęs girtas, kad 
jis nieko nepuolęs, tik mSgi- 
nęs perskirti besipešančius. 0 
tuo tarpu pirmesni liudymai 
buvę visai kitokie. Kai Kelly 
lapo areštuotas, tuomet liudy
ta, kad jis buvęs girtas, be 
švarko ir be debatų ir kad jis 
įsiveržęs privatin naman. Kel
ly bylos nagrinėjimas atidėtas 
iki ateinančio pirmadienio.

(Apgrasinimas)

Cicero

Iš Birutės
Dainų vakaras

Puiki Policijas ir Gaisrininkų 
Sistema

Ateinantį sekmadienį Lietu- 
zių Auditorijoje Birutė su 
komp. S. Šimkum, rengia savo 
ikaitmeningam vakarų lankyto- 
ams ir muzikos mylėtojams 
ouikų “Dainų vakarą’’, ten mes 
šgirsime visokių dainų mums 
-.(įprantamų išpildytų per cho- 
us ir pavieniais artistais, iš 

kalno galima spėti, kad turėsi
me ir vėl malonų vakarą ir tik
rai naudingai praleisime. Po 
laimi bus šokiai, taip kad visi 
busime patenkinti. Programas 
prasidės punktuališkai 8 v. v. 
Bukime visi ir laiku. —D. M.

GarsinkitRs Naiiiienn^

Kada dabartinė Bepublikoniš- 
ka administracija užėmė vietas, 
keletas melų atgal, gaisrininkų 
pašauk i uo sistema buvo visai 
sugedusi. Baksai ir vielos buvo 
apleisti ir nebedirbo. Gaisro 
Departamentas per devynis mė
nesius negavo nė vieno pašauki
mo per savo alarmavimo siste
mą.

šiandie Cicero miestas turi 
geriausią pasaulyje gaisro ir 
policijos pašaukimo sistemas. 
Tos sistemos yra tokios rūšies, 
kokios yra naudojamos tik di
džiausiuose miestuose ir ta sis
tema laikysis gerame stovyje 
per daugiau kaip 50 metų. Už 
tai nieko negali būt geresnio.

Seniau žmogus norėdamas

pašaukti gaisrininkus turėdavo 
ieškoti telefono arba bėgti į 
gaisrininkų stotį. Gaisrininkų 
pašaukimo sistema buvo miru
si. šiandie kiekviename bloke, i 
visas kur t-ik «»ii I i kilt i
gaisras, yra prietaisa gaisri
ninkams pašaukti.

ši gaisrininkų pasaukimo sis
tema buvo atbudavola per da
bartinę administraciją. Ji kai
navo virš $50,000. ir dalis tų 
iškaščių yra atmokama kas me
tas. Pinigui šiam reikalui yra 
imami iš alielnųjų fondų ir įvai
riais budais sutaupomi. Išlaidos 
visur yra mažinamos,o patarna
vimas musų piliečiams yra duo
damas tas pats. Visa tai yra 
padaroma be užtraukimo pasko
los ant bonų. Daugelyje atvejų 
perbudavoti tokią gaisrininkų 
našaukime sistemą butų buvę 
išleisti bonai, bet Cicero neturi 
jokios skolos ant bonų, ir dabar
tine administracija galėjo atlik
ti lokius darbus nepadidinda
ma žmonėms taksų. Mokestis už 
atliktus darbus yra mokama iš 
sutaupytų pinigų ir ateityje 
bus pilnai išmokėta.

Nuostoliai nuo gaisro šiandie 
Ciceroje yra labai maži, paly
ginus su tuo, kas buvo keletas 
metų atgal. Undenvriters Ta
ryba savo raporte parodo, kad 
nuostoliai nuo gaisro Ciceroje 
yra pastebėtinai mažesni negu 
vidutiniški, imant 270 miestų 
Jungtinėse Valstijose.

Bėgyje praeitos savaitės, Re
publikonų kandidatai buvo ne
paprastai užimti. Jie buvo pa
kviesti atlikti daugybę skirtin
gų reikalų taip, kad ne visi jie 
buvo galima išpildyti. Kiekvie
ną vakarą jie gauna penkis ar 
šešis pakvietimus. Aplinkybės 
jau rodo, kad ateinančią savai
tę bus viena iš labiausia užim
tų. Įvairus klubai visame mies
te rengia įvairius “bunko” ir 
Republikonų kandidatai yra 
kviečiami kalbėti. Žmonės žin- 
geidauja pamatyti juos ir iš
girsti ką jie kalba. Salės yra už
pildomos, žmonės interesuojasi 
ir kandidatai yra maloniai pri
imami.

Iš kitos pusės, Demokratai 
daro bergždžias pastangas, kad 
oritraukus žmones į savo mitin
gus. Jie yra neorganizuoti ir 
barasi tarp savęs. Jų kalbos 
mitinguose yra menkos ir žmo
nių ne interesuoja. Vienintelis 
dalykas ką jie luri pasiūlyti 
vra: “Jau laikas padaryti per
mainas, kad davus musų vy
nams progos.’’ Jie neužgina nė 
viena dalyko, ką Republikonai 
tako, būtent: kad taksai yra 
čia žemesni, kad miesto reika
lai yra vedami gerai ir, kad 
Cicerus žmonės didžiuojasi tuo- 
~ni, ką padarė administracija su
daryta iš Republikonų partijos.

Kada viskas yra gerai, tai 
jau ne laikas datryti permainas.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

jog
You w
You vd

ant flavdr.

Avao

Kad 
mo 
Extr»ct. Rinktini miežiai už
tikrina, kad l’uritan yra tur
tingesnis, stipresnis, geres
ni*. Vartoki! ten kur reikia 
pasaldinimu virtuvės reika
luose.

BOHEMIAN?- 
HOP 

flavored 
MALT

MALT 
UTRACTCO

Ch«< A(lO 
IUikOiS

a psisa u goj us a p«d v y I i - 
vartoki! l’uritan Malt

Puri
Štrictfv Union 

Made .

29-3!

Malt
Paskatintas su Bohcmian 
, apyniais _

Rekomenduoju hihh ir 
diiMtiitoniiiH |><*r

Puritan Malt I
Extract Co. J

North \Vacker Drive, Chicago

VANAGO 
PLUNKSNA

Daili linksmų dainų

knygelė

Kiekvienas gali skaityti
Kiekvienas gali suprasti 

Kiekvienas gali dainuoti!

Liko tik mažas skaitlius

Kaina su prisiuntimu

30 centų
Rašyk:

NAUJIENOS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

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

Gyląs ir Skausmus

Visoeo aptiekose—35c ir 65c puodukas ir 
dudelč. Children’a Musterole (lengves

ne forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

“Už Didesnį Cicero”

FRANK MURDĄIR
ANT DIREKTORIŲ VIEŠO KNYGYNO

EDWARD J.
DUBSKY 

for
Trustee

FRANK
HOUCEK 

for 
Assessor

JOSEPH Z
KLENHA 

for 
President

TIMOTHY J. 
BUCKLEY 

for
) Collector

HENRY
LANGNER 

for 
Supervisor

JAMES J.
i PELIKAN 

for 
Clerk

WM. n. JANNENGA

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

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

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

Naujienos ir $10,000 Apdraudos

GARS1NKITES “NAUJIENOSE’
fr----------------------------------------------------------------

APSIDRAUSK!

