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Voldemaras prašo Ame
rikos auksą Lietuvon

Amerikos kapitalas Lietuvai 
reikalingas paamonei išvystyti
Voldemaras meluoja Chicagos laikraščio 

korespondentui, buk Lietuvos smurti
ninkai bandą kraštą sutvarkyti Jungti
nių Valstybių demokratijos pavyzdžiu

KAKALĮ Al’člUS, Vokietija, 
bal. 1. [Chicago Tribūne Press 
Service.] — Lietuvos ministe- 
ris pirmininkas, Augustinas 
Voldemaras, kuris čia pirmi
ninkauja lietuvių delegacijai 
derybose su lenkais, interviu 
su Chicagos Tribūne korespon
dentu pasakė, kad Lietuva, sie
kdama savo ekonominį gyveni
mą išvystyti, daugiausiai pasi-
tikinti Amerika.

Tarptautine savo padėtim 
Lietuva, pasak Voldemaro, Vai
dinanti vaidmenį bufferštato 
tarp Rusijos ir Vokietijos, ku
rios, kaip tos dvi sesers, be pa
liovos rietųsi gyvendamos vie
name name, bet visai gražiai 
sugyvena, gyvendamos skersai 
gatvę viena nuo antros. Kad tų 
savo vaidmenį Lietuva galėtų 
vaidinti, sako Voldemaras, ji 
turinti išvystyti savo ekonomi
nes jėgas, o tam ji esanti rei
kalinga Amerikos kapitalo.
Lietuves prekyba su Amerika 

didėjanti
“Man ypač malonu kalbėtis 

.su Chicagos laikraščio atstovu, 
nes jokiu kitu miestu užsieniuo
se mes nesame taip suinteresuo
ti, kaip Chicaga, kur gyvena 
100 tūkstančių Lietuvos išei
vių,” pasakė pro L Voldemaras 
“Musų prekybos santykiai su 
Jungtinėmis Valstybėmis spar
čiai auga.

“Imkime, dėl pavyzdžio, 
automobilius. 1926 metais mes 
importavome $50,000 vertės A- 
merikos automobilių trijų i>o 
puliariausių Lietuvoj firmų; 
1927 metais tų pačių automo
bilių importas pašoko ik 
$200,000; atitinkamas augimas 
pftstebiams ir 1928 metais.

“Lietuva yra puiki dirva A- 
merikos investoriams. Mes ga 
lime duoti geresnių pelnų, ne 
kad Vokietija, ir tikrai neblo
gesnę investuotų pinigų garan-,

Pulk. Lindbergh nema
nąs skristi aplink 

pasaulį
ST. LOUIS, Mo., bal. 1. — 

Lakūnas pulk. Charles A. 
Lindbergh, prieš išlėkimą j 
San Diego, pareiškė, kad pra
nešimai, buk jis planuojąs 
skristi aplink pasaulį, esą nepa
matuoti.

g0 RRj
Chicagai ir apielinkel federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš dalies debesiuota ir nenu
sistojęs oras; nedidelė tempe
ratūros atmaina; vidutinis, 
daugiausiai pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 51° F.

šiandie saulė teka 5:32, lei
džiasi 6:15. Mėnuo leidžiasi 
4:52 ryto.

tiją. Lietuva reikalinga ka
pitalo, kad galėtų įsteigti 
vandens pajėgos įmones iš
naudoti Nemuno upei, ku
ri savo didumu užima Europoj 
trečią vietų, elektrifikuoti ge
ležinkelius, teikti šviesa mies
tams miesteliams ir visame 
krašte įsteigti pramonės cent
rus.

“Musų kreditas yra geras.
musų sąskaitų balansas yra
sveikas, kadangi valstybės iš
laidos sudaro tik keturis penk
tadalius krašto pajamų. Krašto 
valiuta yra tvirta ir pilnai pa
dengta.

“Kai dėl politinės padėties 
namie, tai trynimos buvo [ar 
jau pasibaigė?], bet nauja kon
stitucijos uforma eina sveika 
vespublikonizmo linija, vyriau
siai Amerikos pavyzdžio inspi
ruota. [Neturėjo Voldemaras 
drąsos prisipažinti Amerikos 
laikraščio korespondentui, kad 
visą savo inspiraciją jis semiasi 
š Italijos fašizmo, tai pamela

vo.]
“Mes turime savo knista in

dustrializuoti, todėl esame rei
kalingi Amerikos kapitalo. Del 
kapitalo stokos, kraštas neten
ka tūkstančių tvirtų sveikų 
larbininkų, kurie, nerasdami 
darbo namie, emigruoja dau
giausiai į Kanadą ir Pietų A- 
merika.” c
žvarbiausias santykių su len

kais klausimas —Vilnius
Paklaustas apie Vilnių, Vol- 

lemaras suraukė kaktą.
“Vilnius tai ir yra visas mu- 

ų santykių su lenkais klausi- 
nų klausimas. Jis yra muse 
gyvenimo klausimas. Laukiame 

’.enkų pasiūlymų, šiose derybo- 
>e Vilniaus problemos sprendi- 
nas neturėjo įeiti, tečiau var
liai begu bus galima patenki- 
■amai susitarti, nelietus šio 
svarbiausio klausimo.”

Suimti Ūkininkų Sąjun
gos šulai Draugelis ir 

Mikšys

KAUNAS. — Kovo mėn. 7 d. 
Kariuomenės teismo tardytojo 
parėdymu tapo suimti ir į Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimą pa
sodinti Ūkininkų Sąjungos ly
deriai Dr. E. Draugelis ir P. 
Mikšys. Jie kaltinami ameriko
niškų lašinių byloje.

Pastaromis dienomis taip pat 
suimtas ir p. Josiukas.

Bandymas sudaužyti 
greitąjį traukinį

PORTLAND, Ore., bal. 1. — 
Kažin kas bandė sudaužyti 
greitąjį Chicagos-Portlando 
traukinį, Portland Limited. Ge- 
ležinkęlio sargas laiku betgi 
pastebėjo, kad vienoj vietoj 
ties užsisukimu netoli nuo 
Hood upes geležinkelio bėgiai 
buvo paliuosuoti. Jo duotais 
signalais traukinys* buvo su
stabdytas.

(At)anH<> ntnl Pacific Photo)

Adolphe Menjon, žinomas krutamu jų paveikslų aktorius, 
ir jo naujoji sužieduotinė Kathryn Carver, taip pat filmų 
“žvaigždė”. Abudu iškeliauja į Paryžių, kame gegužės mėnesį 
žada įvykti jų vestuvės — jei viskas laimingai klosis.

Egiptas nepripažįsta 
Britų savo ponais
KAIRAS, Egiptas, bal. L 

Atsakydama į Britų vyriausy
bės pareiškimą savo politikos 
Egipte, Egipto vyriausybe pa
siuntė Londonui stiprią notą. 
Ji atsisakanti pripažinti Ang- 
’ijos pretenzijas, buk Did. Bri
tanija esanti atsakinga už Sve
timšalių interesų saugumą Egi
pte, o todėl Didžioji Britanija 
neturinti teisės maišytis į Egi
pto legislaturos ir vykdomosios 
valdžios reikalus.

Šventas Tėvas susi- 
niovė su fašistais

Vatikano organas protestuoja 
dėl patrempimo katalikų vai
kų skautų

ROMA, Italija, bal. 1. -Va
tikano organas Osservatore Ro
mano protestuoja dėl fašistų 
valdžios patrempimo katalikų 
vaikų skautų organizacijos, ku
ri buvo apkaltinta dėl “politi
kų manievrų prieš fašistų val
džia”.

Kapos laikraštis sako, kad to
ki kaltinimai esą neteisingi, ir 
kad patys fašistų vadai nekartą 
esą pareiškę pritarimo katalikų 
vaikų skautams. Osservatore 
Romano pabrėžia, kad katali
kų bažnyčia turinti teisės sprę- 
ti, kurios yra geriausios prie

monės jaunuomenei auklėti, ir 
valstybės priedermė esanti jos 

darbui netrukdyti.
Tuo tarpu fašistų laikraštis 

Impero pareiškia, kad jaunuo
menės auklėjimas esąs ir turįs 
būt pilniausias valstybės mo
nopolis.

Du lakūnai žuvo aerop
lano gaisre

LOS ANGELES, Cal„ bal. 1. 
— Užsidegus ore ir nukritus 
žemėn aeroplanui, žuvo du la
kūnai : instruktorius J. Smith 
ir aviacijos mokinys F. 0‘Con- 
nor, abudu iš Los Angeles.

NELAIMĖ ŽVYRĄ KASANT

SEDA. — Dagiuose pereitą 
savaitę ūkininko Kukulskio ber
nas Damašius Stasys išvažiavo 
žvyrą vežti. Duobėj, kasant 
žvyrą, krito žemės sluoksnis iš 
viršaus. Berną užmušė.

Smarkus žemes dre
bėjimas Turkijoj

Smyrnos apygardoj 38 žmonės 
užmušti, 55 sužeisti; daug 
namų sugriuvo

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, bal. 1. — Anksti vakar ry
tą Smyrnos miestas buvo 
smarkaus žemės drebėjimo su
purtytas ir dėl tų supurtymų 
sugriuvo daug namų. Praneši
mai sako, kad trisdešimt aštuo- 
ni asmens buvo užmušti ir pen
kiasdešimt penki sužeisti.

Gretimas Turbali miestelis 
esąs beveik visai sunaikintas, 
o Seidikeui miestely buvę de
šimt žmonių užmšta ir ketu- 
riasd-ešinlt sužeista.

Smyrnos apygardoj visi tele
grafo stulpai išvartyti ir susi
siekimas dėl to visai nutrauk
tas.

Mirė tarptaut. Raudo
nojo Kryžiaus galva
GENEVA, Šveicarija, bal. 1. 

—Mirė Gustave Ador, tarptau
tinio.x Raudonojo Kryžiaus ko
miteto pirmininkas ir buvęf 
Šveicarijos prezidentas.

Trys didžiules Illinois 
kasyklos užsidarė

Dvylika šimtų angliakasių iš
mesti iš darbo

PANA, III., bal. 1. —Vakar 
užsidarė šioj apielinkčj trys 
didžiausios valstijoje anglies 
kasyklos: dvejos jų Pana Coal 
kompanijos ir vienos Penwell 
Coal Mining kompanijds.

Daugiau kąip 1,200 anglia
kasių tuo budu tapo išmesti 
iš darbo.

SUDEGĖ ŠEŠI MIESTO BLO
KAI NAMŲ

CRISFIELD, Md., bal. L 
— Kilęs dėl nežinomos priežas
ties gaisras nušlavė; čia šešis 
blokus namų. Nuostoliai siekia 
apie 1 milioną dolerių.

DU GALVAŽUDŽIAI, MIRĖ 
KARTUVĖSE

CANON CITY, Colo., bal. 1. 
— Colorado valstijos kalėjime 
čia buvo pakarti Arthur Osbor
ne ir Ray Noakes, kurie prieš 
kiek laiko nužudė dieną Grand 
Lake atsiskyrėlį, sehą Fredą 
Selaką.

10 Meksikos klerika
lų eina i baudžiamą

ja kolonija saloj
Tarp ištremiamų yra 10 kuni

gų, kaltinamų dėl organizavi
mo ginkluotų maištų prieš 
valdžia>

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
1. J Meksikos baudžiamąją 
koloniją Tres Marias saloj, Ba
rniajame vandenyne, šią savai
tę bus ištremta keturiasdešimt 
klerikalų, jų tarpe dešimt ku
nigų. Tuo pačiu laivu bus išga
benta taipjau daugiau kaip 
šimtas įvairių kriminalistų.

Visi klerikalai išticmiami dėl 
nepaliaujamų jų nusikaltimų: 
dėl laikymo užgintų slaptų baž
nytinių apeigų, dėl organizavi
mo ginkluotų maištų prieš val
džią, dėl šmugeliavimo ginklų 
ir amunicijos maištininkams ir 
dėl dalyvavimo ginkluotuose 
maištuose.

Aliantų ir Vokiečių 
' veteranų mitingas
Buvę priešininkai tariasi Pa

ryžiuje šaukti visuotinį di
džiojo karo veteranų taikos 
kongresą

PARYŽIUS, bal. 1. Vakar
Paryžiuje prasidėjo bendra, 
tiek santarvės valstybių tiek 
buvusių jų priešų vokiečių, di
džiojo karo veteranų atstovų 
konferencija.

Konferencijoj atstovaujami 
tie 15 milionų kareivių, kurie 
■>cr tas pasauly nes skerdynes 
išliko gyvi. Dal>ar jų atstovai 
uivažiavo Paryžiun pasikalbėti 
ir pasižiūrėti, ar galima susi- 
arti, kad daugiau panašių 

*“1914 metų” nebeatsitiktų.
Ši konferencija yra tik pasi

ruošia masis žingsnis į visuoti
nį visų karo veteranų kongre
są, kuris bus sušauktas tur būt 
Paryžiuje birželio mėnesį.

1 kak c i nes m< >narchisti n ės
vokiečių veteranų organizacijos 
atsisakė šioje konferencijoje da
lyvauti. Jos pranešė, kad į Pa
ryžių jos neatvyksiu, kol nebus 
vakuotas Reino kraštas ir kol 

nebus nuimta nuo Vokietijos 
dėmė kaip karo kaltininkės.

Vokietijos parlamentas 
paleistas

BERLYNAS, bal. 1. — Vokie- 
ijos reichstagas (parlamentas) 
apo vakar prezidento Hinden- 
>urgo paleistas.

Nauji rinkimai įvyks gegužės 
ŽO dieną.

MOKINIŲ STREIKAS DEL PA
ŠALINIMO FUTBOLO 

MOKYTOJO

DE CORAH, Iowa, bal. 1 
— Protestui dėl pašalinimo 
futbolo mokytojo, trys šimtai 
zietos aukštesnės mokyklos mo
kinių sustreikavo.

TĖVĄ LAIDOJANT GIMĖ 
’ SŪNŪS

WASH1NGTON, Pa., bal. 1.
Tuo tarpu kai Prano Mil

kaus kūnas buvo lydimas į 
bažnyčią šermenoms, likusi jo 
našlė pagimdė sūnų.

WATSEKA, III., bal. L Jo 
automobiliui nuvirtus į griovį, 
užsimušė kauntės matininkas 
Charles Blake, 44 metų am
žiaus.

Maskvoj pasireiš- 
kias maisto krizis
LONDONAS, bal. 1. Britų 

valdžios gaili i oficialiai prane
šimai rodo, kad Maskvoj pasi
reiškia rimtas maisto krizis, pa
našus j tą, kurs buvo 1921 ba
do metais. Sovietų komisarai 
visai nebesugeba padėties su
kontroliuoti ir bando visomis 
priemonėmis nukreipti visuo
menės dėmėsi nuo ekonominės 
katastrofos.

Tuo tarpu tarp Europos val
džių eina apsikeitimas nuomo
nių dxl situacijos Rusijoje. 
Įdomu, kad Vokietijos valdžia, 
kuri ilgą laiką rėmė sovietiją 
dabar jau, sako, pripažįsta, 
kad Busi jai gresia rimtas kri
zis.