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

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

Vardas ................................................................... -
Adresas (gatve) ........................................................
Miestas ir Valst....................................................... -

i Užsiėmimas ... ...................................Amžius...........
Pašelpgavis .................. ............................................

L.- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - »l

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

OUR
Murino Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos ’• 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Penktadienis, kovo 30, 1928 NAUJIENAS, CHčIgo, HL

PRANEŠIMAI
Atsiminkit Balandžio 22 d., Bus 

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

Milwaukee, Wia, SI.A 177 kuopos 
susirinkimas įvyks 1 <1. balandžio. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes 
bus balsavimas centro valdybos. 
Taipgi neužmirškite užsimokėti mė
nesines mokestis. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti prie SLA. 
177 kuopos.—J. Virbickas seki”.

! [r....... .... . -=q
Tarp Chicagos

Lietuvių
Cicero

Pereitą sekmadienį Liuosy- 
bes svetainėje suvaidinta “Au
šros sūnus” artistui St. Pilkai 
vadovaujant.

pertraukose, kalbėjo musų mie
sto kolektorius, p. T. Buckley. 
Jis trumpai papasakojo apio 
vietos reikalus ir pagirū lietu-

liau policija surado, kad mašina 
paeina iš Nortli Sidės, Važiuo
tojas dar neiNigaulas.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Lietuviai Daktarai
Ofiso Tel Victory 7188 
Bez- Tel. Hemlock 2615

Advokatai

DRAUGIŠKA VAI
Rengia

Tautiška Draugystė
Dukterų

Subatoj, Kovo-March

mumis pirmą ir paskutinį kar-

3116 So. Haisted St.
Pradžia 7:30 vai. vakare 

Inžanga 50c.
Kviečia KOMITETĄ

A. 122 kp. susirinkimas at 
nedėlioj, balandžio 1 dieną, 
po pietų Jono Dymbelio sv< 
So. Wood St. Gerbiamieji SL 

122 kp. nariai, malonėkite dalyvai 
kiekvienas šiame susirinkime, r 
bus balsavimai Pildomosios tarybos, Į 

delegatų j busiantį seimą.
P. Markūnas. I

bus 
vai.

ir rinkimai

Mylėtojų Draugijos 22-ros 
;i rinkimas įvyks nedėlioj, 

, 2 vai. po pietų ant 
Solio ofise, Lietuvių 

3133 
malonėkite

Tėvynės 
kuopos su 
balandžio 1 d. 
3-čių lubų, p. 
Auditorijoj, 
Draugai 
lankyti. 
Milžinai 
apdovanotas puikiomis

kiekvienas

skaitlingai atsi- 
knygos Dailė? 

atsilankęs ta p? 
knygomis.

Valdyba.

Daukanto Draugija laiky 
susi ri n ki mą sek ma<I i e n y

1 dieną, Šių metų, 12 vai 
Chicagos Lietuvių Auditorijų 

5t. Todėl vis 
atsilankyti. 

., n ui. rast.

Simano 
beitaininj 
balandžio 
diena 
svet., 3133 S. Haisted 1 
nariai būtinai privalote 

P. K

Cicero. Vakarinės žvaigž 
pos Kliubo mėnesinis su 
įvyks nedėlioj, balandžio 
1928, L. L. svetainėj, 14 St. 
Cicero. Ein. ras. K. Jokubka

>i rink i m

Rocklord. III. LA. 
rinkimas įvyks nedėlioj, 
d., šis susirinkimas yra 

bus balsavimas 
i nariai 
sus 
tainėj, ls 
L 77 kp. \ aid

labai
bus, ne 
dybos.
ateiti imt 

M. K

Mitinai tuii
io susirinkimo, kuris

Marą uete Park 
mėnesini.' 

balandžio 1
2 vai. p<> p

apielinkės — S L. 
susi rinki m: 
sekmadion

1928 m 
čiuko svetainėj, 2136 
Artesian Avė. Visi nar 
atsilankyk it susirinkimą 
balsavimas Centro Vald 
įvairių svarbių dalykų.

Pranas Drukt<*nis,

būtinai
s bu.

aug

Joniškiečių mitingas.
L. K. Kliubo susirinkim 
dėlioj, baland 
pietų,J. E 
Paulina S1 
patingėkiti 
mo, taipgi 
Tie nariai 
ir esate
Kliubo nariai.* 
rinki man.

(
kio svetainėj, 
urbiami J. K. i 
tsilankyti ant 
naujų narių atir 

kurie išpildėte 
pasiryžę tapti . 

būtinai atv;
Kviečia J. h

Draugystė 
Tautos, mot 
rinkimą, h 
Lietuvių Ta 
3501 So 
Draugai-ės 
kyti ant suf 
bių dalykų <

Atgimtiem 
rų ir vyrų

Uni

Roseland

lioj, balandi 
K. Strumilo 
susirinkime.

niškiečių 
> :• ks ne

anai ne 
usirinki

Joniškiečiu 
y kitę suai- 
i. Valdyba.

Lietuvių 
laikys susi- 
!., 192S m.,

įtos pa
on Avė,
jsate kviečiai
irinkimo, nes

ai. po pietų 
atšilau- 
i 'svar- 

ei aptarimo. Kviečia 
sekr. B. Dubinskienė

>usn uiku

vet. Visi

Extra susirinkimas 
vių Sav. I 
Juozapo S 
bus šiandie

ikalau>ko

Wab

k s

nariai
J. Kirkus

Brau-1 
nedė-j 
pietų, 
bukit

va k 
n

dėl nųrties 
Susirinkimas I

Liuosybės 
a A ve. Visi j 
kit dalyvautidraugijos nariai malu

šiame cxlra .susirinkir
X. saikus, sekr

Juozapo Sakalausko 
įvyks subatoj, kovo t 
pietų, iš namų, 4829

čiame dalyvauti šio? 
sus Chicagos Liet.

na todėl, kad vieta ne 
ranki, o kita — kad pu b

[dar mažiau tinka.
į Tiesa, publikos susirinko
I mažai. Bei ji susirinko su 
ižais vaikais, rėksniais, tai
lite spręsti, jogei ramumo 
kiame susirinkime negalėjo

pažino 
riniu.

art. ? 
ka su

pa-

ne
ma-

to-

su
ta

vius kaip tvarkiai gyvenančius 
civilizuotus žmones. Kalbėjo 
taipgi vienas iš komiteto, B. 
Tumavičia, B. B. kliubo pio
nierius. Jis pratarė kelis žod
žius ir patarė lietuviams bal
suoti už tuos žmones, kurie 
lietuvius remia ir visus kitus 
laiko žmonėmis.