Meksikos kaimiečiai 
išgelbėjo miestą 

nuo banditu 
C-

MEKSIKOS MIESTAS, bal 
L — Pustrečio šimto maišti
ninkų banda vakar puolė nedi
delį Teoclotlano miestą, Jalisco 
valstijoj. Nedideliam policijos 
skaičiui ir būreliui federalinės 
kariuomenės buvo sunku mies
tą ginti, vis tik jie per astuo
nias valandas sugebėjo puoli
kus atmušti.

Tuo larpu miestelėnai ėmė 
skambinti garsius “Šv. Marijos” 
varpus, kurių garsas girdėt 
per astuonias mylias. Girdėda
mi varpų skambinimą, kaimų 
žmonės, supratę pavojų, sku
biai pranešė artimiausio mies
to federaliniam garnizonui, i) 
du raitelių būriai išlėkė į Teo- 
ctlaną.

Užpuolikai, per savo šnipui 
sužinoję apie atvykstančius 
raitelius, spruko į kalnus.

Rumanija nori užgrobti 
sovietų auksą Ame

rikoje
BUCIIARESTAS, Rumanija 

bal. 1. — Vietos laikraščių pra
nešimu, Rumunijos vyriausybe 
kreipusis į Valstybės departa
mentą Washingtone leisti jai 
užareštuoti $5,000,000 sovietų 
aukso, kurs dabar laikomas 
New Yorko bankuose.

Rumanija sako, kad didžiojo 
karo pradžioj ji depozitavus 
Rusijoj nominaliai 70 milionų 
dolerių, arba $21,875,000 dabar
tiniu kursu. Tų pinigų Maskva 
niekados negrąžinus.

Argentina renka naują 
prezidentą 

---------------I
BUENOS AIRES, Argentina, 

bal. L — Šiandie Argentinoje 
eina respublikos prezidento, vi
ceprezidento, vieno senatoriaus 
ir aštuoniasdešimt vieno depu
tato rinkimai. Manoma, kad 
prezidentu vėl bus išrinktas 
Ilippolito Irigoyen, kurs žmo
nėse yra labai populiarus.

Persų kunigai bijo Af
ganų karalienės

TEHERANAS, Persija, bal. 
1. — Persų kunigai kreipėsi j 
šachą prašydami, kad jis drau
giškai patartų Afganistano e- 
mirui Amanullah, idant, lankan- 
ties Persijoj, jo žmona nenusi
imtų šydro nuo veido ir tuo bu
du neduotų blogo pavyzdžio 
persų moterims.

PARYŽIUS, bal. L - Teis
mas pasmerkė mirties bausmei 
du lenku, kurie buvo 'kaltina
mi dėl kelių žmogžudybių.

Nauja Francijos nota 
sutarties karams 

panaikinti
Užsienio reikalų ministeris 

Briand sutinka daryti dau
giašalę sutartį su tam tikro
mis rezervacijomis

WALSH1NGTONAS, bal. L- 
Valstybės departamentas vakar 
Paskelbė Francijos užsienio rei
kalų ininisterio Briando notos 
tekstą dėl proponuojamos ne- 
kariavimo sutarties.

Savo notoj Briand sako, kad 
Francija sutinkanti priimti 
Jungtinių Valstybių pasiūlymus 
dėl daugiašalės nekariavimo su
tarties, bet su tam tikromis re
zervacijomis. Tos rezervacijos 
yra tokios:

Pirma, kad traktatas neap
siribotų vien šešiomis didžiulė
mis valstybėmis [Francija, Jun
gtinėmis Valstybėmis, Vokieti
ja, Anglija, Japonija ir Italija], 
bet apimtų visas valstybes.

Antra, kad traktatas įeitų 
galion tik kai jis visų valsty
bių bus priimtas, arba kai pa
daliau dauguma valstybių su
tiks paskelbti jį galiojančiu, 
nežiūrint, kad kurios-nekurios 
valstybės nebus prisidėjusios.

Trečia, kad, jeigu kuri nors 
pasirašiusių valstybių sulaužys 
prižadėjimą, visos kitos trakta
to valstybės butų atpalaiduo
tos nuo traktate numatytų 
prievolių tai valstybei.

[š: rezervacija, kaip Valsty
bės departamentas įii supranta, 
turėtų reikšti, kad jei kuri val
dybė sulaužytų traktatą ir pra
dėtų karą su kita valstybe, ta- 
la visos kitos traktato valsty
bes pasiliktų laisvos elgtis kaip 
norėdamos: pasilikti neitralė- 
mis, arba dėtis su viena ar su 
m.tra kariaujančių valstybių. 
Bot jeigu taip, tai ši rezervaci
ja visą tą karų pasmerkimo 
traktatą padaro išgriaužto 
uaušinio nevertą.]

Ketvirta, kiekviena valstybė 
oasilaiko teisę turėti teisėtas 
ipsaugos jėgas.

Penkta, traktatas neturi be
di jau pirma padarytų sutar
tų, tokių kaip Lokamo pak
as, ir 'Pautų Sąjungos.

Bombos sprogimo šeši 
asmens sužeisti

NEW YORKAS, bal. 1.
Smarkaus sprogimo, kurs vakar 
West 38-toj gatvėj supurtė 
septyniolikos aukštų trobesį, 
šeši asmens buvo sužeisti, o 
apie 500 išgązdintų žmonių iš- 
bėpro j gatvę. Tarp sužeistų bu- 
vo keturios merginos. Bomba 
matyt, buvo padėta ant gele
žinių nuo gaisro pabėgti laip- 
ų, oro pusėje, nes visi laiptai 

buvo sprogimo nudraskyti ir 
iangai išdaužyti. Tame trobesy 
yra rūbų siuvimo dirbtuvė.

'i n
“Naujienų” Kon- 

testas Eina
Virš šimtas “Naujienų0 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos 'lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos0 ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.

IĮ



NAUJIENOS, Chicago, H Pirmadienis, baland. 2, 1928

Skorespondencijos
*

Detroit, Midi.
Itelko įvyko skilimas SLA. 

21-moj kuopoj

Dauguma Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje narių gal nu
stebo pamatę žinias laikraš
čiuose, kad toks negeistinas 
dalykas, kaip kuopos skilimas, 
jau įvyko ir Detroite. Gal ne 
vienas paklausė savęs: delko 
las atsitiko? Juk iš 21 kuopos 
išėjo visi tie nariai, kurie tą 
kuopą ir išaugino į didelę kuo
pų, kokia ji buvo pastaruoju 
laiku. Bet ta kuopa galėjo bū
ti dar didesnė, nes per pasta
ruosius dviejus metus retai kas 
teprisirašė, o labai daug narių 
išsibraukė. Ir jeigu nebūtų bu
vus suorganizuota nauja kuo
pa, tai butų gal dar pusantro 
šimto narių išsibraukę iš SLA 
O tai buvo dėlto, kad SLA. 21 
k p. nebuvo daugiau Susivieni
jimo kuopa, bet buvo kokia 
tai bolševikiška organizacija, 
kuri darė vien taip, kaip jai 
įsakydavo “Laisvė” ar “Vil
nis”. •

Kaip yra visiems žinoma, vi
si bolševikai 1919 m. buvo ga
vę įsakymų apleisti Susivieni
jimą. Jie tada Susivienijimą va
dino buržuazine organizacija, 
prie kurios geram darbininkui 
buvo nuodėmė priklausyti. Ir 
keletas bolševikų, kurie tuo lai
ku priklausė prie 21 kp., ga
vę tokį įsakymą, tuojaus iš 
SLA. pasitraukė, turbut many
dami, kad be jųjų SLA. tik
rai grius. Bet įvyko kaip tik 
priešingai. SLA. pradėjo aug
ti dar sparčiau kaip nariais, 
taip ir turtu. Tada bolševikai 
pamatė, kad jie padarė klai
dą ir jų viršūnių įsakymu vi
si pradėjo gryšti į SLA., kad 
“gręžiant iš vidaus”, jį užka
riauti. (iryšdami jie į SLA., 
atsinešė ir betvarkę į SLA. 21 
kuopą.

1923 m. atsirado ir P. Jo- 
čionis, tik jau ne vienas, bet 
atsivedė ir keletą savo vien
minčių ir tuoj stvėrėsi dariai, 
kad užkariauti kuopą. Tuo lai
ku kuopoj buvo apie pustre
čio šimto narių. Bet kadangi 
P. Jočionis atėjo su apie 25 
gerai organizuotais nariais, titi 
galėjo daryt kuopoj ką tik no
rėjo, nes SLA. yra pašelpinė 
organizacija, tad nariai mažai 
lankosi Į susirinkimus ir ge
rai organizuota nedidele ma
žuma visuomet gali kuopą val
dyti. Atmenu, pirmą sykį P. 
Jočionis ta|M> išrinktas kuo
pos pirmininku tik 35 balsais. 
Tas rodo, kad iš 250 narių su
sirinkime nedalyvavo nė 75 na
riai. Nuo to laiko ir prasidėjo 
kuopoj nesusipratimai ir nesu
tikimai. Bolševikai ėmė kuopą 
valdyti vien sulig “Laisvės” ir 
“Vilnies” įsakymų.

Daugelis narių nors tam ir 
nepritarė, bet aktyviai ir ne
sipriešino ir paliovė lankytis 
j susirinkimus. Kita dalis na
rių betgi tam griežtai pasiprie
šino ir retas susirinkimas pra
eidavo be baimių. Buvo net ir 
tokių susirinkimų, kur per bis- 
kį ir muštynių neįvykdavo.

P. Jočionį išrinkus pirminin
ku, kuopą tuoj prirašė prie 
bolševikiško sąryšio, kuris tuo 
laiku gyvavo Detroite. Kartą 
delegatai išdavė raportą iš są
ryšio darbuotės ir pranešė, kad 
sąryšis yra nutaręs paimti dėl 
auginimo du rusu našlaičiu. 
Kadangi Susivienijimas yra 
lietuvių organizacija, kuigos 
užduotis gelbėti nelaimes iš
tiktus lietuvius, o čia sąryšis 
pasiėmė auginti rusų vaikus 
ir norėjo, kad ir 21 kuopa prie 
to prisidėtų, tai susirinkime 
kilo didelis nesusipratimas. Vie
ni nariai spirėsi, kad kuo|>a 
priklausytų prie sąryšio ir pri
sidėtų prie rusų vaikų augini
mo; kiti gi nurodinėjo, kad ir 
tarp lietuvių yra našlaičių, ku
riems tiek pat yra reikalinga 
pagvlba. P. Jociuiiis matyda

mas, kad iš to nieko neišeis, 
pasakė, kad kuolai prie sąry
šio nepriklausys. Na, ir vėl 
kuopa šiek tiek aprimo ir šiaip 
taip sugyveno. Bet neilgam.

Ant nelaimės prašalina iš 
Susivienijimo A. Bimbą. Musų 
kuopoj vėl didžiausias triukš
mas. Bolševikai ateina į susi
rinkimą susiorganizavę ir skel
bia Pildamąjai Tarybai karą. 
Išrodė, kad kuopa sugrius. Bet 
į kitą susirinkimą ateina dau
ginu įsitikimų Susi vienijimui 
narių ir suardo visus lx>lševi- 
kų pienus.

Nuo to laiko pas mus vėl 
l'uvo ramiau, net iki pereitų 
metų. Bet bolševikų tikslas yra 
kelti revoliucijas, o ne rimtą 
darbą dirbti. Pereitais metais 
jie ir nutarė paskelbt tikrą ka
rą, ką tuoj ir padarė. Nebuvo 
tokio susirinkimo, kuriame ne
būtų buvę kokio nors atsišau
kimo iš bolševikų pusės. Tie 
atsišaukimai nariams tiek įki- 
rejo, kati vieną sykį nutarė, 
kad jokių atsišaukimų nebūtų 
įkaitoma kuopos susirinkimuo
se. Kiek laiko buvo ramu, kas 
bolševikams labai nepatiko. Vie
name susirinkime ir vėl jie at
sineša kokią tai iškarpą iš “Lai
svės”. Pirmininkas neduoda nė 
užrašų raštininkui skaityti, bet 
nats skaito atsišaukimą. Tuo 
’aiku pirmininku buvo P. Jo
čionis. Pas narius kilo didelis 
neramumas, bet Jočionis paski
ria keletą savo ištikimų narių 
“policistais” ir varo savo dar
bą. Nariai už tokį elgimąsi pa
duoda ant pirmininko skundą, 
l>et pirmininkas atsiveda dau
giau savo vienminčių ir lieka 
išteisintas, o skundėjus nubau
džia, atimdami balsą šešiems 
mėnesiams. Vienas iš apkaltin
tųjų nebuvo nė. susirinkime, 
bet vistiek liko nubaustas ly
giai su kitais. Susirinkime ki
lo didžiausias triukšmas. Nors 
susirinkimą laikyta suvirs ke
turias valandas, bet nė vieną 
minutę nebuvo svarstomi SLA. 
reikalai, reiškia, nesužinota nė 
kas kuopos narių serga, ar yra 
miręs.

Nuo to laiko pasidarė aiš
ku, kad Susivienijimą norima 
nudaryti bolševikiška draugija. 
Buvo atsišaukta į Pildomąją 
Tarybą, kad padarytų kuopoj 
tvarką. Po peticija buvo su
rinkta 250 parašų. Tečiaus Pil
domoji Taryba mažai ką tame 
reikale veikė. Atvažiavęs Vi- 
taitis padarė tardinią ir sugry- 
žęs raportavo Pildamąjai Ta
pybai, kuri išnešė tokį nuo- 
■nrendį: P. Jočioniui uždrau

džia per metus laiko lankytis 
į kuopos susirinkimus, o Ba
ronui, Ramanauskui ir nieku- 
riems kitiems nariams išneša 
oapeikimą. Bet ar tokie žmo
nės paiso papeikimo! Kaip tik 
kuopa gavo tokį nuosprendį, 
vieton jį priimti ir susirinki
muose elgtis mandagiau, tuoj 
prasideda nuosprendžio svarsty
mas ir “gražios” bolševikiškos 
kalbos ant Pild. Tarybos. Pa
daryta ir visai neteisingų už
metimų, pav., tikrinta, kad per 
tardimą neteisingai užrašyta 
liudijimus ir t. p. Atsirado ir 
fokis, kuris ėmė tikrinti, kad 
Pild. Taryba paskolinusi daug 
ninigų dėl Sandaros namo, nors 
Sandara dar niekad nėra turė
jusi savo namo ir, žinoma, sko
lintis pinigų ant nesančio na
mo visai negalėjo. J. Ambra- 
žiavičius pastebi, kad tai yra 
melas, kad Sandara jokio na
mo neturi ir S. L. A. pinigų 
Sandarai visai neskolino. Užpa
kaly sėdėjo geras bolševikų 
peštukas, kuris tuo laiku dro
žė Ambražiavičiui per ranką 
taip, kad iškrito iš rankų už
rašų knygutė ir kitos popie- 
ros. Reiškia, jau buvo pešty
nės pradėtos ir n ikėjo Ambra
žiavičiui nenusileisti, kaip bu
tų prasidėjusios visuotinos muš
tynės, prie kurių bolševikai 
buvo pilnai prisirengę. Kalba 
F. Motuzas. Tas pats peštukas

šaukia Motuzai: “Tylėk, ba jei
gu netylėsi, tai sudaužysiu žan
dą, kaip P. Šiupiui sudaužiau”. 
Motuzas kalba toliau; peštu
kas vėl šaukia: “Sėskis, tu 
rup....” Aš sėdžiu antroj sė
dynėj ir girdžiu tokią bjau
rią to nario kalbų. Klausiu ša
lę savęs sėdinčio nario, ar. ir 
jis girdi to vyruko kalbą. Na
rys atsako: “Taip, girdžiu”. 
Reikia žinoti, kad tas peštu
kas teisingai prisipažino prie 
sumušimo prie P. Šiupio, ku
riam liko išmušti du dantys 
!r jis ilgą laiką nedirbo. Tas 
Susivienijimui kainavo šimtą 
dolerių. Peštukas tada užsigy
nė, o Šiupis neturėjo liudinin
kų. Bet kada tas peštukas da
bar pats prisipažino, tai Pild. 
Taryba turėtų ištirti tą daly
ką ir pareikalaut atsiteisti, nes 
Ter to peštuko kaltę SLA. ne- 
~ko šimto dolerių.

Bailesni nariai, nenorėdami 
Įkišti savo kailį, visai paliovė 
lankytis į susirinkimus, o nie
kime net ir SLA. apleido ir 
;eigu nebūtų buvusi sutverta 
SLA. 352 kp., tai dar daugiau 
butų metę SLA., nes nariai sa
kydavo, kad jei mes norėtumėm 
oriklausyti prie bolševikų, tąi 
mlėtumėm priklausyti tiesiogi
niai prie jų organizacijų, o ne 
nėr SLA. Bolševikai viename 
nusirinkime viešai pareiškė: jei 
<ums nepatinka 21 kp., tai ko 
čia jus būnat, — galit sau 
eiti. Tai tokis buvo bolševikų 
atsidėkojimas senesniems na
gams už išauginimą didelės 
kuopos, ypač J. Overaičiui, ku
ris vienas davė šiai kuopai ne
toli tris šimtus narių, neskai
tant kitų organizatorių, kaip 
P. šlapelis, S. Goštautas, ku
rie irgi prirašė daug narių į 
21 kp. Jie dabar pasidarė ne
bereikalingi, nes jų darbas jau 
atliktas. Dabar, per pastaruo
sius dvejetą metų tik bolševi
kai buvo renkami organizato
riais, bet kiek narių jie prira
šė? Dabar eina prirašinėjimas 
jaunuolių prie SLA., bet ar mu
sų organizatoriai prirašo savo 
vaikus prie SLA.? Ne. Jie sa
vo vaikučius prirašinėja prie 
Ateities Žiedo, reiškia, rengia 
vaikučius prie revoliucijos, prie

įsteigimo bolševikiškos dikta
tūros.

Taigi pasirodo, kad dirbti 
syHhi su bolševikais nebuvo 
galima. Jeigu kas dar tiki, kad 
galima išvien su bolševikais 
dirbti, tai tegul pasiklausia Ap
švietus draugijos narių tie 
pasakys, ar galima dirbti, ar 
ne. Žinoma, “Laisvėj” ir “Vil
ny” bolševikai skleis visokias 
nesąmones apie atskirus narius, 
bet tai niekis, — mes ir neno
rim, kad jie mus girtų. Nariai 
gi dabar jaučiasi labai laimin
gi atsiskyrę nuo bolševikų.

— J. Ambrose.

Grand Rapids, Mieli.
Šukys pas bolševikus pradeda 

netekti įtekmės. 1

Keli metai atgal, kaip tik Šu
kys pasirodė musų mieste, tuoj 
mus lietuviški bolševikai puo
lėsi jam į glėbį ir pasidavė pil
nai jo vadovybei. Šukys kartu 
su savo žmona, valdė lietuviš
kus bolševikus taip, kaip jam 
patiko. Tečiaus paskutiniu lai
ku kažin kas pasidarė, kad Šu
kio ir Šukienės vadovaujami ei
liniai nariai pradėjo bruzdėti 
prieš savo vadus. Man teko su
eiti su nekuriais Šukio vado
vaujamos grupės nariais ir jie 
visi jį garbavoja nekokiais žo
džiais. Matyti, kad ir jiems 
įkirėjo tokie vadai, kaip Šukiai, 
iki gyvam kaului. Čia nieko 
tokio nuostabaus nėra, tik bai
su, kad ne kiltų revoliucija.
Patys būdami ligoniai bando 
sveikiems žmonėms ligą įkalbėt

šiomis dienomis daugumas 
SLA. 60 kp. narių gavo laiškus 
iš Chicagos, nuo kokio ten pro- 
gresyvio komiteto. Laiškai ma
šinuke drukuoti, o jau ilgis — 
pusantro masto. Tuose laiškuo
se SLA. Pildomoji Taryba 
šmeižiamu visokiais budais. Kad 
visus šmeižtus bent trumpai pa
minėti ir tai čia perdaug vie
tos užimtų, todėl aš čia jų ir 
neminėsiu. Kad čia mus vieti
nių bolševikų pasidarbuota, apie 
tai abejoti netenka, nes kitaip 
kaipgi chicagiečiai galėjo gauti

tų žmonių adresus, kurie nieko 
bendra neturi su bolševikais? 
O betgi agituojama juos, kad 
balsuotų už bolševikų šutomus 
kandidatus j Pildomąją Tarybą.

Tame pačiame voke įdėtas ir 
daktaro Graičuno receptas, kur 
pareiškiama, kad jis savo kan- 
ditaturą ištraukia ir ragina 
balsuoti už B. Salaveičiką į 
SLA. prezidentus. Aš ypatiškai 
nepažystu dr. Graičuno, bet tą 
receptą patariu sau pasilikti dėl 
sveikatos protui ir meldžiu p. 
Graičuną nekišti savo nosies į 
musų reikalus, nes ir be jo pa
tarimo žinome kas tie bolševi
kų kandidatai yra ir kai reikės 
mums Balsuoti, mes rasime už 
ką. Jau kur tokią agitaciją 
varyti, bet tik ne 60 kp., nes 
čia bolševikai jokios įtekmės 
neturi ir vargiai kada nors tu
rės. Už šitokius šmeištus ir 
tokią agitaciją, SLA. Pildomoji 
Taryba turėtų tokiems žmo
nėms uždaryti apinasrį, kad jie 
nekandžiotų veikėjų, kurie pri
silaikydami SLA. įstatų dirba: 
dėl organizacijos labo.

—Gulbiniškis.

žemės skaistykla
Viena dūšia prisiirė prie dan

gaus vartų.
• Ar buvai skaistykloj? — 

klausia šv. Petras.
— Ne, — atsakė dūšia, — 

bet mano kūnas buvo vedęs ir 
baigė savo amžių karo stoviui 
esant — pridūrė jis.

— Tai gali įeiti į dangaus 
karalystę.

MUZIKOS ir RADIO 
KRAUTUVE

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

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

lietuvis Kontraktonus
•ektroa jiegą | nau 
<»• u «enua namu* u 

<riaiDono naujas lian>- 
paa | senas; duodame 
.01 'ergvo dmokaj 
OM.

Metropolitan Eierlr»<
Shop 

alk W 22nd Blrer 
Pteooe t Juiai tam

Garsinkitės Naujienose

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė
%

Galvoju ka tuščias cigarefu pakelis mano BRIGGS
* WELL,WELL,NEGALIMA TIKRAI ŽINOTI 

KOKS LIKINIAS LAUKIA JUSy.^TAI 
PIRMUTINIS PASAULYJ. UŽ KIEK LAIKO 
paskutinis-

TIK PAŽIŪRĖK l MANE DABAR„SUTEPTAS, 
NIEKAM TIK£S.

1

Al, TAS DIDELIS VYRAS BEVEIK 
UŽLIPO ANT MANt-S-

ClW.’KJL«rillard Co.T Vm.' IM

old Gold r^l
The Smoother and Better Cigaiette

not a cough in a carload 
LITH.

[
TIK PORĄ VALANDĄ TAM ATGAL As 

BUVAU PILNAS IR GRAŽUS IR SUVYNIOTAS 
j G«AŽiQ POPIER£

flUrtKK KUR JIS DABAR MANE NUSPYRĖ! 
O SYKI AŠ TURĖJAU DVIDEŠIMTI 
CIGARETĘ IR DAR GER^ ClGAR^Ty.

IR NEREIKĖJO KOSĖTI NEI SYKIO 
DEL jy! BET TOKIA PADĖKĄ 
GAUNATE SIAME PASAULYJE

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

Nauji Lietuviški Rekordai
26057 Pas darželį trys mergelės ir 

Žydelis iš Vilkaviškio miestelio 
įdainavo J. Babravičius.

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

26054 Barbora ir kad nėr Alaus — 
A. Vanagaitis.

26053 Sharkis ir Sena jaunystė — 
A. Vanagaitis.

26056 Visiems tinka polka ir Sesutė 
valcas.

79481 Skombalinė polka ir Telšių 
polka

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

Tas pačias dainas galite gaut ant 
rolių dėl pianų.

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

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

3417-21 So. Halsted St 
CHICAGO

Tel. Boulevard 4705

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

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

MOKYKLOS NURS'ft, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukltėsnis mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nur*4 pasakė:

"Viena pagrindiniu taisyk
lių dcl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia maiik- 
itinimuS ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamus. Palenk saukė tą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti neiiu- 
rint kaip jus juučiuh s. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buleli namie.
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

Kaip ir ką virti

Perlinių kruopų sriuba 
su grybais

Džiovintus grybus išmirkyti 
šiltame vandenyje, švariai iš
plauti, kad neliktų smėlio, su
pjaustyti plonais pailgais gaba
lėliais ir užkaisti virti. Nepa
miršti įdėti truputį druskos, 
pipirų, lapelių, čielą nuskustą 
morką, svogūną nesupiaustytą, 
kas turi, - salerų ir petruš
kų. Pa virinus apie pusvalan
dį, išimti visus prieskonius, nes 
jie neišimti suvirs, ir sudėti 
perlines kruopas. Perkopti su 
svogūnu šaukštą aliejaus ir už- 
spiYginti. Kai kruopos suvirs 
sudėti smulkiai supjaustytas 
bulves. Pagaliau šaukštą alie
jaus ištrinti su šaukštu kvie
tinių miltų, atskiesti truputį 
sriuba, supilti į putnia ir lei-l 
sti pavirti dar porą minučių. f

KIAUŠINIAI IR KUMPIS

1 kietai išvirti kiaušiniai
2 puodukai šalto, vilto kum

pio, supjaustyk smulkiai
1 puodukas baltojo dažalo 

iš pieno, sviesto ir miltų
2 puoduku baltos duonos tru

pinių
6 šaukštus pieno.
Supjaustyk kiaušinius rieku

tėm; išklok išsviestuotą indą 
Vj dalim duonos trupinių, pa
skui dėk eilėmis supjaustytų 
kiaušinių, kumpio, vėl duonos 
trupinių, vėl kiaušinių ir kum
pio. Viršutinė dalis turi būti

duonos (rupiniai. Užpilk milką 
ir uždėk truputį sviesto 
kepk nekarštame pečiuje 
minutų.

MARINAVOTOS SILKfiS

ir
20

1 šaukštuku druskos 
tji šaukštuko pipirų
I’/m šaukšto tarpyto sviesto
>/2 kvortos karšto pieno.
Lengvai išplak

Sudėk 
sudėk 
pakol 
tus.

KAIP

kiaušinius.
viską kitą ir išmaišius, 

išsviesluotan indan.
sukietės, karš-

PARUOŠTI PALENGVI- 
COS RUKINILUI

Gerai išmirk i n tas, nuvalytas 
čielas silkes pavolioti miltuose 
ir iškepti ant gero aliejaus. Su
dėti į indą glaudžiai ant vie
na kitos ir užpilti šaltu, per- 
virintu actu. Tinka valgyti 
stovėjusios vieną dieną.

BULVIŲ KOTLETAI

šaltų
kvortos tarkuotų 
bulvių
šaukštuko pipirų 
šaukštuko selerų

pa-

virtų,

drus-

Visų pirma palengvicos tu
ri gerai praaugti vieną parą 
ir tik po to sūdyti atskirai nuo 
kilos mėsos. Druską sumaišy
ti su trintais pipirais ir lape
liais, pridedant trupučiuką sa
lietros. Besisurint dažnai api
pilti surymu ir laikyti, kol sū
rymas susigers. Kada jsisures, 
kirvepenčia ar kuo kitu iš vi
sų pusių po truputį apdaužy
ti ir įtraukti i žarną, kurios 
abu galu gerai užrišti. Kokiai 
dienai pakabinti, kad apdžiū
tų. Tada jau galima nešti į 
rukinyčią. Rūkyti lengvuose 
durnuose apie dvi savaiti.

ir KREMAS Iš OBUOLIŲ

kos
2 šaukštai .sviesto
1/2 šaukštuko druskos
Vieno kiaušinio trynius. 

’ Viską karštu sumaišyk
. gerai išplak pakol nepasidarys 
kaip pūkas. Pridėk vieną šauk
štuką sukapotų petruškų ir vie
ną šaukštuką svogūnų sunkos. 
Padaryk mažus kotle tolius, 
įmerk į miltus, virk juos kar
štose taukuose arba alyvoj. Pa
duok karštus su virtais obuo
liais arba virkais, sukapotais 
ir pakeptais grybais. Vietoj 
paprastų bulvių gali vartoti 
saldžias bulves (svveet pota- 
toes).

PATROVA Iš KORNŲ

kiaušiniu

MADOS

Vi 
4 

rio

20 rūgščių obuolių 
1/į sv. cukraus 
4 kiaušinių baltymai 
Viena citriną

. želatinos vieną pakelį.
Iškepus obuolius pertrint 

per sietelį, sudėti į dubenį, įpil
ti 300 gramų smulkaus cuk
raus ir plakti labai ilgai šauk
štu ar tam tikru plaktuvu. Be- 
plakant išspausti vienos citri
nos sunką ir įdėti sutarkuotą 
žievelę.

Skyrium išplakti 4 kiauši
nių baltymus, supilti likusius 
100 gramų cukraus išplakti į 
kietas putas, kurias sumaišy
ti su obuoliais. Vėl plakti vis
ką kartu.

Pagaliau ištirpinti 30 gr. že
latinos stiklinėje vandens, per
košti, kad nepaliktų gabalėlių, 
ataušinti ir plakant ją po tru- j 
pūtį supilti į gaminamą kre
mą. Kad gerai išsimaišytų su 
želatinos klijais, reikia dar pla
kti apie 44 valandos. Tada jau 
supilama į paruostą kremui 
mą ir laikoma ant ledo, 
susistovi ir tinka valgyti, 
eina 5 valandos. Geriausia
minti iš vakaro. Auksė.

SUKAKTUVIŲ KĖKSAS

for-
Kol

ga

1 (/g puoduko cukraus
1 puoduką vandens 

puodukus miltų, gerųjų 
šaukštuko druskos 

šaukštukus baking paude-

bute-

cuk- 
van-

4 kiaušinių baltymai 
puoduko vyšnių iš 

liuko
2/3 puoduko sviesto.
Ištrink sviestą, pridėk 

rų ir vėl ištrink. Pripilk
dens, o paskui 2Vj puoduko 
miltų, kurius keletą sykiu per- 
koši kartu su druska.

Gerai išmaišyk, pridėk vyš
nias, ir likusius miltus, kurius 
perleidai keletą sykių per ši
tą sumaišius su baking pau- 
deriu. Pridėk prie pirmojo mi
šinio, paskui pridėk išplaktus 
kiaušinio baltymus ir kepk 
dviejose blėtyse 25 minutes.