— Tas Pats.

Brighton Park

Lictuvis automobilių kolizijoj

Iš “Birutės”
Birutė dainuoja

Rytoj punktualiai kaip 8 vai. 
vakaro Lietuvių Auditorijoj 
musų Birutė duos mums muzi
kos puotų, kuri užvardyta 
“Dainų Vakaru”, tai bus gra
žus Birutės rimtas muzikos bei

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivts akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali 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. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8243 So. Haisted SL

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

8464 South Haisted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Ree. 3201 South Wallsce Street

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn SU Room 1111
Telefoną* Central 4411

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

8323 South Haisted SL
Tel. Boulevard 1319

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

dainų vakaras, kuriuo mes visi 
sueisime kaip ir visuomet pasi
klausyti ir įvertinti kaip Biru
tės taip ir komp. S. Šimkaus

1 pastangas. Po koncerto bus 
smagus šokiai. Bukime visi ir 
laiku. —D. M.

Apie 7:45 vakarei kovo 28, 
P. J. Sheniet, savininkas gaso- 
lino stoties, 39 pi. ir Archer 
avė., važiavo savo forduku 
“coupe” i pietus So. Bockwell 
gal ve. 'lies 42 skersgatviu iš 
priešakio ant jo užbėgo Auburn! 
“touring” ir smogė j priekį for-

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Įvairus/Gydytojai

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvi* Akių Specialistas

t jai atiduos savo širdis ir jaus- dukui, pastarąjį gerai sutrenk
imus publikai, bet tą pati tu- damas. P-nui Shemetčiui pavo- 

iadaryti publika, ir 
visi patenkinti. Vienokbusi i 

neatsitiko.
Lošėjai, tiesa, atliko savo 

1 užduotis geriausia. Bet publi
ka vaidinimą gadino, Irukdė.

“Aušros sūnus’’ — veikalas 
! ilgas ir įspūdingas. Aš ir, ži- 
' įau, daugelis kitų yra pilnai 
1 natenkinti. Bet vienas tavorš- 
čius man pareiškė: “Tas tea-

žinoma — 
'ų žmonės 
vaidina, t;

juotuo jingai sužeidė koją, gi su
važiavusiam jojo draugui, Ray-

, mond Lyons, išsuko dešinę ran- 
važiavusis drai- 

but buvo “pa
ti gal miegojo, 
kiek savo ma- 
sparnų paliko 

pj), nepadavęs
(nei vienų

Žinoma, 
k omu n išjeigu ne

jeigu ne
kaip galėjo jiems

ba vaidinimas pa-

J Božės kl'tibas už- 
pagarbo®. Jau senai 
didelius veikalus ir 
iliką žiūrėti vaidini

mų už labai prieinamą atlygi
nimą, — kaip kad šį ir Vely
kų vakarus už $1.

“Aušros sūnus” vaidinau I,

u tarnauja

po tėvais Venckaitė

kovo 28 dieną 
dieną, 1928 m., 
tų amžiaus, gi 
celė Kewanee, III 
liame nuliūdime

su šiuo pasauliu 
30 valandą 
tūlais 21 me- 
A. A. Mar- 
paliko dide- 

vyrą Praną,
motiną Petronėlę po tėvais Su- 
butaitė, tėvą Stanislovą, 3 se
seris: Marijoną, Oną ir Stanis
lavą, brolį Ju< 
na ir gimines 
tas, randasi

ipą, dėdę, dedy- 
Kunas pašarvo- 
1439 S. Talman

įvyks subatoj, ko- 
8:00 vai. ryto iš

Š. pai apijus bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Marcei 
ir

gimi- 
pažjstami esat 

širdžiai kviečiami dalyvauti 
otuvėse ir .suteikti jai pas

kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

nom
nu<

* yrąs, Tėvas, Seserys, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudtikis, Tel. ‘ Yards

ką. Auburnu 
veri s, kuris tu r 
ėmęs perdaug”, 
nors ir apdaužė 
šina
nelaimės 
savo pavardės bei antrašo, pa
spruko. Jojo mašinos numeris 
tečiau paspėta užsirašyti. Vė-

PETRONĖLĖS

kūnas bus perkeltas ant nuo
savo loto, ant Šv. Kazimiero 
kapinių rytoj, tai yra subatoj, 
kovo 31 <1., 1928 m., 3 vai. po 
pietų. . . .

Visi giminės, draugai ir pa; 
žįstami nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti ant kapinių paskir
tu laiku.

Jonas Rutkauskas.

JULIJONAS SONGAILŲ

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 29 dieną, 11:25 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 32 me
tų amžiaus, gimęs Raseinių ap
skričio, Kražių parapijos, Paka
riu kaimo, paliko dideliame nu
liūdime moterį Jievą, dukterį 
Bronislovą, brolį Joną, brolienę 
Marijoną, dėdę Antaną Vainau- 
skį, 2 pusbroliu Boleslovą ir 
Stanislovą ir pusseserę Mika
sę, Lietuvoj tėvus, 3 brolius, 1 
seserį. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 7025 S. Washtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
balandžio 2 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namų į Nekalto Prasidė
jimo P. šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Julijono Songailo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, 
Broliene, Dėde ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. 1. Mažeika. Tel. 
Yards !138.

Nevada St. Bus ■ 
kapines. Kvie- I 
laidotuvėse vi-' ■ 

a v. Paš. narius, ii 
Šaikus, sekr. S 
“ . I

LiiiCAL tbib laikys susirin
kimą pėtnyčios vakare, kovo 30,' 
1928, Lietuvių Auditorijoje, i 
3133 So. Haisted st. Kviečiame' 
jus atsilankyti j šį susirinkimą.

mitinge dalyvaus ponas Į 
kandida-1 

Arthur W. j 
Asesorius; I

Juozapas Sakalauskas

Musų patar n> vi ton, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eet» 
sanžiningas ir nebran 
gus. todėl kad neturi 
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

S. D. LAGHAVIGZ
Lietuvi* Grabori** ’• 

Ha ižam notoj a*

<314 W 23rd Pt 
Chilaga III

Patarnauja laidotuvė 
3e kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau 
kti, o mano darbu bu 
aite užganėdinti.
Rooseveit 2515 - 251 f

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CIIICAGOJ

Laidotuvėse patar-* 
nauju geriau ir pi 
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ISdirby 
*iUls.
^OFISAS: 
<68 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Haisted St 
Tel Victory 4088

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

URS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUSERKA

3252 South Haisted Street

Motery* ir mergi- 
'>ru kr ei p kiti* *u 

«ikalai* nuo 12 iki 
* vakaro. Kitu lai- 

<u pagal ■utr’U

Viriui Unlversal
State Bank ...

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA 

3101 South Haisted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi ak u š e- 
rijoa koleg i j ą; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reika
tuose moterims 
ir margi n o m *. 
kreipkitės, o ra 
aite pagelbą 
Valandos nuo - 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6
9 vn! vakare.