RYŽIŲ PUDINGAS

puodukas ryžių 
kvortos pieno 

šaukštukas druskos 
puodukas cukraus 
puodukas besėklių razin-

3187—Patogi vasarai suknelė. 
Lengva ir ne šilta. Galima siūdin
ti iš lengvo margo Šilko. Sukirptos 
micros Ifl ir 18 mėty, taipgi 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
3zdžio numerj, pažymėti mierą ir 

iki ai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
įkymu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 

Halsted St, Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd) No_________
Mieroa ....... .........— per krutinę

(Vardas ir pavardS)

(Adresas)

i
(Miestas ir valst)

kų
Nutarkuok luobą nuo vieno 

orandžio.
Išvirk ir nupilk ryžių šaltu 

vandeniu kokius 5 sykius. Su
dėk bliudan, pripilk pieno, dru
skos, orandžių luobelių ir cuk
raus. Sudėk išsviestuotan in
dan ir kepk nekarštame pečiu
je 20 minučių ar daugiaus, 
maišyk, kad nepridegtų. Uždėk 
sviesto ant viršaus. Jeigu kam 

‘tinka, gali įdėti supjaustytų 
obuolių ir cinamonų.

TJATT.TTENTOg. Cblentro. m.

PiiklSa, knil vyras apsileidę

M,
visokius vyrų rekor- 
kaip nieko, taip nie-

Tegul kuris nors jų 
tiek išgyventi su ta
us išgyvenau, tai bus 

rekordas.

žmona (skaitydama laikraš
tį). Kasdien laikraščiuose pil
na apie 
dus, o lu 
ko.

Latvijoj 1925 motais buvo 
1,008,750 gyventojų. Rygos 
miešti' 310,000 gyventojų. Es
tijoj tais pat metais buvo I,- 
loo.ooo gyventojų.

Vyras, 
pamėgina 
vim kiek 
didžiausias

APSIDRAUSK!

HENRY R. SCHWARZEL
REGULERIŠKAS DEMOKRATIŠKAS 

KANDIDATAS I

KOLEKTORIUS
Kad pegerinti Cicero, balsuok už 

PILNĄ DEMOKRATIŠKĄ TIKIETĄ 

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

— Kauno miesto gyventojai 
per ištisus metus suvalgo mė
sos apie 6,000,000 kilogramų, 
kiekvienam gyventojui tenka a- 
pie 60 glgr.; žuvies suvalgo už 
virš 2,000,000 litų.

Persitikrinkit apie 
šitą jus pačios

Prisipilk stiklą Bovvman's Pieno. 
Gerkit ižlengvo. Pastebėkit koks 
iis yra smetoninis — koks gardus 
koks naturalis jo skonis!
Štai yra priežastis dėl vadovauja
mo gerumo. Tai yra todėl, kad 
Bovvman’s Pienas yra turtingas, 
šviežias ir grynas. Saugus pienas 
švariuose buteliuose naturalis pie
nas kaip Gamta reikalauja.
Virš 51 metų pienininkystės paty
rime stovi užpakaly kiekvieno bu
telio Botvman’s Pieno. Per penkias 
dešimtis vienus metus jis buvo va
dovaujantis ryšyje. .Jei jus niekad 
nevartojot Bovvman’s Pieno, pradė- 
kit tai daryti šiandie.
Tiktai patelefonuokite į musų ar
čiausią dastatymo stotį arba užsi
sakykite nuo vieno musų atsakan
čiu pieno išvežiotojų.

D Al R. V COMPANYM i IR
Per 52 Metus Vadovaujantis Rūšyje

na

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, jdedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažui 

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Mihvaukee Avė., Tėl Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475
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$70

“REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos”

LAIKAS PADARYTI PERMAINĄ

Išrinkite

$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 (gatvė) ..............................
Miestas ir Valst................................
Užsiėmimas
Pašelpgavis

Amžius

v

ATEIKIT Į MITINGA
Musų Suvienytų Valstijų Illinois Senatorius CHARLES S. DEENEN kalbės 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., Balandžio 2 d., 1928, pradžia 8:00 
vai. vakare. Taipgi kalbės Valstij )s sekretorius Louis L. Emerson, 
Edward R. Litsinger, Artur W. Sullivan ir kiti Deenen grupės kalbėtojai.

Bus puikus programas ir dovanos. Prašom.
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SAVĘS VALDYMAS !

Šioje vietoje buvo keletą karų nurodyta j tą “vajų”, 
kurį veda komunistų partija tikslu užkariauti Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje. Dabar kaip tik prasideda 
antras mėnesis SLA. viršininkų rinkimų. Su balandžio 
mėnesiu rinkimai pasibaigs. Per šį mėnesį daugelis kuo
pų bus taip pat išrinkusios ir savo delegatus į ateinantį 
SLA. seimą.

Visuotinas narių balsavimas ir seimai nustato tvar
ką Susivienijime ir nusprendžia, kas turi vesti jo reika
lus. Nuo jų sprendimo priklauso, galima sakyt, visas or
ganizacijos likimas.

Per visuotiną balsavimą ir seimus SLA nariai pa
reiškia savo valią ir nusistatymą, kuriuos paskui jų iš
rinktoji vyriausybė tiktai pildo. Faktinai todėl Susivie
nijimo “valdžia” yra pačių narių rankose. Jie valdosi 
patys save, ir todėl yra šlykščiausias šmeižtas sakyt 
(kaip tai, pav. sako komunistai), kad SLA. Pildomoji 
Taryba susidedanti iš kokių ten “carų”, “despotų” ir 
“diktatorių”, v •

Dabartiniuose SLA. balsavimuose eina reikalas vi
sai ne apie “despotų” pašalinimą iš organizacijos vy
riausybės — nes Susivienijimui jokių despotų niekas ne
buvo užkoręs, — bet tik apie tai, kad nariai nuspręstų, 
kaip jų organizacijos reikalai turės būt tvarkomi per 
ateinančius dvejetą metų ir kam šis darbas turi būt pa
vestas.

Antrasis klausimas yra svarbiausias. Nuo to, kokie 
asmens stovi organizacijos priešakyje, priklauso ne tik 
geras arba blogas reikalų vedimas, bet žymiam laipsny
je ir pati organizacijos tvarka. Patyrimas juk rodo, kad 
netikę viršininkai paverčia niekais ir geriausius organi
zacijos įstatus.

Taigi šiandie kiekvienam SLA. nariui yra be galo 
svarbu pagalvoti, ką rinkti į Pildomąją Tarybą ir ko
kius delegatus siųsti į seimą. Ir svarbu yra*ne tik pa
galvoti, bet ir atatinkamu budu veikti, t. y. ateiti i savo 
kuopos suisrinkimą ir balsuoti.

Balsavimas — ypač tokiam svarbiam reikale, kaip 
visos organizacijos viršininkų ir seimo delegatų rinki
mas — yra SLA. nariams ne tik teisė, bet ir pareiga. 
Kas neina į mitingą ir nebalsuoja, tas nesirūpina savo 
organizacija, tas leidžia ją pasigrobti bile kam.

Taigi per šį menesį kiekvienas SLA. narys tegu atsi
mena, kad jo pareiga yra ne tiktai duokles laiku užsi
mokėti, bet ir pareikšti savo balsą organizacijos reika
luose. Kiekvienas privalo atsilankyti į savo kuopos mi
tingą ir balsuoti: jei kuopoje yra penki šimtai narių, 
tai turi penki šimtai ir ateiti, o ne penkiasdešimts arba 
šešiasdešimts! Apsileidimas šitokiu laiku butų tiesiog 
nusidėjimas!

■.......... ' 1

Apžvalga
—J

ABEJOTINAS GERUMAS

Rašydamas apie kilusią tarp 
Pilsudskio ir Lenkijos seimo 
kovą, Chicagos “Draugas” iš
reiškia nuomonę, kad dabar 
Lenkijos diktatoriui teks arba 
atsistatydinti, arba išvaikyti 
seimą ir įvesti dar griežtesnę 
diktatūrą. Ir tęsia:

“Manoma, kad jisai pasi
rinks šį antrąjį kelią. Bet po 
to Lenkijoj galėtų prasidėti 
visa eilė sukilimų, kurie Len
kijos vidurius taip išardytų, 
kad duotų progos ir paverg- 
tomsioms tautoms pasiliuo- 
suoti. Tuo budu, Pilsudskis 
savo griežta diktatūra gal 
pasitarnautų Lenkijos vergi
ją kenčiančioms tautoms. Tas 
ir Lenkijos sveikaton išeitų, 
nes butų priversta atsisaky
ti nuo smurtu užgrobtų te
ritorijų, pasiliktų savo nuo- 
savuose rubežiuose ir tuomet 
ramiau ir tvarkingiau galėtų 
gyventi.”
Tiesa, kad Lietuva neturi pa

grindo linkėti lenkams ko nors 
gera. Už tuos “broliškus” žy
gius, kuriuos yra atlikę Pil
sudskio legionai prieš Lietuvą, 
jie yra verti viso to “vidurių 
suirimo”, kurį jiems pranašau
ja minėtasai laikraštis.

Tečiaus klausimas, ar pačiai 
Lietuvai butų sveika, jeigu 
Lenkijoje kiltų pilietinis karas? 
Sakysime, Rusijoj pilietinis ka
ras atnešė labai abejotiną nau
dą jos kaimynams.

Dalykas tame, kad suirutė 
vienam krašte dažnai išsaukia 
suirutę ir kituose kraštuose. Be 
to, despotiška valdžia, kada ji 
mato besiartinantį savo galą, 
neretai puola į kokią nors avan
tiūrą: pradeda karą ar ką kitą. 
Karas galėtų pražudyti Lenki
ją, bet jisai butų baisiai pavo
jingas ir Lietuvai.

Musų supratimu, Lietuvai bu
tų geriau, kad Lenkijoje paim
tų viršų demokratija, kuri lik
viduotų avantiūristišką Pilsuds
kio diktatūrą ir eitų prie su
sitarimo su Lietuvos demokra
tija. Lenkijos darbininkams ir 
ūkininkams visai nėra reikalo 
pjautis su Lietuvos darbininkais 
ir ūkininkais, nes jie vieni ki
tiems į kelią nepareina.

JAU KOVOS Už REFORMAS!

NEUŽGINČIJO!

Prieš kiek laiko “Naujienos” pasakė, kad visas va
dinamųjų “progresyvių” kandidatų į SLA. viršininkus 
sąrašas, už kurį apsiputoję agituoja komunistų laikraš
čiai ir keliaujantys agentai, yra komunistų partijos są
rašas; kad tuos kandidatus yra pastačiusios komunistų 
“jačeikos” (branduoliai), o ne SLA. nariai, ir kad todėl 
jie nėra niekas daugiau, kaip komunistų partijos įran
kiai. Vadinasi, kas balsuos už tuos “progresyvius” kan
didatus, tas faktinai balsuos už tai, kad kontrolę Susi
vienijime paimtų j savo rankas komunistų partija.

Tenka dabar pažymėti, kad šitų “Naujienų” pareiš
kimų komunistai nė nemėgina užginčyti!

Brooklyno raudonųjų biznierių organas, kalbėda
mas apie tą “Naujienų” straipsnį, sugalvojo parašyti 
tiktai tiek, kad jos “keikia tuos veikėjus, kurie šalinasi 
nuo fašistų abazo”. Tai, žinoma, melas, kadangi “Nau
jienos” neina su fašistų abazu ir jokių keiksmų nevar
tojo. Bet įdomu, kad pačių pamatinių argumentų “Nau
jienų” straipsnyje komunistų organas nė nepalietė.

Apie tai, kad “progresyvių” kandidatų sąrašas yra 
komunistų partijos padaras, jisai tyli. Apie tai, kad ko
munistų “jačeikos” agituoja už tuos kandidatus tikslu 
pasigrobti į savo nagus Susivienijimą, jisai taip pat tyli. 
Labai gerai. Savo tylėjimu komunistai prisipažįsta, kad 
mes pasakėme tiesą!

Bolševikiškų “Darbininkių 
Balse” išspausdinta rezoliucija, 
priimtos komunisčių moterų su
važiavime. Viena rezoliucija 
užvardinta taip: “Rezoliucija 
dėl kovos už sociales reformas”. 
Paskutinis jos paragrafas skam
ba taip:

“Mes, L.D.S.A. 5-as suva
žiavimas, reikalaujame, kad 
valdžia teiktų paramą moti
noms prieš ir po gimdymui 
ir duotų užlaikymą kūdi
kiams. Organizuokim darbi
ninkes kovoti už tokias socia
les reformas.”
šitaip dabar kalba tos pačios 

moterėlės, kurios prieš keletą 
metų ugnim spjaudydavo, kuo
met išgirsdavo ką nors kalbant 
apie reformas.

Tos komunistinės moterėlės, 
anąmet, kartu su komunistais 
vyrais, prakeikė Socialistų Rai
tiją už tai, kad jos programe 
yra įdėta reikalavimai įvairių 
socialių reformų. Jos tuomet 
šaukė paskui Pruseiką, Jukelį, 
Bimbą ir kitus panašius “revo
liucionierius”, kad socialistai 
tai “reformistai”, “oportunis
tai”, “socialūs revoliucijos iš
davikai”. Keletą kartų “Nau
jienos” buvo mėginusios at
kreipti progresįsčių v organo 
/‘Moterų - Balso” ir jo redakto
res, Benesevičiutės-šukienės, dė
mesį į tai, kad juk sociales re
formos gerina darbininkų kla
sės būvį, tai kaip gi galima so- 
cialėms reformoms priešintis. 
Bet musų smarkiosios progre- 
sistes tiktai Leliodavusi; girdi,

tik “social-buržujai” galį taip 
kalbėti!

Na, o dabar tos pačios or
ganizacijos suvažiavimas ėmė 
ir nuspiovė į savo “revoliuci
nę” praeitį ir reikalauja refor
mų. Ir da kokių reformų: kadi 
gimdytojoms teiktų paramą1 
—dabartinė buržuaziška val
džia, ir kad ta valdžia duotų už
laikymą kūdikiams! Ar nesu
galvos jos kartais reikalauti, 
kad valdžia jų kūdikius ir žin
dytų ?

Tai, mat, po dešimties metų 
ir rrrevoliucioniškos komunistės 
susiprato pradėt kovą už refor
mas. O kur jų protas buvo iki 
šiol? Turbut buvo išvažiavęs 
į Maskvą “ant vakeišino”.

MIZERIJA.

Voldemaro “Lietuvos Aidas” 
džiaugiasi, kaip geležėlę radęs, 
kad jam Amerikos tautininkai 
prisiuntė savo skysti} brošiūrė
lę. Girdi, Amerikos lietuviams 
jau “atsivėrė akis”.

Jei tikėti Kauno oficiozu, tai 
amerikiečiai praregėję ir sura
dę “tautiškumo kelią” tokiu 
budu:

Po gruodžio perversmo, pra
džioje, pasipylė Amerikos pa
žangiųjų ir kairiųjų klyksmas 
prieš Lietuvos fašistus. • Tą 
klyksmą sukėlė duotas (!) Lie
tuvos pažangiųjų ženklas.