3265 So. Haisted St. 
Valandos: nuo 1 iki 8 vakaro 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojos ir Chirurgas

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

Vai.: 1—8 ir 7—8: Ned 10—12 ryto
^or.idencija 6640 S. Maplcvond Ąve.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4601 South Ashland Aven** 
Telefonas Boulevard 782° 

Re*.. 6641 South Albany Aven*e 
Tel. Prospect 1930

Galando* 2-4, A-8. Nedėlioj 10-12 <1

A. L. DA VIOONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenvrood 5107
v a l a n d o f

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

i'elephone Republic 11083

Or, V. B. Milaszewic?
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St.

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

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

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

Tel. Brun*wick 4983
Namų telefonas Brunewick 0597 
Ultravioletini ftviesa ir diathermi*

Re*. 6610 South Artesian Avenua 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Haisted Street 

Cbicato. III

Tolcphone 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 5:10 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

šiame 
Louis 
tas j Gubernatorių 
Sullivan, į 
Edward R. 
of Review;
kandidatai, 
apie lietuvių

Jlsingcr, j Board 
taipgi bus ir kili 
Bus disktušuojama 
balsavimo vietą.

Komitetas

Pa ' siskyrė su šiuo pasauliu kovo 28 d., 1(1:15 vai. va
kare, 1928 m., sulaukęs 11 metų amžiaus. Gimęs Sintautų 
parapijos ir valsčiaus, Gaisrių kaimo. Amerikoj išgyveno 
21 metus. Paliko dideliame nubudime moterį Oną, 

Kūnas pašarvotas 
2500.

dukterį
randasi

1829 Nevada Spaulding

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Arena* 

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO. ILL

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South VVcstern Avenae 

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 
Tek Boulevard 2160 

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

Laidotuves įvyks subatoj, kovo 31. d., 1:30 
pietų iš namu bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

vai. po Akių Gydytojai

GAVOME iš Vilniaus nau
jai leidžiamų žurnalą — 
“Vilniaus šviesą”. Galima 
gauti “Naujienose”. Kaina 
30 centu.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Visi a. a. Juozapo Sakalausko giminės, draugai ir pa- 
žjstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

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

optomeTrist

Moteris, Duktė

Laidotuve.se patarnauja graborius Lekavičius Jei. Phone Boulevard 6487 
4619 South Ashland Avenae 

ir 805 Eust 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Ibuktikuoju 211 uieUi

OR. M ARGERIS
3421 South Haisted Street 

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

Telefonas Boulovnrd 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos)
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2380
Ofiso valandos 2 iki 4 ? iki 9

Nedaliu j pagal muturti

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

OR. J. W. 8EAU0ETTE
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avc.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. 
; Nedėlioj nuo 2:39 iki 4:80 v. po pietą

TELEFONAS CANAL 0464

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Haisted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, ėulyg pa* 
skyrimo telefonu.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Kez Ta! Dreael 9191

DR. A. A. ROTUe
Rusa* Gydytoja* ir Chirurgą*

Specialistas Moteriikų, Vyriėky 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 S'o. Haisted SU Chicago 
arti 31at Street

Valandos: i—3 po piet, 7—8 vakar* 
Nedėtiem!* ir iventad. 10—12 dieną

JOHN 8. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 We*t Adam* St. Room 121? 
Telephone Randolph 6727 

Vakarai* 2151 W. 22nd SL nuo 7—1 
Telephone Rooneveit 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

Pelephone Yards 0994

OR. MAURICE KAHN
<631 South Ashland Aven**

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą

iki 9 vak Nedėl. nuo 10 iki 12 diena 
Rea Telephon* Plaza 8200

OR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1925 W. I8tb St. netoli Morgan St 
V a I a n d o s : Nuo 10—12 pietą ir 

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

Nakti Su Shor* 2238 Boulevard «4K*

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18tb St.

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

Reaidence Tel. Fairfax 6858

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal tutarti

M

DR. A. KULVIN 
DENTISTAS 

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

kampas 46 Place. 
Atsineškit ši skelbimą, gausit $2 

pigiau uz visą dantų darbą.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tol. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai — .

Ofisas 
4729 South Ashland Avenue. 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS)

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

Phnn* Midway 2880

Advokatai
JOSEPH J. GRISU 

(Juozas J. Grižius) 
ADVOKATAS

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

Namą Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti lueavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Weat Washington Street 

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

Namų Tek: Hyde Vark 839b

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Haisted St 

Tel. Yards 0062
7—9 vąj vak. apart Panedilin iv 

Pėtnyčios

[ČLASSIFiED AUS
Miscellaneous

Įvairus
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.

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washįngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS 
EKSKURSIJŲ T1KIETA1.

PIGUS 
Reika

laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 469, Great Northern Railway, 
St. Paul, Minn.

KRAUTUVIŲ F1KČER1A1 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS. 1912 So State Street

Miscellaneous for Sale
j y a i r us Pa rday i m a i______

UŽ $11.95 VYRŲ SIUTAI, OVER- 
KAUTAI IR V1RŠKAUČIAI, 

siūti ant orderio, sugrąžinti vertelgų 
dėl netinkamo sezono. Visokių mierų 
ir stylių. Atsilankykit anksti tiesiai 
į musų olselio vietą. Nedėlioj atdara 
iki pietų.

Edw. E. Strauss & Co.
OLSELIO SIUVĖJAI NUO 1K89 

404 S. Market St.

Business Service
Biznio^ Patarnavimas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

PIRMOS klcsos karpenterystes 
darbas. Užgančdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

KARPENTERYS
Dirbu visokius darbus; malevoju, 

popieruoju ir cementinį darbą atlie
ku gerai ir pigiai visiems žmonėms.

WM. MITREWITZ,
739 N. Troy St.

Tel. Nevada 8345

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

ASHJ1AN BROS.
2101 E. 71st St. Dorchcster 0009

.(Cuutmued ua pūga 8)

Laidotuve.se


—:—t
NAUJIENOS, Chicago, m. Penktadienis, kovo 30, 1928

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

For Rent

(Continued from page 7)

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

_ :___ ; . utiai-
popierą, stiklus ir t. t.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Muių išlygos bus jums naudingos. 

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

RENDON vieta bučeroėj dėl vai
sių ir daržovių jaunam Amerikoj gi
musiam lietuviui. 2553 W. 63rd St.

RENDON 2-4 ir 3 kambarių fintai, 
naujai dekoruoti, $15, 18, $19. Rak
tai randasi, 210 W. 50 St.

Automobiles
MCDERMONT MOTOR SALES

Vieni 1A ChleiigoH uoniuiiAlų vertelgų, turi 
50 naujų ir vartotų kari), viunkių Išdirby*- 
«'ių, $A(> Iki $2oot>. Vinį karai garantuoti, 
<*ntli arba iAniukAjiniaifl.

713<I S. HalMled Si. Tflrtnglo 9330

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PRIEŠ pavasarį namų taisymą L 
plasterinimą arba lopymą, perstai- 
sonie ir malevojame. Atsišaukit ar-1 
ba telefonuokit.

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė- 
imais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
!e jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199

vai.

7 
t ra,

MMCJ.ftOl •: UNION AVK.
Iintubarial. pečium Ai b lomi, yra 

$30. AIMOVIIH.
5008 Union Avė., 1 ant. Aihn 

!’<•). Dearborn 71 .4

10 DIENŲ
IŠPARDAVIMAS

DlDŽIAUSIS BAKENAS
CHICAOJ

TURIU parduoti soft driuks, 
ice ert am ir saldainių krautuvę, 
netoli šv. Kazimiero kapinių, 
geras cash biznis, didelis barge- 

j nas. šaukit
Tel. Beverly 4082

RKNIX)N 713-725 W. 50 St.. il-7 kam- 
burių. pi'ėiniM Š....V...... ,
dekoruoti, $22.50 Iki $25. 

5008 H. Union A\t„ 1 apt. 
1VI. Dearborn 712 1

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui_____

PAHDAVIMUI St. Charles, III./ 
gražus 6 kambarių bungalow, yra 
sun parlor, įrengtas su visais mo
derniškais parankamais, karštu 
vandeniu šildomds, didelis čemerį- mv. z* L*finis skiepas, cobble akmenų kami- į??*8,’ padarytum,

hepaprustas pir- i tieY yra Patar,ina kriep-
”• A S. L. FABIAN & CO.

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

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui 

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kati su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičiu rei-

nūs ir ugnavietė, puikus iš 
reginys Fox upės, i 
kinys už *7500, cash $3000. 
BADGER, Tel. llarrison 6719.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui 5—6 kambarių, pečium šildomas^ 

10626 Edbrooko Avė., 1 blokas į 
rytus nuo Michigan Avė. Bargenas, 
turi būt parduotas tuojau. Reikia 
tik biskj {mokėti, kitus lengvais iš
mokėjimais

TRUST BUILDING CO.
2122 E. 75th St.
įlydė Park 8512

šii<t<.ma_ jru ci.kira naujai Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
Chrysler knrai atpiginti beveik 

per pusę
1 Buick *27 master 6 coach 

; Chrysler ’27 70 sedan .....
Essex ’27 coach ................

Ford ’27 sedan .................
Flin Big six *26 sedan ..

Dykai orkestra ir benas mokyk- Dodge ’26 sedan .............
tiems. Privatiškos instrukcijos vi- = 
siems instrumentams per patyrusius Į 
mokytojus.

TOM BH0WN
i BAND AND ORCHESTRA SCHOOL 

34 W. Lake St. 
Phone State 0796

Resortas ir Farm a
Viena iš puikiausių Michigan 

resortų, su namais, gyvuliais,! 
paukščiais ir turtingu invento-l 
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetų valandų ke
lionės nuo Chicagoš; resortas 
išgarsintas tarp augštos klases 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 ji 
metus. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 80 ake-į 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
rių kitokių vaisinių medžių, jau
no alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su 
resortu ir turi puikų marketą! 
produktams ant vietos per visą 
vasarų. Parduosiu už $35,000. !

Galima pirkti farma atskirai 
arba farmų ir resortų sykiu. 
Bendra vertybė $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach

$825
$795
$495
$350
$750
$625

Musical Instrumente
Muzikos Ina t r umen t ai
ŠOKIŲ ORKESTRĄ

-------------------------------. PASKOLOS ANTRIEMS 
popieravimas, MORGIČIAMS

Mes atliekam tik gc; Turime užtektinai pinigų, 
kainos, lengvi išmokėjimai. ' _ __  _______ __ ____
$100 iki $300 už 2% nuošimčių, be jos studentams. Biskį damokūti ki-

UPHOLSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. I ’ 
riausį darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- j 
skait liavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING { 
SHOP,

6409 North l.eavitt St. 
Tel. Briargate 6815

komiso.
GEORGE KOPPEL 

2739 West Division St. 
Phone Brunswick 8968

Pigios 
Taipgi |

7715 So. Halsted St.

PLUMBEBIS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

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

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius.. 

Greitas patarnavimas — construc- Į 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND 
MORTGAGE CO.

134 N. I^a Šalie St., 
Room 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

&

JEI norite greitų pasekmių, 
kitę mums pardavimui savo 
estate. Perkamo, parduotame 
priimame į mainus.

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žus, galima nupirkti lengvais 

( ; išmokėjimais arba už cash.
real Bungalow randasi Marųuette 
arba tfanor prie boulevarų ir gat- 

vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 
ijiau negu verta. Del informa- 
i ei jų kreipkitės

, oi 6409 So. Kedzie Avenue 
eaxh ‘ ________ ______________________

, Pontlac ’28 coach ................
' Oakland Landeau Sedan ’27 

Nash ’26 coach ................
Essex ’26 coach ..................
Chevrolet ’26 4 door sedan 
Buick ’25 Master 6 touring

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 KAST 55th ST,

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

motV'rni^kų
$3000 <

TURIU )>ai-<hioti trražų 
kambariu murini bumralow. 
reiktu.

AįHiAaukitc Aiamlio, 
SaviriinkaM

5742 So. Whipplo 
Rr-pllblic 8708

20% PIGIAU
ant visų instrumentų

i Garantuotas šutau py mas ant bresi- j 
nių, pučiamų ir struninių instrumen
tų, vartotų ir naujų. Taipgi biskį 
primokėjus mes ismolcinsime jus gro
ti bile kokiu instrumentu.

MR. MACK1E
3209 N. Ashland Avė., 3rd lubos i 

Tel. VVellington 1146

St.
Bungalows 

už 
Dyką

' Nauji, mūriniai, moderniški bunga- 
! lo\v, $60 į mėnesį. Atsišaukit šian-

SALYER
4358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

PAHDAVIMUI lotai prie i 
Mart|uette Parko, Millard avė. prie 
71 Si., 80x125 pėdų ilgio. Kas no- 'H'V| 
ri gali pirkti tik 40 pėdų už $800. 
Kas turi autoinibilių, priimsiu mai
nais ir duosiu ant išmokėjimo. As
meniškai niatykit mane vakarais ar 
per laišką. Agentai neatsišaukit. ' 
1 fl. iš užpakalio aptiekus.

M. SHUKIS, 
3337 So. Morgan St.

ant
$500

MES darome 2 morgičius 
South Improved Kcal Estate.i & i i , -mmiiii i iii |ji v vii

malevojinia ir dekoravfma ner :i.:
rkal apnkaitliavlinaa. _Nuo lai-, ' \vi.NTON AND NARTEN 

6829 S. Halsted St.

AT YDAI LIETUVIŲ 
Atllkit savo malevojlmą ir riek 
ekupertiiM. Dykai apKkaitliavhnM. i^uo iui- . 
ko arba kontraktaimu darbai. Važiuojam 
bile kur Chicaroj arb prirmieaCltloiie.