Bet paskui pasitraukė iš Vol
demaro kabineto krikščionių 
demokratų žmonės, kurie pirma 
jį iy?mė, ir tuomet “turėjo” (ko
dėl turėjo?) būt amerikiečiams 
įpusta “tautiškoji kibirkštėlė”.

Na, ir ji tapo “įpusta”. Ją 
įpūtė ateinantieji iš Lietuvos į 
Ameriką laikraščiai, privatiniai 
laiškai ir grįžę Amerikon žmo
nės. Atsirado Amerikoje Tau
tininkų Sąjunga (dar ji neat
sirado!). Tapo išleista brošiū
rėlė, kurioje tilpę straipsniai 
“žėrėte žėri giliu lietuvišku tau
tiškumu.”

Taip gimė “tautiškoji era” 
Amerikos lietuviuose.

Mes gi, kurie gyvename Ame
rikoje, žinome gerai, kad sme- 
tonininkų pūdymuose šioje ša
lyje niekuomet nebuvo jaučia
ma tokia susna, kaip dabar. Ir 
jeigu Lietuvos diktatoriai 
džiaugsmu nesitveria, pamatę 
tą menką brošiurpalaikę, kuri 
vasario mėnesyje byvo išleista 
Chicagoje, tai reikia manyt, 
kad ir pas juos pačius tikra 
mizerija.

Atsišaukimas į Lie
tuvių Visuomenę!

Malonus vaikystės atsimini
mas—Velykų Šventės yra bran
gios kiekvienam lietuviui.

Deja, šiandien Lietuvoje ne 
visi Jas su džiaugsmu sutiksi
me. šimtai jautresnių sielų 
kankinasi už grotų, ar sveti
moj žemelėje, palikę savo šei
mynas skurde.

Už ką? Už tai, lęad įtikėjo, 
jog Lietuva nusipurtė seno 
Rusijos palikimo, kad gyvens, 
kaip gyvena visa Europa, kad 
tie, kurie mokėjo kovoti už lais
vę, tverti valstybę, mokės be 
auklės ir save valdyti, mokės 
atskirti kur kraštui laimė, o 
kur pražūtis.

Atėjo žmonės ir pasakė, kad 
jus dar nepriaugę, nesupran
tat, neturit teisės manyti, o 
tuo labiau veikti kitaip, kaip 
jums liepta.

Žmonės nenulenkė sprando 
ir atsidūrė už grotų.

Ar jie blogai padarė, ar ge
rai, mes jiems ,ne teisėjai, bet 
mums turi būti aišku, kad jie 
nekaltai kankinami ir turime 
jiems padėti.

Ypač atsiminę vaikystę, atsi
minę senus papročius, sumes- 

. kimo kiek skatiko ir siųskim,e 
šventėms dovanų.

—F. Bortkcvičienč.

PIRMYN naujas Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
lima gauti Naujienose. Kai
na 10 centų.

vairius

Švyturinės žuvys
Kas randasi jurų gelmėse. — 

žuvų spalva. — Raudonos, 
mėlynos ir kitokios žuvys.— 
“Nakties šviesa.”. — švytu
rinės žuvys. — Fotoforai. — 
šalta šviesa./ — Juros vel
nias. — Grenadieriai. — švy- 
turiniai rykliai.

Nuo senai jau yra žinoma, 
kad juros gilumoj yra tamsu 
ir šalta. Tačiau žmonės nebu
vo tikri, ar ten randasi gyvy
bė. Praeito šimtmečio tyrinė
jimai tą misteriją išaiškino. 
Mokslininkų ekspedicijos buvo 
siunčiamos j {vairias pasaulio 
dalis tyrinėti juros gelmes. Ty
rinėjimai parodė, jog žuvys gy
vena net keturių ar penkių my
lių gilumose, žuvys, kurios gy
vena viršutiniame juros sluok
sny}, paprastai esti metališkos 
spalvos. Ta spalva apsaugoja 
jas nuo paukščių — grobuonių, 
kurie lakioja vandens paviršiu. 
Papilvės tų žuvų yra sidabri
niai baltos ir tokiu budu susi
lieja su dangaus spalva. O tai 
reiškia, kad spalva daro jas 
mažiau pastebiamomis tiek, 
tiek apačioj gyvenantiems prie
šams.

toj srityje daug ką jau yra pa
darę.

Atrodo, kad tarp Švyturinių 
žuvų ir jonvabalių bei kitų 
šviečiamų vazdžių nieko nėra 
bendra. Įdomu pažymėti dar ir 
tą faktą, jog pas švyturinės 
žuvis yra penkių rųšių švie
čiamieji organai. Kadangi tos 
žuvys nepriklauso vienai gimi
nei, tai yra pagrindo many
ti, jog žibintuvai pas jas iš
sivystė nepriklausomai.

Vandenynuose gyvena dar y- 
patinga žuvis, kuri yra žino
ma kaipo juros velnias. Juros 
velnias turi kelioliką čiupiklių, 
ant kurių randasi švyturiai. 
Kaip tik maža žuvytė prisiarti
na prie švyturiu, tai juros vel
nias savo, čiupikliais ją ir pa
gauna.

Pas grenadierius arba “žiur
kės uodegas” randasi ypatingi 
šviečiantieji organai. Tų žuvų 
priešakis yra labai platus, o 
uodega tokia pat, kaip žiurkės, 
žuvis paprastai esti apie pus
antros pėdos ilgio. Jos švytu
rys randasi papilvėj ir yra sa
vo rųšies liauka. Kai grena
dieriui prireikia šviesos, tai iš 
tos liaukos pradeda sunktis 
tiršta^ skystis. Tas skystis, 
kai susiduria su vandeniu, ima

šis žmogus1 serga slogomis. Praša
link slogas ir apsisaugok nuo influ- 
enos arba pneumonijos.

i Bulgariška Žolių Kraujo Arbata 
yra geros šeimynai gyduolės. Ger
kit jų karštą eidami gulti prašalini- 

! mui slogų. Parduodamos vaistinė
se arba prisiunčiamos paštu 75c. ir 
$1.25. Adresuokit 1U H. Von Schlick, 

: 100 Marvel Building, Pittsburgh, Pa. I

MŪRINIS arba MEDINIS
C* 4 (mokėti ---- kiti lenųvaiH iž-
4* I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar- 

( bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 

. skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
J užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
i cagoje ir j priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.

j Vardas .................................................
į Adresas .................................................

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. Ufliversity 3950 arba 

Rogers Park 8270 
Chicagos ofisas

Dauguma žuvų gyvena sek
liame vandenyj, netoliese nuo 
kranto. Jų spalva yra įvai
ri: vienos yra sidabriniai bal
tos, o kitos išmargintos. Be 
to,, yra dar mažyčių žuvelių, 
kurios plaukioja apie koralus. 
Jų spalvos yra labai pastebia- 
mos, bet kadangi jos plauko 
žaibo greitumu, tai priešai joms 
mažiau tėra pavojingi.

Gilesniame vandens sluoks
ny.! gyvena raudonos, geltonos, 
žalios ir mėlynos žuvys. Ke
lių šimtų pėdų gilume randa
mų žuvų mažai tepasitaiko. O 
nuo tūkstančio pėdų iki penkių 
mylių gilumo visos žuvys yra 
juodos. Reikia manyti, kad 
juoda spalva vyrauja ir giliau, 
tačiau iki šiol tapo patirta tik 
tat, kas gyvena juroj penkių 
mylių gilume.

Pirmą žuvį iš jurų gelmės iš
traukė Konstantinas Rafines- 
(jue netoli nuo Messinos. Tai 
buvo nedidelis juodas sutvėri
mas su didelėmis akimis. Jo 
kūnas -buvo apdengtas baltais 
šviečiančiais taškais. Tai žu
viai Rafineųuc davė vardą Myc- 
tophum (nakties šviesa).

Vėliau buvo pagauta apie 
šimto rųšių žuvų, kurios panė
šėjo į Myctaphum. Dabar yra 
tikrai žinoma, kad tos žuvys 
gyvena ^giliai vandenyj. Jos y- 
ra vadinamos Tšvvturinėmis

I 

žuvimis”, kadangi jų balti ap
skriti taškai šviečia tamsoj, 
šviesa, kurią tos žuvys išduo
da, neturi šilimos, todėl Dr. 
David Starr Jordan pavadino 
ją “šalta juros šviesa.” Visos 
tos rųšies žuvys turi dideles 
akis ir su pagalba savo “švy
turių” lengvai suranda sau ke- 
lią tamsoj. Pas skirtingos rų
šies žuvį tie švyturiai yra sut- 
varkyti skirtingai. Jie papras
tai randasi iš abiejų pusių gal
vos ir šonų. Bet yra žinomos 
dviejų rųšių žuvys, kurios tu
ri žibintuvus priešakyj, nelygi
nant, kaip automobiliai.

Techniškai šviečiantys taškai 
yra žinomi kaipo fotoforai 
(šviesos nešėjai). Daugumoj 
atvejų) tie taškai yra tokio 
didžio, kaip špilkos galvutė. 
Tankiai tie švyturiai turi ref
lektorius. Tad kuomet žuvis y- 
ra traukiama, tai švyturiai švie
čia, kaipo juros žvaigždės.

Mokslininkai sako, jog šaltą 
šviesą pagimdo du chemikalai 

hieiferinas ir luciferase. Pir
masis yra kuras, o antrasis fer
mentas, kuris yra reikalingas 
oksidacijai (deguoninimui) ar
ba deginimui. Bet tos rųšies 
degimas išduoda šaltą šviesą. 
Yra vilties, kad laikui bėgant 
šaltą šviesą pasiseks pagumin-
ti laboratorijoj. Mokslininkai

šviesti mėlyna šviesa.
Kalifornijoj randama taip va

dinamų “dainuojančių žuvų.” j 
Beplaukiodamos tos žuvys iš-, 
duoda ypatingą garsą, kuris 
šiek tiek primena dainavimą. į 
Dainuojančios žuvys irgi turi, 
švyturius, kurie, lyg sagutės, 
randasi iš abiejų pusių.

Be to, jurų gelmėse randasi 
kelių rųšių rykliai, kurių pa- Į 
pilvės perdėm šviečia žalsva , 
šviesa. Tie rykliai vyriausia 
gyvena apie Japonijos pakran
tes. Bendrai imant, “juros šal
ta šviesa” yra labai įdomus 
reiškinys. Labai galima, kad 
ateity mokslininkai galės šaltą j 
šviesą pagaminti laboratorijoj 
ir panaudoti ją praktiškiems 
tikslams. —K. A.

2845 N. Crawford Avė. 
Palisade 8536

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St, & Ashland Avne.

■ 11 ■ ■■- ■ <

Woollens Dentistas
Prezidentas The Ilayea Beniai Oflnų

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

46*4 So. Paollao 8t. Oklgo, ffl.

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

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Milwaukee Avė., 

netoli Western
taipgi

8166 Lincoln Avė. 
Room 301 

netoli Ashland

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. Halated St. 

Chicago, III.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

VIENUODŲ KAINŲ 
SKYRIUS

1800 S*. Halsted St.
VISUOMET ŽEMOS KAINOS

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

Jus Rausite šias žemas kalnas 
kiekviename ofise 

Darbus garantuojamas kiekviename ofise

Nuvo Dantys ........ .......  — $5
Perliniai Diiutys S 10
20 Amžiaus Dantys ........ .. ................... S15
Holila Dantys ................................... . >20
Truform Dantys >25
Truoe-blte Dantys ................. —$25
H. S. Hhite Natūraliai ... ................. >25
Naturak's Pink l’leitos ............   >35
Pleitų pataisymas ......................  >1
Dantį) tiadė.limas, vienas dantis ...... _ SI
lAtruuklmui r .v d u oi ta   .. ... >1 
Ištraukimas dantų rus su ovIrciiu _ >3

Keletas dantų >1 kiekvienas 
Auksinas (romi, 22-karato ...........  . >5
BridReuork (už di«ut|) ...........  >5
Sidabru pripildymas >1
Alloy pripildymas aukštos rųšies >2
Aukslniui Inlay .............. >2 iki >10
Naturalės spulvos eroivns >5
Poreeliniai Jacket crouns .... >15 iki $20 
X-Kay (kas 3 dantys) 50c

Teikiam viski) Keriausio kas tik 
yra dentisterijoj

RAŠYTA GARANTIJA
ATSILANKYK1T ŠIANDIE DEL 

DYKAI APSKA1TLIAV1MO

Atsiminkite: 23 Metų {staiga
Tarpe Jaekson ir Van Buren

326 So. State St. 
šalo Rialto teatro 

Pasižiūrėkite j musų langus 
— 2 aukštas

Vakarais Iki 8. Nedėliomla iki pietų 
k—■■ i ....................... /

G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žumalaa
900 W. 52nd Street

CHICAGO

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

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



5Pirmadienis baland. 2, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III

LAIPSNIS V
Balsu 8,000
Dovanoms $250
1. Jaųuard parlor setais
2. Atwaier Kent Radio
3. Bemard upright 

pianas
4. Deimantinis žiedas 

moteriškas
5. Deimantinis žiedas 

vyriškas

ALEKSANDRA 
AMBRAZEVIČIA 

3210 S. Halsted SL 
Chicago, 111. 
Turi balsų 

9203

DR.
A. MONTVIDAS,

1579 Milwaukce Av.,

Chicago, III.

Turi balsų 
8500 K. G. URNEŽIS, 

1328 Harrison St.
Gary, Ind.
Turi balsų 

8008

LAIPSNIS IV

Balsų 15,000

Dovanoms $500:

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

kortė i Lietuvą ir atgal

RUDINSKAS,
3404 S. Union A v., 

Chicago, 111.
Turi balsų 

20576

Iš kontestantų 
darbuotės

< ■

Iki kontesto užbaigai liko tiktai 
keturios savaitės. Draugai kontes- 
tantai privalo stropiai imtis už dar
bo, kad išpildžius skiriamas kvotas. 
Šitas paskutinis kontesto mėnesis 
yra rimtaus darbo mėnesis kiekvie
nam “Naujienų” kontestantųi, per
tai draugai kontestantai privalo vi

sus kitus bereikalingus darbus pa
dėti j šalį — pasišvęsti vien kontes
to reikalams. Laike praeitos savai
tės su sykiu stambų šuolį šoko pre- 
kin Antanas Vilią, išlygindamas net 
6-tą laipsnį. Detroito kontestantas 
J. Overaitis irgi iš 7-to laipsnio įė
jo į 6-tą ir M. Lašas iš “Non Gra- 
dus” į “Perfectus”. Taipgi gerai 

; pasižymėjo P. Vaitekūnas, T. Lu- 
I cas, J. Uktveris, P. Daubaras, Mrs.
A. Kasper, J. Martin, P. Klikna, 
Mis. A. Dekshus, P. D. Andrekus, 
M. Sturonas, J. N. Zičkus, B. Vai
tekūnas ir J. Ascilla. Nauji kontes-

LAIPSNIS VI
Balsy 3.800
Dovanoms $100:
1. Radio Freshmans

Masterpiece
2. Vyriškas deimantinis

žiedas
3. Laikrodėlis Elgin

“Crushion”
4. Brunsvvick phono- 

grafas
5. Dudor komodė
6. Moteriškas deimanti

nis žiedas

PRANAS 
LUKOŠEVIČIUS 
1436 So. 50th SI.

Cicero, UI. 
4589

JUOZAS KEMĖŠIS, PAUL 
ATKOČIŪNAS, 

1634 So. 48th Ct.,

LAIPSNIS VII

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

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

7
LAIPSNIS VII
Balsų 1,100

Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikrodėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
4. Moteriškas žiedas
5. Vyriška špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar pinr moterims

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

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

PETRAS
VAITEKŪNAS, 

3436 S. Emerald av.
Chicago, 111.
Turi baisų 

1996

3252 S. Halsted St., 
Chicago, III.
Turi balsų 

4513
Cicero, 111.
Turi balsų 

4350

VINCAS
SABALIAUSKAS,

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

4179

JOSEPII 
MITCHELL, 

907 S. Jackson St., 
VVaukegan, III. 

Turi balsų 
4420

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

Turi balsų 
4020

ANTANAS VILI3 
12020 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Turi balnų 

4090

OVERAITIS,
4689 Brandon Avė., 

Detroit, Mich.
Turi balsų

3898

tantai prisidėjo: D. Niauka iš Clin
ton, Ind., ir Ch. Racaitis iš S'pring- 
field, UI. Laike šitos savaitės lau
kiama stambesnio darbo progreso 
iš draugų kontestantų, nes Tempus 
Quartum baigiasi seredoj, balan
džio 4 d., ypačiai aukštesnių laips
nių kontestantai varysis prekin, 
kad gavus nors kiek dykai balsų. 
Darbo mėnesis prasidėjo. į darbą, 
drangai kontestantai!

Julius Mickevičius,
“N-nų” Kontesto Vedėjas.

THO.MAS LUCAS, 
į 115 W. Main St., 

Westville, III.
Turi balsų

3278

BENEDIKTAS 
VAITEKŪNAS

; 3249 S. Halsted St.
Chicago, 111.
Turi balsų 

1580

i
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JUOZAS 
ASC1LLA

1744 N. Lincoln St.
Chicago, III.
Turi balsų

1234

M1SS SOPIU E 
KOLAS

3715 Parrish Avė. 
Indiana Harbor, 

Ind.
Turi balsų 

2880

UKTVER1S
4901 W. 14th St., 

Cicero, III. 
Turi balsų

1571

J. N. ZIČKUS
539 Coli Avė.

E. St. Louis, III.
Turi halsų 

1220

LAIPSNIS VII

Balsų 1,100

Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikrodėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
4. Moteriškas žiedas
5. Vyriška špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar pin moterims

ST. ŽUKAUSKAS
42 Keith St., 

Lee Park 
VVilkes Barre, Pa. 

Turi balsų 
1109

JONAS RUIKO 
11055 S. Michigan 

Avė. 
Chicago, UI. 
Turi balsų 

1108

GRADUS

NON

JUOZAS 
JANUŠONIS

320 Plummer Avė. 
Hammond, Ind.

Turi balsų
492

.1. TRIJON1S
8732 Houston Avė., 

So. Chicago, 111.
Turi balsų 

405

ST. MASIULIS

110 Virginia Avė. 
Ilarrisburg, UI.

Turi balsų 
412

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

Turi balsų
401

V. P, BANIONIS, 
1017 E. 72 Plucc 
Clcveland, Ohio 

Turi balsų 
404

P. D. ANDREKUS, 
Pentvvaler, Mich.

FRANK PRUSIS,

Turi balsų

3247 Beach Avė.,

Chicago, III.

POVILAS 
DAUBARAS, 

6500 Evans Avė., .
Chicago, 111.

Turi balsų 
2211

PRANAS KLIKNA, 
2554 Blue Island Av., 

Chicago, III. 
Turi balsų 

2089

MRS. ANNA 
KASPER, 

6812 — 25th Avė. 
Kenosha, Wis.

Turi balsų 
1956

1864
MISS B.

VILIMAIČIUTĖ
17th and Clark St., 

Gary, Ind.
Turi balsų

1844

JOHN MARTIN, 
4604—71h Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi balsų 
1814

JURGIS 
SUGZDINIS, 

504 S. Binkley Av., 
W. Frankfort, III. 

Turi balsų 
1820

P. A. DELTUVA, 
628 Island Avė., 

Rockford, III.
Turi balsų

1528

PRANAS 
MIKOLAIT1S 

3433 W. 61 PI. 
Chicago, 111. 
Turi balsų 

1203

VIKTORAS 
PREIKŠĄ 

10155 S. State St. 
Chicago, 111. 
Turi balsų 

1108

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

Turi balsų 
401

ALBERT WOZBUT 
3548 Emerald Avė., 

Chicago, UI 
Turi balsų 

401

MISS A NIC Y 
. ZL1B1N 

10731 Forcst Avė., 
Chicago, III.
Turi balsų 

400

Turi balsų
2080

JONAS 
IVANAUSKAS, 

3959 Archer Avė., 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1404

JONAS URBONAS, 
95 Boston St., 

Lawrence, Mass.

MRS. ANNA 
MATULIENĖ 

4853 Homerlęe Avė. 
East Chicago, Ind.

Turi balsų 
1316

JUOZAS YANKUS 
535 N. Randolph 

Street 
Philadelphia, Pa. 

Turi balsu 
1302

PETRAS PEIK A 
6119 So. Keneth

MATEUS LAŠAS

R. R. 1, Box 121 
Michigan City, 

Ind.

Turi balsų 
1260

GEO. LUCAS 
3255 S. Halsted St.

Chicago, 111.

V z’

MRS. ANNA 
DEKSHUS, 

1203 Mihvaukee Av., 
Racine, Wis.

Turi balsų 
1750

MIKE STURONAS 
4356 So. Mozart St. 

Chicago, 111. 
Turi balsų 

1235

Avė.
Chicago, III. 
Turi bulsų 

1266
Turi balsų

1243

P. J.
JUZELIŪNAS 

3222 R Street 
So. Omaha, Nebr.

Turi balsų
1203

STAUP1CKAS 
931 Greenbush St. 

Milwaukee, Wis.
Turi balsų 

1107

CHARLES 
RACAIT1S

806 E. Washington 
Street 

Springfield, UI.
Turi balsų 

403

DOM (NIKAS 
RIAUK A

1042 N. 7th St.
Clinton, Ind.
Turi balsų 

402

Turi balsų
1388

V1TAUTAS 
GALSKIS

2930 N. Harlem Av.
Elmwood Park, III.

Turi balsų
1195

WILLIAM 
......... KOŠIS .........  

515 Hurlburt St. 
Peorįa, UI. 
Turi balsų 

1107

MRS. ANNA 
BAKIENĖ 

P. O. Box 572 
Benton, III. 
Turi balsų 

453

ANTANAS
VISBARAS

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

1141

W. H. KELPS
2419 W. 69 St.

Chicago, UI.
Turi balsų

. 1107

AUGUST
PETREI KIS 

118 Midland Avė. 
Ruckdale-Joliet, III.

Turi balsų 
450

STANLEY 
SHERPITIS 

315 So. 51 h St. 
St. Charles, 111.

Turi balsų 
1128

VINCAS NAINIS 
340 E. 14 St., 

Chicago Hėigts, 111.
Turi balsų 

1106

MRS. CHA kO- 
LĖTI'E ZANOSKY 

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

Turi balsų 
430

JOE SHIMKUS,
4236 S. Talman Av., 

Chicago, III.
Turi balsų

• 1126

ANTANAS 
REKŠTIS, 

3226 So. Emerald 
Avė., Chicago, llh 

Turi balsų 
1104

MRS. IZABELĖ j 
SAKALAUSKIENĖ 

7004 S. Talman Av.

J. P.

Chicago, III. 
Turi balsų 

1126

JONAS 
NAUJOKAS, 

6435 Belfast Avė. 
Detroit, Mich.

1103

PRANAS 
KANTENLS 

3303 So. Lowc A ve
Chicago, 111.
Turi balsų

ANTHONY 
NAUJOKAITIS

118 S. Hcspcria St 
Collinsville, III.

Turi balsų

MISS JEANNETTE 
STANKUS 

324 So. 22 Avė. 
Belhvood. III. 

Turi balsų 
1112

STASYS 
SENKUS

21 Edvvards St., 
Waterbury, Conn.

Turi balsų
1102

RAŠČIUKAS 
4158 S. Campbell 

A ve. 
Chicago, UI. 
Turi balsų 

407

RAUL1NAITIS
26 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Turi balsų
1112

SIMONAS 
CHEVINSKAS, 
832 W. 33rd St 

Chicago, III. 
Turi balsų 

1134

P. SAVICKAS, 
114 Moultrie Avė. 

Pittburgh, Pa. 
Turi balsų 

1113

JOSEPH 
GERYBA 

Scottville, Mich. 
Turi balsų 

1103

J. B. AGLINSKAS
7911 S. Halsted St. 

Chicago, UI.
Turi balsų

400
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Langų plovėjų 
streikas

Didžiųjų trobesių langų plo
vėjų streikas jau tęsiasi dešim
ta savaitę. Turėjome susirinki
mą su unijistais kontraktoriais 
ir jie prižadėjo remti mus iki 
kompanijos pripažins uniją ir 
sutiks mokėti $160 dolerius mė
nesyje.

Gėda daro keletas lietuvių, 
kurie padeda kompanijoms 
streiką laužyti, užmiršdami tą, 
kad jei kompanijoms pavyktų 
sulaužyti streiką, tai jie patys 
bus išmesti iš darbo.

Streikininkų susirinkimai yra 
laikomi kasdien 2 vai. po pietų 
adresu 30 Nortb \Vells st„ 4-mc 
aukšte. — A. K.

Thomas O. \Vallace, Circuit 
teismo klerkas, kuris kandida
tuoja naujam terminui tai vie
tai, gavo grūmojanti laišką 
drąsinama išsprogdinti jo na
mai.

Sutartis tarp samdytojų, 
imančių kontraktus malevoji- 
mui, ir darbininkų unijos la- 
]x> pasirašyta. Sulig ta sutar
timi malevojimo amate ateity
je darbo savaitė bus 5 dienų. 
Sutartis paliečia apie 15,000 
malevotojų (penterių). Algoj 
pasilieka tokios pat, kokios bu
vo iki šiam laikui. Sutartis pra
dės veikti 2 d. balandžio.

Apdegė Jobu H. Passmore 
kriminalio teismo klerkas, ka 
uaisras kilo bute, kuriame ji 
gyvena. Manoma, kad gaisras 

kilęs iš elektriško apšildytojo.

Policija užtiko 16 lazdelii 
dinamito, kiekviena 8 colių ii 
gio. Fuzas buvo uždegtas, bet 
užgeso, matyti, sušlapintas snie
go, kuris apsčiai snigo naktį 
Dinamitą surado S. H. Levj 
& Co. samdiniai. Sakoma, kad 
to dinamito buty ištekę išsprog 
dinti pusę bloko.

šerifas Ben Strong planuo 
ja įsitaisyti orlaivį banditams 
gaudyti, kadangi automobiliais 
besivaikant retai kada pavyk
sta banditus sugauti.

Pavieto vieškelių policija ga
vo žinią per telefoną, kad vieš
kely j prie 174 gatvės ir Stony 
Island avė. yra negyvas žmo
gus. Atvykusi ten policija ra
do apdegytą, gerai pasirėdžiu
sį vyrą. Spėjama, kad nužu
dytas vyras buvo paimtas pa
sivažinėti ir kelyje tapęs nu
žudytas. Manoma jų buvus gen- 
gių kovos auka.

Naktį iš ketvirtadienio j penk
tadienį policija užpuolė Mar
tin Guifoyle alkoholio bravorą, 
kurio įrengimą įvertina apie 
300,000 dolerių. Bravoras už
tikta adresu 3600 Potomac 
avenue. Areštuota trvs vyrai. 
Konfiskuota 1,000 galionų al- 
koboliaus.

Vedama derybos Illinois an
gliakasių ir jų samdytojų. Laik
raščiai išreiškia abejonės, ar 
nekils Illinois valstijos anglia
kasių streikas. Vienok kai ku
rie darbininkų atstovai parei
škė, jog yra vilties streiko iš
vengti. Vienas kitas samdyto
jų pareiškęs betgi, kad’ padė
tis neužtikrinta.

Probibicijos agentai pašovė 
municipalio teismo bailifą, Wm. 
Beaty, kai jie užpuolė sali li
ną adresu 6901 So. State st. 

* * ♦
Adv. Chester E. Cleveland 

traukia mėrą Thompsoną teis
man. Kaltina buk mėras ap
šmeižęs jį laike rinkimų va
jaus. Ieško .$100,000.

■ ------------------------------------------ _ - -------------------------------------

Tarp Chicagos
Lietuvių '

> i i-.i— aiaaaB — ..

SLA. 36 kp. susirin
kimas bal. 4 d.

Visi nariai prašomi dalyvauti

Svarbiausias šių metų SLA. 
36 kp. susirinkimas įvyksta at
einantį trečiadienį Lietuvių 
Auditorijoj.

Kadangi bus rinkimai į Pil
domąją Tarybą, tai kiekvieno 
nario pareiga yra atsilankyti 
ir paduoti savo balsą. — M.

Roseiand
Golden Star bolininkų 

vakarienė

šeštadienio vakare, kovo 17 
dieną, Petro Sadulo ir jo šei
mynos naipuose Golden Star 
kliubo sporto skyriaus rėmė
jai turėjo puikią vakarienę už
baigimui šios žiemos basket- 
bolo sezono. Vakarienės tiks- 
’as buvo pagerbti jiuinuolius, 
kurie dirbdami sporto skyriu
je turėjo gero pasekmio. Jie 
'>eveik visuomet išeidavo per
galėtojais. Nestebėtina todėl, 
kad jie įsigijo labai daug pri- 
arėjų ir rėmėjų.

Vakarienėje dalyvavo apie 50 
vpatų. 'Lai buvo tie žmonės, 
kurie visuomet sportą rėmė, 
lie ir šioje vakarienėje pasi
lakė, kad rėmė ir rems spor
to skyrių.

Roselando jaunimas turėtų 
ašytis į Golden Star kliubą. 

’aunuomenė čia turės daug vi
sokių pramogų, pasilinksmini- 
nų, lavinimosi sporto srityj. 
'Teničjų dielelv armija temija 
lolden Star kliirbo sporto sky- 

iaus darbuotę. Kliubo sporto 
skyrius yra dar palyginamai 
aunas. Jis padarė tik pirmus 
'inksnius. Toliau gal stambes- 
ius žinksnius padalys.
Brovo roselandieciai ’

— Kliubietis.

Jaunosios Birutės 
vakaras

Bendri įspūdžiai ir programa su 
vaidinimu

Pereitam šeštadieny Mark 
VVbite parko svet. SLA. Jauno
ji Birutė turėjo savo šeimyniš
ką vakarą. Nenorėdamas per- 
laug gilintis į įvairias pastabas, 
jasakysiu tik, kad vakaras bu
žo neprasčiausias.

Programą pradėjo dvi dar 
■aunos, bet gabios pianistės 
'ynma Musteikytė ir Teresa 
Pliukiutė. Jos skambino, rodos, 
vengrų rapsodiją. Įžanginį žodį 
>asakė A. Andrijauskaitė. To
liau p. P. Sarpaliaus vedamas 
choras sudainavo keletą daine
lių.