J. J. SHAKENMAER 
Milwankco Avė. 

Br'inawiclc 7397

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

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

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius 
Eightecnth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
I. F. ])ankowski, pres.
C. T. Dankosvski, ižd.

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

PERKAME

KARPENTER1S — generalis kon-' 
traktorius, statome ir pertaisome na-1 
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. i 
54th St. Boulevard 0536.

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarj.

i'elefonuokit
Diversey 5067

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

VARGOMO kambario setas, $5, 
ledaunė, $3, lovos $2, seklyčios se
tai, $15 ir daugiau. Victrolos, bufe
tai, virtuves setai, pusryčiams setai, 
droseliai, $5. Rašymui stalai, mažos 
liampos $2, pianai $25. 
binet $8, gasiniai peč1“’ 
giau, supamos kedė.« r ~ “ “ * • •
leum pa 
salai $2.

SCHWARTZ BRuS. 
640 East 61 st St.

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taipgi 1OO daugiau geron vert tfu ChrynlR. 
rlų, SiiHh, Dodgen. Kudsonų, OaklnndH, Reoii, 
ChevrolAtiL Cadillac^ ir tt. ViM karai ga
rantuoti. lAniokAjimala. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

M & K Motor Sales 40%, likusius morgičiu.

5 KAMBARIŲ medinė rezidencija, 
3 kambariai apačioj, 2 viršui, 2 ka
rų medinis garažas, cementinis skie
pas, visas naujas trimas, naujos 
grindys, pečiumi šildomas, yra visi 
rengimai ir apmokėti, $5900 cash, 
iriimsįu tuštį lotą kaipo dalį įmo- 
cėjimo.

3436 W. 64 PI. geriausioje Chica-

vnicniros šen alus! tr ataaknnč.ausi vartotų Geriausis pirkinys!
karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų Sldarvtl koODeraClia karų, pilnai (rengti, gerame meeh.-uUAkame i\w|rei«vija

žmonių ir visi turės
CŪS.'lImoBllmU.. "ai- maį darb„ if įp]aukų.

NAUJIENOS
MALEVOJU, popieruoju, craftex, 

tiffany darbas garantuotas. Darbas 
ir materiolas pigiai. •

Tel. Ardmore 1073

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

liampos $2, pianai $25. Virtuvės ca- > stovyje, karai’ parduodami nuo į 
binet $8, gasiniai pečiukai, $6 ir dau-| jiną. viso,
giau, supamos kėdės, $1 ir daugiau. į nai«.
Vaikams vežimukai, doufolds, congo-; asu-ia s«. Halsted st.

atiesalai, vanitys, gras patie-!------------------------ l—-- -------------------
1 BUICK 7 jiasažierių sedun. atanrgiai va- 
1 žinėtuH 17.000 myliu. oiikiiuiIIh uAbaiitiinaH, 

niiH'liunlAkal A-l, galit nupirkti už $825. 
įmokėti $1(10.

AtHlAaukitc 
7020 S. liautai St.

---------------------------| —•

CASE sport touring, žiemai užda
romas, $400. A. I* ARGO, 6718 So.

Gali su- 
iš keletos 
pakanka-
Kreipki- iki gegužio 1 dienos.

tos greitai. Naujienos, klauskit tu°Jau* 
J. šmotelis.

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun-, ”• .u

galow, kuriose dar niekas negyveno. | ęos dalyje, 8 kambarių murinę rezi- 
Mes priversti juos tuojau parduoti, dencija, 4 dideli miegrunmai, fron- 
Reikia tiktai biskį įmokėti, o kitus tinis porčius, su langais ir sieteliais, 
labai mažais išmokėjimais. Sekami j •jarštu vandeniu šildomas, lotas 
namai yra pardavimui. Koncesijos 48x12o, gražioj vietoj, yra vaisiniai

- - •• _ Kraustykitės n.,et*z,a,» didelė vieta dėl žaidimų

šildomas,

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS 
kambarių, virti $1000 
kambarių, verti $2000

CEMENTINIS DARBAS, marini
mas ir karpenteriavimas visokios rų- 
štes., bile Kur Chicagoj ir priemies
čiuose. Teikiam apskaitliavimus.1 
Aaron Miller, 2913 N. Sacramento) 
Avė. Phone Irving 7909.

BREWER’S MATTRESS 
Mes matrasų' 

ir pristatom j
ir upholstering ša pa. 
specialistai. Paimam 
namus.

St.644 E. 43
Drexel 2287

Personai
______ Asinentt Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkiiai, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

28tO W. Chicago Avė. 
Dept 7 

Chicago, III.

4
4 ___ _____
$29<> Mohair Friezc wkfyčion actas
$ )5() FrirzH seklyčios setus .................. $145
$150 tieHiiUnis vaisomo kambario setas $55 
<185 5 Arnotų watnut mietri'tiitnio setas $88 
Uuxwe!l krislui, kaurai visokios rųšies.
5 šmotų jMisryčiams setas ....... ..... ........ $10

COLLINS STORAGE 
5114 M milteli St. 

Atdara vakarais iki 9. neilėlioj' iki 5

$295 romas, $100. 
Westem Avė.

DODGE 4 paHiižimu (’ouiic ui 
DE LUXE MOTORS 

(11)37 So. Hu!bI«1 St.
\Vcntwortli 2222

$175

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

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
. Carney, Mich.

4
5
6
7

Jie

$5300
$7300
$7500
$7950

kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių namas
randasi prie ecmentuotos gat* 

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

loto bile kokios rųšies bungalow ar- j 
ba 2 flatų namą, kokį norėsit.

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

, didelė vieta dėl žaidimų 
tik bloko tolumo, l1,į bloko nuo 
geros transportacijos, kaina $11,000, 
už mažiau negu nuse.

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

G. A. BENTZLEY
Patarnavimas upholstering 

Visas darbas garantuotas. Atsišau- 
kiam bile kur 3546 N. Ashland Avė.) Ar jums daro trubelio vidurinės 
Buckingham 0675.

ATYDON LIETUVIŲ

Financial
Finansai-Paskolos

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO
1647 W. 47t.li 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% Konaišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

SKOLINAM PINIGUS 
1 ir 2 Morgičiams 

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

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

Telephone Victory 05G2 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošim
tį. Pinigus gausite J 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermi tage Ava,

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

I čiais šildomas, 2 karų garažas, ren- 
[ ių $73 į mėn., $500 cash, kaina 
• $4,700, savininkas.
I JČS. W. HOUGH & SON. 

4213 So. Halsted St.
Yards 0807BARGENAS 2 fl. narnas, tik $7500! 

stikliniai porciai, naujas cementinis 
skiepas su $1000 cash galit veikti. 
Atsišaukit. 2212 W. 50 PI. Prospect 
6064.

su
ir ■ Mohair Parlor wtiix .. ..................