Paskutiniu buvo istorinis 
veikaliukas “Gražina.” Vaidmi
nas, nors ir nepatogioj scenoj, 
)uvo atliktas gerai, žodžius ži
nojo visi ir ištarė juos aiškiai. 
Pasekmingiausi “artistai“, pir> 
moj« eilėj yra Milda Baronaite, 

THE JINGLE BELLES
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“Gražinos” rolėj, paskiau J. 
Gura “Gintauto” rolėj, E. 
Bložis — kaip “Keistutis”, K. 
Janulis — kaipo žinius, B. 
Butkutė — “Birutės”, A. Bim- 
kute tarno, A. Gulbiniutė— 
kryžioko ir pagaliau motinos 
rolėje B. Tvorijonaitė atliko 
savo užduotis.

Suaugusiom gal ir. atrodė 
viena kita vieta persi Ipna, bot 
reikėtų atsiminti, kad tai tik 
pirmos pastangos. Lošimas bu
vo taikomas daugiausia pačiam 
jaunimui.

Programai pasibaigus, prasi
dėjo šokiai net iki pat dvylik
tos valandos nakties. Žmonių 
buvo apie šimtas. — Svečias.

Susirinkimas
Lietuvių politinių klubų cen

tras turi garbės pranešti, kad 
visų kliubų atstovai turės ypa
tingai svarbų susirinkimą ant- 
ladienyje, balandžio 2 dieną, 
Meldažio svetainėje, 2211 West 
23-rd plaec, pradžia 8 vai. vak.

šis Lūs paskutinis prieš “pri- 
mary” delegatų susirinkimas. 
Yra pageidaujama, kad kiek
vienas atstovas dalyvautų, nes 
atstovai turės užgirti kandida
tus ir turės savo nuomonę pra
nešti visuomenei, ir delegatų 
nusistatymas bus suteiktas an
glų ir lietuvių spaudai.

Su tikra pagarba,
Centrą line Organizacija Lietu

viu Politiniu Kiiubų Illinois 
valstijoje:

John Kuchinskas, pirm.
E. A. Kareiva, rast.

Cicero
“Naujienų” reporterio pasikal
bėjimas su Timothy Buckley

“Naujienų” reporteris užsu
ko į miesto kolektoriaus ofi- 
sų. Užtiko kolektorių darl'zc.

Norėčiau gauti žinių apie 
Cicero pareiškė jis.

Cicero ėmė aiškinti p. 
Buckley — turi 75 tūkstančius 
gyventojų. Iš jų iadsuotojų esa
ma apie 23 tūkstančiai. Mies
telis gerai prižiūrimas, o ir 
prižiūrėjimas jo palyginamai 
mažai kainuoja. Pavyzdžiui, 
taksos čia yra žemiausios vi
soje valstijoje.

Kodėl?
— Matai, Cicero yra nedi

delis miestelis. Administracija 
maža. Jos palaikymas kainuo
ja ne taip daug. Be to, dabar
tinė administracija laikosi svei
kos politikos stengdamasi vi
su pirma apsaugoti miestelio 
nepriklausomybę ir patį mies
telį nuo mokesčių didinimo.

'Lodei į didėlius iškaščius 
mes neiname. Kontraktų nie
kam neišduodame ir jokių ne
pasirašome. Mes žiūrime, kad 
viskas butų padaroma kuo pi
giausia. Jeigu turime pinigų, 
mes palys perkame miestui rei
kalingus įrankius, samdome 
darbininkus, mokame geras al
gas ir tuo sutaupiname pini
gus miestui. Turime savo ran
kose vandenį, šviesą, arklius, 
trokus valymui gatvių, maši
nas gatvių taisymui. Į skolas 
miesto neklampiname, o kai 
miestas į skolas neklimpsta, 
tai ir galime Cicero nepriklau
somą išlaikyti, štai Chicaga

NAU.TIENOS, Chlcago, BĮ.

pakėlė mokesnius 50 nuošim
čių, o mes ne.

— Ką tamsta manai apie lie
tuvius?

— Tamsta pajudinai mano 
sielos stygą. Aš gyvenu Cice
roje 47 melus. 42 metu gy
venu Grant Worke. Kada pir
mieji lietuviai pradėjo čia ap
sigyventi, tai man tekdavo su 
jais turėti daug reikalų, ypa-' 
tingai gi pilietybės klausimais.' 
Man jau tada pasirodė, kad 
lietuviai yra teisingi žmonės, I 
kad jie nepamiršta, jeigu jiems 
ką gero padarai. Mano nuo
monė apie lietuvius ne tik ne
pasikeitė, bet dar sustiprėjo. 
O ir ši ofisą užimti man lie
tuviai ne mažai pagelbėjo. Ir 
aš dabar, kaip ir praeityje, sa
kau: jeigu lietuviams yra ko 
reikalinga, jie gali kiekvieną 
valandą atsilankyti į mano ofi
są, jie visuomet buvo, yra ir 
bus VVELCOME.

O ką tamsta manai apie 
nekilnojamą savastį Grant 
Worke?

— Jokios abejonės negali bū
ti, kad nuosavybės vertė Grant 
Worke kils. Neklausykite kas 
ką sako. Nuosavybės vertė čia 
jau žymiai pakilo, bet ji dar 
kils, kils. Neužilgo miestas su
teiks Grant Workui daugiau 
šviesų.

— Berods, tamsta ir vėl kan
didatuoji pareigoms to paties 
urėdo, kurį eini?

— Taip. Čia jau beveik pa
senau, pripratau, viską išmo
kau ir sumaniau dar kartą, 
anot tamstos pasakymo, “bėg
ti”. — Reporteris.

(Apgarsinimas)

Cicero
Rytoj rinkimai. Republikonai 

laimės didele didžiuma balsu 
Apkainuojama, kad Republi 
koniškas tikietas gaus vir? 
5,000

Republikonų tikietas Cicero- 
je su kiekviena diena rande 
daugiau pritarėjų balsuotojuose 
už tai kad čia yra žemi taksai 
ir kiti miesto reikalai tvarkomi 
gerai, ekonomiškai ir bizniškai. 
Tam pritaria netik namų savi
ninkai, bet taip jau ir rendo- 
riai. Visi yra persitikrinę, kad 
su permaina administracijos 
ateitų augštesni taksai. Augš- 
tesni taksai butų priežastimi

wm. n. JANNENGA

“Už Didesnį Cicero”

IR
ANT DIREKTORIŲ VIEŠO KNYGYNO

FRANK MUDRA

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

JAMES J.
PELIKAN 

for 
Clerk

JOSEPH Z.
KLENHA 

for 
President

FRANK
HOUCEK 

for 
Assessor

EI)WARD j.
DUBSKY 

for
Trustee

TIMOTHY J.
BUCKLEY 

for 
Collector

HENRY
LANGNER 

for 
Supervisor

Rinkimai Utarnin- 
ke, Bal. 3, 1928 

augštesnių rendų.
Cicero reikalai buvo veda

mi per atsakančius žmones, ku
rie dirbo ir dėjo visas pastan
gas idant padarius Cicero di
desnį ir galingesnį.

Besiartinant rinkimų kampa
nijos galui, Republikonų rėmė
jų ir balsuotojų skaitlius pasi
daugina šimtais su kiekviena 
diena. Balsuotojai pradeda su
prasti, jog perdavimas miesto 
reikalų nepatyrusiems žmonėms 
m išeitų ant gero. Nauda iš to 
galėtų būt tik kandidatams, o 
ne žmonėms.

Kandidatai, kurie šiuose rin
kimuose drabstosi purvais, Ci- 
ccros žmonių pritarimo neturi, 
žmonės su niekais nesibovija, 
bet skaitosi su faktais, ir visi 
balsuos Republikonų tikietą, 
kuris turi pamatą, būtent: ŽE
MI TAKSAI EKONOMIJA IR 
sugebėjimas gaspadoriauti.

Daugelis vadovaujančių De
mokratų Ciceroje šiuo laiku 
pagelbės išrinkti Republikonus, 
kadangi žmonės esantieji De
mokratų sąraše šiais metais, 
nėra atsakantis tai vietai. Ke
turi iš šešių vyrų, kurie kandi
datavo Demokratų tikietu ke
turi melai atgal, dabar romia 
Republikonus. Jie yra: Rudolph 
llurt, Krank Novak, David T. 
Brcnnan and William K. Plaum. 
Daugelis kių įtekmingų Demo
kratų kaip tai: Clyde W. Scbo- 
ener, Wm. Kasperski, Chas 
Stoffel, Petras Chakanauskas, 
Gus Kamanstas, I)r. J. Sbigle- 
man, Ign. Kūlei ir A. Millas, 
visi remia Republikonus šiais 
metais.

Lietuviai piliečiai neturėtų 
užsimiršti dabartinio Miesto ko
lektoriaus Timothy J. Buckley, 
kuris visuomet buvo su musų 
žmonėmis ir yra suteikęs lie
tuviams daug darbų. Dabar tai 
vra geriausias laikas tą atminti 
ir balsavimu už Republikonus 
tpjęinti tas vietas, kati jomis r»e- 

pasinaudotą kiti.
Pereitą trečiadienį buvo lai

komas republikonų mitingas 
Lietuvių Liuosybės svetainėje. 
>alė buvo perpildyta žmonėmis; 
Daugelis neįlilpo ir gryžo namo.

('.lydo' Scboener, buvęs Cook 
kauntes Demokratų centrali- 
niam komitete Ciceroje buvo 
vienas iš kalbėtojų, ir jis papa
sakojo, kad po to, kada kitas 
ižemė jo vietą, trys lietuviai 
darbininkai buvo išguii iš dar

BALSUOK ® UŽ REPUBLIKONUS

bų — prie miško ir Sanitary 
distriet. Tie žmonės, sako bu
vo išguiti 11-tą vai. tą pačią 
naktį kai naujas Commeeltee- 
man užėmė jo vietą. O tuomi 
kitu žmogumi buvo Whitey 
Maciejew.sk i, dabartinis Demo
kratų kandidatas į Superviser ir 
artimas Sclnvartzvl draugas.

Petras Chekanauskas buvo 
kitas kalbėtojas ir papasakojo, 
kad jis yra vienas iš tų, kurie 
buvo išguiti iš darbo užėmus 
vielą dabartiniam Demokratų 
šului. Jis, sako metęs Demokra
tus ir dabar veiksiąs su Bepub- 
likonais. Mitingui pirmininka-

HOWARD W.
ELMORE

President, H. W. Elniore & Co.

SANITARY DISTRICT
TRUSTEE

čias NUO APAČIOS
ANT BALOTO

Republikonų Kandidatas

Pirmadienis, baland. 2, 1928

vo Antanas Valenčius.
Kitas mitingas buvo vakar 

taipgi Lietuvių svet., apie kuri 
bus pranešta žinių vėliau.

Reikia pasakyti, kad veik vi
si lietuviai šiais rinkimais re
mia Republikonų kandidatus ir 
žymiai prisideda prie jų išrinki
mo.

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

Balsavimo vietos 
atdaros nuo 6 vai. ryto 

iki 4 vai. vak.

Maciejew.sk
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Du lietuviu kaltina 
galvažudyste

Garsina “debatus”

šeštadienyje, municipaliame 
teisme, kurio buveinė yra prie 
17-to place ir So. Halsted st., 

. buvo iššaukta labai svarbi by
la. Joje kaltinta du lietuviu, 
pp. William Simonaitis ir 
Alex Kveder (Kvederas), turin-

'lapo paskleisti lapeliai, ku
riais pranešama, buk šiandie 
įvyksiantys debatai J. Orakulo 
ir P. (irigaiČio, “N-nų” redak
toriaus. šių, atsiprašant, “deba
tų” rengėjai suklydo. Jie ge
riau butų padarę |>askelbdami 
vardų Andriulio, kaip o|M>nen- 
tą Orakului. Tatai atatiktų par 
tarlei, kuri sako: toks tokį pa
žino ir vestuvėms pavadino.

—Orakulo sekretorius.

Bridgeportas
• -----------

Jaunų Lietuvių Amerikoje

nu pritariant p-lei Nausėdai
tei. Fotografas J. Stankūnas 
nutraukė paveikslus. Po to sve
čiai buvo pakviesti vakarienėm

Dalyvavo Lietuvos konsulas 
Chicagai, p-nas Kalvaitis su 
žmona, pp. Nausėdai, p-lė Nau
sėdaitė, pp. Bozenskai, Drauge
liai, Giraičiai, Mitchell, p-lė 
Gaižaitė, T. Bypkevičia, inž. 
Simokaitis, fot. Stankūnas, adv. 
česnulis ir kun. Rozokas.'

Po vakarienės Dr. Draugelis, 
kaip tostmasteris, pasakęs 
trumpą kalbų, perskaitė keletą 
telegramų, adresuotų jaunave
džiams, su gražiais linkėjimais, 
perstatė kalbėti Lietuvos kon
sulą, p. Kalvaitį, pp. Nausėdie-

Įspūdžio, jog susitikai su nuo
širdžiais, svetingais Klaipėdos 
ir Lietuvos patriotais. P-lė 
Lucytė atvažiavo į Ameriką 
dar liktai koks mėnuo laiko ir 
turbut pasinaduodamu Ameri
kos tradicija “Leap year”, “už- 
atakavo” adv. Bradchulį ir j 
taip trumpi} laiką užkariavo jo 
širdį. Pasekmėje gi to įvyko 
šios vestuvės.

Linkime abiem Bradcliuliams 
laimingo ir ilgo gyvenimo ir to 
visa, ką Lietuvos konsulas, p. 
Kalvaitis, velijo jiem dviem lai
ke vestuvių. — Svečias.

PRANEŠIMAI

Lietuves Akušerės

A. VIDIK AS-LULE VICH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Lietuviai paktarai | Įvairus Gydytojai
A. MONTVID, M. D. !

1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak., 
Tel. Branswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597
Ultra/teistini šviesa ir diathermia

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18tb St.

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

Residenca Tel. Fairfax 6353

čiu “soft drinks” parlor adre
su 6852 So. Ashland avė. Kal
tinta taipgi jų samdinys Peter 
Pagoya.

Kuo jie kaltinta?
Pasak {Milicijos, štai kokis j- 

vykis pasitaikęs. Antradienyje, 
kovo 27 dieną, vakare, Simonai
čio ir Kvedero užeigon įėjęs 
John VValsh. Jis paprašęs deg
tinės išsigerti, bet geros.

Jam buvo pripilta stiklelis. 
\Valsh jį išgėręs. Tu r būt jam 
patiko, kadangi užsiorderiavo 
ir antrą stiklelį. Bet kai tik iš
gėręs antrą, tuojau jHisijuto

Tautiškas kliubas laikė mėne
sinį susirinkimą kovo 3 dieną. 
Sekantis kliubo susirinkimas 
įvyks balandžio 6 dieną Lietu
vių Auditorijoje. Pradžia 7:30 
vai. vak. Malonėkite visi būti. 
Turėtų atsilankyti taipgi tie, 
kurie yra išpildę aplikacijas 
įstojimui kliuban laike kliubo 
baliaus.

— N. R, Kunevičius.

blogai, ėmė slabti.
Užeigos prižiūrėtojai tada 

davė bromo-selzerio išgerti. Kai 
\Valsh išgėręs bromo-selzerio, 
tai iš jo gerklės ėmusios putos 
virsti. Užeigos prižiūrėtojai] 
persigandę. Sakoma, j 
NValshą oran atsipeikėti. Bet ir 
tai negelbėję.