I $350 Parlor M*tM ..............
1 $4OO Friezo Parlor neina ....
1 Walnut Berlroom teina

$200 IValimt niiezriiimio acttia .
Valicomo kiinib. tetoa ....................
$150 Valgomo kambario Keta* .
9x1*4 Wilton kaurai .........................

| $05 VVitlon 9x12 . . . .
■ $1)5 Wiilon 0x12 ...............................

AVAILABLE STORAGE
7728-32 Stony Island Avė

Atdara iki 10 ktiH vak., ned. iki t! v

Ii-1

Iš Sandėlio Išpardavimas
■“ ‘ - f $49.90'

$05.00 ' 
$85.00
$35.00 
$55.00
$30.00 
$45.00
$15.00 
$22.00 
$37.00 
$15.00
CO.

Coxwt'll klodai

IX)DGE "27, Sodan ........................
i BUICK '27, 8odan .. ......................

CADHJ.AC V-Ul, 7 pas. Sedan
I UADlhLAC V-ffl 6 pas. Cotlpo 
1 AUBURN OHO sport Sedan

NASH "28 Sedan .............
HUDSON ’2d Coach .

Visi karai giuantuoti 
25(10 So. Hal

SBOU 
$(I5O 
$050 
$950 
$395 

i, HmokSjimata 
_____ „aiBted St. 
Atdara vlaada

ŪKĖS
Lietuvių Kolonijoj turiu daugeli gra
žių ūkių pardavimui. Norinti pirkti ir 
gauti teisingą patarnavimą atsišau
kit.
J. A. ŽEMAITIS, Fountain, Mich.

gos, jei taip, tai bandykit
ROXIE HERB TONIC

Gamtinės puikiausios gyduolės nuo 
vidurinių ligų, jos turi savyje A

, gryniausius žiedus. Parduddamos 
dovaujančiose vaistynėse.

Arba 
ROXY REMEDY CO. 
1460 W. Madison 

Haymarket 4219.

NASH COACH 1926, 6 paaaMerių. pilnai 
(renrtaR, puikijH ballon t ajerai, labai Iva
nui. 90 dienų Karuntnotas, $305.

FINaNCE co
7001 Stony luland.. Fairfax 8030,

atdara valcaruie arba nedalioj

St.

tik 
va-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Exchange~Mainai
MAINYSIU j lotą bizniavą namą 

su bučerne. Randami smarkioje vieto
je, 69 St. ir Western Avė. Tel. Re
public 9094.

Bungalow už 
$1000

PARDAVIMUI 4 flatų namas prie įmokėjus ir po $75 į mėnesį. Skam- 
West Marcjuette Rd., kaina $17,500, l>a gerai ir tai yra tiesa. Si kompa- 
tiktai $2000 cash reikia. Kitus leng- nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
vais mėnesiniais išmokėjimais. Taip- pastatys ant jūsų loto gražų, 
gi krautuvė ir 2 flatai prie 63 St., i dernišką namą. Visas namas b>

PARDAVIMUI 4 flatų namas prie 
West Marųuette Rd,- I

netoli Kedzie.
WALTER J. PAUL, 

Republic 4170 
Hemlock

6601 S. Westem
3236 W. 55th St. 2389

Aš MOTINĖLĖ ir TĖVELIS, Ma- 
: rė ir Antanas Navarskai, pajieškom 
»avo mylimos dukrelės Malvinos Na- 
varskaitės, kuri mus apleido 1926 m. 
liepos mėnesy. Brangi musų dukrelė 

j sugryžk pas savo tėvelius, mes tavęs 
esam labai pasilgę. Sugryžk mylima 
dukrelė! Tau bus visko pilna ko tik 
tu norėsi, nes mes daugiau dukrelių 

i neturim kaip tik tavę vieną; nebijok 
. dukrelė busi viskuom patenkinta. 
Arba kas žinote malonėkit mums 
Rranešti žemiau paduotu antrašu, 
tusų dukrelė yra geltonų plaukų, 

i mėlynų akių, aukšto ūgio, amžiaus 
į 15 metų. Kas pirmas praneš tam 
skiriam $50 dovanų.

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

IĖŠKAU Franciškaus Indrašiuno, 
kaimo Voronių, Pašvintinio vals
čiaus, Šiaulių apskričio. Turiu svar
bu reikalą, kas žinote apie jį, 
džiu pranešti šiuo adresu.

M. MU1ŽA, 
9824 Avė. L., 

So. Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

mel-

REIKIA patyrusių operatorių prie 
sekamų mašinų, lathe cutters, mil-

Visokios rųšies 
kai 
už-

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

ADVANCE RUNELLY CO. 
Battle Creek, Mich.

Phone Battle Creek 8117

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų skudu- 
sortuotoių, tuoiau. S. S. P. S. Co., 

33 So. Tnroop St.

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

REIKIA merginų opernvimui ant 
specialių mašinų prie vyriškų dra
bužių. 57 W. 34 St., 3rd fl.

7a s’AtoL.'

PARDAVIMUI bekeroė, turi būti
> laiką, su lęsais 

priežastis, savininkas va-, 
iuoja ant farmų. P. Budginas, 10754 ' 

I So. Perry Avė.
EXTRA specialia bargenas. Savi

ninkas priverstas parduoti bučernę 
ir grosernę, dėl mirties šeimynoj. Par
duosiu pigiau negu kainavo fikčeriai.

• Geras biznis ir geroj vietoj. Yra gy- --- --- i venimui kambariai iš užpakalio. At- dainių biznio už gana prieinamą kai- sušaukit tuojau. 8043 S. Racine Avė. 
ną, Kuriems yra reikalingi panašus Stevvart 1422.

Iš SANDĖLIO RAKANDAI kaip lĄnuAyiMui i 
i nauji, pigiau negu už pusę kainos, 4 ’ nS?i?ti
kambariams net už $80. Jūsų kredi-1 V.®n. ,u,s» piieza. ti 
tas geras. Išmokėjimais. Atdara va- zlU0J_a an^ faimų. I 
karais. Mes dastatom bile 

AJAX FURMTURE 
1432-34 VV. Madison

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

kur.
CO.
st.

PARDAVIMUI rakandai dėl sal

rakandai malonėkite atsikreipti par
duosiu už visai prieinamą kainą. Ne
praleiskite progos.

2244 W. 23rd St. 
Chicago, III.

EINA LAUK Iš BIZNIO
Išparduodame iš 4 aukšto naujus 

rakandus. Walnut niiegruimio se
tai $49, parloro setai $35, valgomo 
kambario setai $22.50. Taipgi kau
rai, linoleum, gasiniai pečiai ir t. t.

ALBEBTSON—SHERWOOI) CO. 
1031-33 W. Madisos St. Monroc 0788

Sewing Machine
________ Siuvamoa Mašinos________

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

Automobiles
MES uimokflBlme caah ut ju«ų automo

bilių. visokių itdii'byadių ir modelių. Mes 
mukdeimo daugiau negu Blue Book vertė.

ATLA8 MOTORS Ine.
0039 Cottage Oro ve Avė.

Special Bargenai
BUICK BROUUHAH "27 ..................... ..
BUICK 26 sodan Mstr O ----------------
CHEVROLET Landeau sodan 1927 ....
COLE 8 »a<lan 1920 ________________
HUDSON COACH ’20 .................................
PACKAKD Sglo 6 Bedan-----------------
PA1OE 1926 Bpoi. sedan___________
PA1GE Hport v24 ......................... .. .........
V ELI E Sport .........................................................
W1LLYS-KN1OHT. 1924 Tour. Cal. Top

Dar 160 Itairinkimul — 
itmokfijlmala 

7001 8. HaHted

$050 
$425 
$325 
$850 
$31)5 
$386 
$426 
$160 

$05 
_______ __  $185
— cash arba 
:j
VlncennM 9447

PARDAVIMUI bučernC ir groscr- 
nė. Turiu du bizniu, todėl vieną 
noriu parduoti, nes man perdaug 
darbo. 716 W. 31 St.

PARDAVIMUI 14 kambarių Room- 
ing house, arba mainysiu ant mažo 
biznio. 4502 S. Emerald Avė. 3 lubos

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

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

PARDAVIMUI barber shop, 2 
krėslų, kartu su 4 ruimų rakandais, 
geras 3 metų lysas, pigi renda, geri 
4 ruimai pagyvenimui, dėl susita
rimo

Telefonuokite
Virginia 1886 
Visą dieną

DUONOS KEPYKLA su namu 
parduodame labai pigiai, lenkų ir 
lietuvių apielinkėj, geroj vietoj. 3236 
So. Racine Avė.

PARDAVIMUI ice cream saldainių 
cigarų ir kitų mažmožių krautuvė, 
geras kampinis biznis. Parduosiu pi
giai. 1846 Canalport Avė.

SPECIALIAI! SPECIALIAI
Buick Std. Sedan ....................... $850
Hudson Coach ..............................  $375
Nash Coach ................................ $675
Buick 27, Coupe ....................... $1250
Oakland Sedan ............................ $600 laikraščio standas,
Mes garantuojant, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne- 
dėlioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

PARDAVIMUI bekerok biznis la
bai geras, biznio daroma j savaitę 
$400. 3650 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI ąrosernė, kampas, 
ikraščio standas, ice cream, saldai

nių, daromas geras biznis. 4 kam
bariai gyvenimui, pigi renčia, parda
vimo priežastis — turiu kitą biznį. 
Parduosiu pigiai. 5702 S. Racine Avė,

ŠAUNUS BARGENAI
PARDAVIMUI mūrinis namas 4 

pagyvenimų po 5 kambarius, 4 karų 
garadžas, graži vieta, prie didelio 
Marųuette Parko, karų linijos ir mo
kyklų, «616 ir IR S. VVhipple St.

PAKDAVIMUI 4 pagyvenimų mū
rinis namas, visi po 4 kambarius, 
maudynės, elektra ir visi paranka
mai. Brighton Parke. 2830 Vv. 40 St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas po I ir 4 kambarius, intaisyta 
pagal vėliausios mados, Brighton 
Parke. 4416 S. Talmon Avė.

MŪRINIS namas, bizniavas, yra 
Storas, pagyvenimas prie Storo ir 
viršui 5 kambarių flątas, graži vie
ta. 4611 Archer Avė.

NAUJAS mūrinis namas tik bai
giamas būdavot po 4 ir 4 kamba
rius, karštu vandeniu apšildomas, 1 
flatas ir visi parankamai, parduosim 
pigiai. 7003 S. Washtenaw Avė.

Jeigu Tamstos nepasirinksite iš 
įpusų šitų namų, tai mes turim lotų 
ir pabudavosim kokis Tamstai patiks.

Taipgi mes šituos namus mainytu
me ant kitokių namų ar lotų.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674
PARDAVIMUI arba išmainymui, 

bargenas, 6 pagyvenimų muro na
mas, du Storai ir 4 flatai po 6 kam
barius, geroj apielinkėj.

Dviejų flatų muro namas, aukštas 
beizmantas, atrodo kaip naujas. 
Kaina $9,500.

4 kambarių cottage, lotas 50 pėdų. 
Kaina $3,500. Mainysiu ant automo- 
biliaus arba loto.

200 akerių farma, Michigan val
stijoj, antra 80 akerių Wisconsino 
valstijoj. Mainysiu ant namo, loto ne
skiriant apielinkės.

Vienas akeris žemės prie Archer 
Avė. netoli Summit, III. Kaina $1,500 

Kreipkitės prie
A. GRIGAS

3114 So. Halsted St. 
Phone Victory 4898

BUNGAL0W UŽ $1500
Mes turime keletą bungalow ku

rias turime parduoti tuojau. Mes 
priimsime tik $1500, o kitus leng
vais išmokėjimais. Kaina jų $8500. 
Viskas moderniška, netoli transpor- 
tacijos. Gatvė cementuota ii’ 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

mo- 
_____ _____ . »us iš 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
pluinbingas. vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga moderniškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

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

Carlson Construction 
’Company 

10838 S. Talman Avė.

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, 3327 S. Halsted St.

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

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

Dėt informacijų šaukite 
Prospect 2268

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

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

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

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, grjsti viškai, 6-6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, netoli 56 
St. ir Savvyer Avė., Phone Hemlock 
9047.

PARDAVIMUI 5 akeriai že
mes. Randasi ant Central Avė. 
netoli 79 st. arba mainysiu ant 
bile ko. Brokeriai neatsišaukit.

Taip-pat turiu pardavimui 3 
lotus ant kampo Mason St. ne
toli 62nd St. Parduosiu už tei
singų pasiulimą. Atsišaukit grei
tai. Republic 7647.

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 659‘J. 
Brokeriai neatsišaukite.

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

Savininkas
2624 W. 51st St.

arba
Telephone Hemlock 7178

PARDAVIMUI namas su soft 
drink parlor; mūrinis ir 6 kambarių 
flatas. Atsišaukit, 4756 So. Western 
Avenue.

PARDAVIMUI — 4 apt. 5 kam
barių Marjuette Manor, netoli nau
jos lietuvių bažnyčios ir mokyklos, 2 
karų garažas, garu Šildomas, lotas 
53x125, kaina $28,000. Mainysiu 
ba Išmokėjimais duosiu.

(Mr. Martalott) 
2413 W. 79th Street 

Hemlock 4200

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

D’ALESANDRE
3043% Armitage Avė.

Spauuding 4266

ar-
PARDAVIMUI namas su bizniu 

arba vienas biznis — bučernė ir 
grosernė. Proga pamatyti norin
čiam pirkti biznį. Arba mainysiu 
ant bungalow. 3200 Lowe avė. Tel. 
Victory 7317.

. Ari m ■!>1 >aAl ... .‘j. . .<u.