Kas daryti? 
esą, sugalvoję 
išnešę Walshą

(Korespondencija sutrumpin
ta. Kliubas laike susirinkimą 
3 d. kovo, o parašyta korespon
dencija apie tą susirinkimą 
kuone visam mėnesiui praslin-

! kus. Jei mėnesio gale galima 
Išrašyti korespondenciją, kodėl 
gi negalima buvo parašyti ją 
tuoj po susirinkimo? V. P.)

ijvnk Adv. Bradchulio ir

nę, Giluitį, B. Simokaitį ir 
kun. Rozoką. Visi kalbėtojai 
pabrėžė, kad šios vestuvės rei
škia kaip ir susijungimą dviejų 
kontinentų ir velijo jaunave
džiams visokių laimių. Pagalios 
tarė po keletą žodžių jaunave
džiai, ir tuom iškilmės užsibai
gė.

Minint šias vestuves, reikia 
pažymėti, kad iš jaunavedžių 
geriausia amerikiečiams yra ži
nomas adv. Bradchulis, ypatin
gai gi chicagiečiams. Mes jį 
pažystame kaipo pirmutinį lie
tuvį advokatą Amerikoje, kuris 
karui pasibaigus, buvo parvykęs 
Lietuvon ir 1921 metais buvo 
paskirtas Vilniaus apskričio vy
riausiu teisėju. Amerikoje jis 
žinomas kaip visuomenės veikė
jas lietuvių tarpe. Rodosi, kad 
jis parašė pirmą SLA. konsti-

BusAtMiininkit Balandžio 22 d, 
Nedėldicnis. Tą dieną bus ART. 
BABRAVIČIAUS ISleistuvių Kon
certas, Lietuvių Auditorijoj.

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks seredoj balandžio 4 d. 8 vai. 
vak. Lietuvių Auditorijoj. Bus renka
ma S LA. Pildomoji Taryba ir aptar
ti kiti svarbus klausimai.

Delei šių priežasčių visi kuopos 
nariai prašomi atsilankyt.

M. Vaidyla sekretorius.

Roseland. L. I. And l/enefit Kliu
bo susirinkimas. Sekantį utarninką, 
balandžio 3 d. 8 vai. vakare, Aušros 
knygyno kambariuose, 10900 South 
Michigan Avė., jvyks Lietuvių Im- 
provement and Benefit Kliubo susi
rinkimas. šiame susirinkime bus 
įvairių raportų, pranešimų ir svars
toma nauji reikalai. Visi nariai bū
tinai atsilankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas sek r.

Musų tautiečiai,

alėjon (jėlon),

p-Iės E. B. Lucitės 
vestuvės

29 d. kovo Stcvcns viešbu-

P-lė B. E. Lucytė, dabar adv. 
Bradchulio žmona, yra žinoma 
tik tiems amerikiečiams, kurie 
buvo parkeliavę Lietuvon ir at
lankę Klaipėdą, ypatingai su

Federacijos Licutvių Kliubų dele
gatų ir kliubų prigulinčių į Federa
ciją valdybų nepaprastas susirinki
mas įvyks balandžio 3 d., M. Melda- 
žio svet., 2242 W. 23 PI., 7:30 vai. 
vakare. Kaip delegatai, taip ir kliu- 
bų valdybos visi malonėkit būt laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų apsvar
stymui. Valdyba.

nunešę geroką tolį nuo užeigos i tyje apie 7 vak vak. susirinko
ir pasodinę prie stulpo. Sugrį- • gana skaitlingas būrys lietuvių, j didesnėmis ekskursijomis, 
žę vidun, i 
samdiniui telefonuoti policijai i Lietuvių 
ir perspėti ją, kad ėlėje randa-j 
S» ..v...... --- r>". ,

Samdinys, Peter Pagoy^t, nu-j
• •• i.......... sudainavo

i . * . ...
dainelę “iou pronnse me , pia-

savininkai palieję': kad butų šio įvykio liudininkai. < p-lė Lucytė pirmutinė pasitik- 
i Evangelikų kunigas! davo amerikicčiiny su gėlėmis,

* * — * ‘ Į Ri.zokas surišo juodu taip, kad su širdingais patarimais ir
si žmogus, kuris, matyt, serga. un°t jo žodžių, “jokis žmogus vaišingumu. Iš pirmo susitikimo 

Samdines Peter Pagoya nu- i negalės atrišti“ Ceremonijų lai- su p-lc Lucytė ir kitais Lucai-

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas jvyks balan
džio 3 d. 8 vai. vak., Mark White 
SiĮuare parin Asseinbly Hali, didžio
joj svetainėj, ant 29 ir So. Halsted 
St. Visi piliečiai malonėkite būti 
laiku, nes turėsim pasvarstyt kas 
link Primary Election.

A. Zaktgėnas, pran. rašt.

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u te
rlios koleg i j ą; 
Ilgai praktika
vusi Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
vifiokiose tigoie 
priei gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar Ir ki 
tokiuose reiks 
luone moterim? 
ir cnergi n o m a. 
kreipkitis, o ra- 
dte pagelbą
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 ik’ 
• <nl vakar*

Re». 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

gydytojas ir chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Cbicaco. IU

Telephone Hemlock 0066 
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTA8 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4A46 South Ashland A vena* 

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO. ILL

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai — — 

Ofisai
4729 South Ashland Avenae, 2 labo# 

Chicago, Ulinoia.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFLSO VALANDOS:

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

Phone Mi<iwaj 2880

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos 

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

 Akių Gydytojai |
Jei abejoji apie «avo akla, eik pas Į 
Dr A R. BLUMENTHAL

OPTOMETRI^T

Phone Boulevard 6487
4649 South Anhland A vena* 

ir 805 Eaat 47tb Street
Phone Kenwood 1752
Praktikuoja 20 metu

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12, vai dieno» l» 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

__________ Advokatai__________

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 255i

Valandos 9 ryto iki 8 -akam
. Seredoj ir Pėtnyčioj nuc 9 iki 6.

Nedalioj n .» 11 ryto iki 1 v. p p.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

DR. MARGERIS
4421 South Halsted Street 

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

bėgęs į yVallgreen aptieKą ir iš , ku p-nia Pocienė 
ten patelefonavęs policijai. Po
licija (Ghicago Lawn stoties), 
gavosi tą žinią, tuoj paklausė, 
kas kalba, kur kalbantis’ gy-’ 
vena. Jai buvo atsakyta, kad 
kalbąs Smith ir kad jo adresas 
esąs 2219 So. 19tli Ct. (reiškia, 
Ciceroje).

Policija skubiai atvažiavo, 
bet jau VValshą rado negyvą. 
Neėmė daug laiko jai surasti, 
kas su Walshu atsitiko ir kur 
jis buvo. Pasekmėje visi trys—Į 
Simonaitis, Kveder ir Pagoya 
— areštuoti.

čių šeimynos nariais, įgydavai

Pirmyn Choro,, repeticijos ir susi
rinkimas atsibus ’ utarninke balandžio 
3 d., Liuosybės «vet., 1822 Wabansia 
Avė., 7:30 vai. vakare. Draugai ma
lonėkite susirinkti laiku, nes turime 
aptarti labai svarbų reikalą.

Valdyba.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS’ 
Palengvins akių įtempimą, kuris. 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
krcivts akis, nuima kataraktą, atitai- j 
so trumparegystę ir tolirtfgystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 j 
iki 8 vai. Ncdėlioj 14) iki 12 vai. po p.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevnrd 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
□iki 12, 1 iki 8 dieną ir 6:30 iki 9:30 v
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago (11

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

Prospect 1028
Res. 2359 S. l^eavit St., Canal 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9
Nedalioj pagal vutartį

TEOFILE PUK1ENĖ 
po tėvais Kadelskaitė

A. A. SLAKIS 
advokatas 

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Wanhington Street

Cor. Wa8hington and Clarks Sta 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8894

K. GUGIS
ADVOKATAS 
liesto Ofisas

127 N. Dearborn SL Room 1111 
Telefonai Central 4411

Valandos- nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St
Tel. Boulevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

šcštadicnv.įe, kaip minėjau i 
buvo iššaukta jų byla teisme. ■ 
Ji tečiaus lai>o atidėta iki ba
landžio 19 dienos. Dalykas toks, 
kad trečiadienyje, balandžio 18' 
dieną, bus koronerio tyrinėji
mas. Taipgi po to įvykio, t. y. i 
ant rytojaus, bus teismas. Ko
ronerio tyrinėjimas įvyks adre
su 3320 Wcst 63-rd st., 1 vai. j 
|x> pietų, IK d. balandžio, o by-I 
los nagrinėjimas municipa
liame teisme, 47 place ir So. I 
Halsted st., 19 d. balandžio.

Persiskyrė su šiuoni pasauliu 
kovo 29 dieną, 1928 m., Lietu
voj, sulaukus 63 metų amžiaus. 
Paliko dideliame nuliūdima 
vyrą Kazimierą, sūnų Praną, 
marčią ir 2 dukteris, Teofilę 
ir Petronėlę Babilienę ir žentu. 
Visi Lietuvoj, o Amerikoj 3 
sūnūs, Ignacas, Zigmontas ir 
Povilas ir 3 marčios. Bus pa
laidota panedėlyj, balandžio 2 
dieną, ladokių kapinėse.

Tegul tau bus lengva žemelė, 
brangi musų motinėlę, o mes 
tavęs niekad neužmiršime.

Paliekame nuliūdę

Vaikai ir Gimines.

imtuosius išimti ant bondso. |

JULIJONA KRIAUČIŪNIENĖ 
po tėvais Mitkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
balandžio 1 dieną, 9:45 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukus 39 me
tų amžiaus, gimus Kauno rėd., 
Telšių ap., Alsėdžių vai., kai
mo Skriptskių. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Antaną, sū
nų Edvardą, 11 metų, seserį 
Elzbietą Kubilienę ir gimines, 
o Lietuvoj motiną ir 2 seseris. 
Kūnas paašrvotas, randasi 6752 
S. Artesian Avė.

Laidotuvės jvyks seredoj, ba
landžio 4 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Julijonos Kriau
čiūnienės gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Simus, Sesuo 
ir Giminė*.

Laidotuvėse patarnauja 
borius J. F. Eudeikis. 
Yards 1741.

Balandžio 3 d., 1928 m., 6:30 v. v. 
atsibus Lietuvių Viešo Knygyno 
Spindulio, visomeniškas susirinkimas, 
miesto svetainėj. Gerbiamieji Wcst- 
vilės lietuviai ir lietuvaitės malonė
kite atsilankyti kuoskaitlingiausiai ir 
aptarti knygyno bėgančius reikalus.

Kviečia Knygyno Valdyba.

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

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3243 So. HaTstcd St.

Graboriai

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

gra- 
Tel.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Ofiso ir Re* Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rea. 3201 South VVallace Street

Musų patar n a vi m ii 
laidotuvėse ir kokiams 
reikale, visuomet eit* 
sanžiningas ir nebran 
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių,

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILU

S. D. IACHAVICZ

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

tškspertas tyrimo ak.ų ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštas 

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

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

Phone Canal 0523

riant valstijos advokatui John | 
Kučinskui, nesutiko išleisti. 
Teisėjas pareiškė daug maž 
taip: esą, ažuot juo greičiau 
suteikus susirgusiam žmogui i 
pagalbos, ažuot pašaukus tuoj 
daktarą ir davus žinią polici
jai, ažuot pasiskubinus gelbėti 
gyvastį, — žmogų išmetama 
gatvėn. Kaltinimas tokiu elge
siu yra taip rimtas, kad nega
lima kaltinamųjų išleisti nei 
ant bondso; tegul jie laukia 
koronerio tyrinėjimo uždaryti.

Valstijos advokatas, Jonas 
Kučinskas, pilnai sutiko su to
kia nuomone. — Reporteris.

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

BRONISE JUTAIČIUTE

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 31 dienų, 5:25 vakare, 
1928 m., sulaukus 11-kos metu 
amžiaus, gimus Martindale, Pa. 
Paliko 
seseris:

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v.

dideliame nubudime 3 
Elenorą, Marijoną ir 

Ireną; brolį Antaną ir švoge- 
rius, Bartkų ir Jacubs. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4202 
Campbell Avė.

Laidotuvės jvyks seredoj, 
landžio 4-tą dieną, 2 vai. 
piet iš namų į Tautiškas 
pilies. M

Visi A. A. Bronisčs Jutaičiu- 
tės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Seserys, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Lachavicz, Te). Roose- 
velt 2515.

So.

ba-
po 

ka-

ALEXANDRAS DWEL1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

balandžio 1 dieną, 3:30 valanda 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 54 
m. amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
šaulių apskr., Žagarės parap., 
Staugiu kaimo, paliko didelia
me nuliudime moterį Anastazi
ją, po tėvais Vedlugaitė, 6 sū
nūs, Anuprą, Kazimierą, Praną, 
Antaną, AJexandrą, Edvardą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 12216 So. Union Avė., 
West Pullman.

Laidotuvės jvyks utarninke, 
balandžio 3 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

I'luliudę liekame,
Moteris, Sunai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis. Tel. Yards 
17-11.

Lietuvis Graboriu U 
Balzamuoiojaa

2314 W 23rd PL 
Ckilaga UI

Patarnauja laidotuvt 
se kuopigiausiai. Rei 
kale meldžiu atsišau 
kti, o mano darbu bu 
aite užganėdinti.
Rooseveit 2515 - 251b Lietuviai Daktarai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
CRABORIUS CHICAGOJ

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

ei, kad priklausau 
prie grabų išdirby 
MAs.

OFISAS: 
«68 W. 18th Street 

Tek Canal 6174 
SKYRIUS: 

3Ž38 S. Halsted St 
Tel Victorv 40R8

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MKS. A. JARUSH-KAUSHILLA8 
A KUSERKA

3252 South Halsted Street

Viriui UnJvorsa!
State Bank ...

Moteryą ir mergi
noj kreipkite* iu 

oikalais nuo 12 iki

< vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Phone Canal €222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.; 1—8 ir 7—8: Ned 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Mapiew<N*d Avė. 

Tel. Republic 7868
CHICAGO. ILL

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<601 South Ashland Arenu* 
Telefonas Boulevard 1V?'> 

ties.. 6641 South Albanv Arena* 
Tel. Prospect 1930 

balandos 2-4, A-8. Nedalioj 10-12 d.

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

TeL Kenirood 5107
V a 1 a n d o f

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

upart šventadienio ir ketvirtadienio

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St. 

Valandoe nuo 9-12. 15, 6-8 vakaro 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
GYDO

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

OR. J. W. BEAUDETTE
VIR6U1 ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:89 iki 4:80 v. po pietą

TELEFONAS CANAL 0464

JOHN B. 80RDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 121?
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—0 

Vakarais
^241 South Halsted St 

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

PStJiyč.ios

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez Te!. Drexel 9191

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 So. Halsted SU Chicage 
arti 3 lstx Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
NadftHnmis ir šventad 10—12 diena

Telephonn Yards 099«

OR. MADRIDE KAHN
463) South Ashland Avena* 

Ofiso valandos:
Nuo L0 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų, 
7 iki 9 vak Nedėl. nuo 10 iki 12 diena 

Ras Telephone Piaza 8200

OR. HERZMAN ~~
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniška? ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Kay ir kitokius elek 
tros prietaisus.

Ofisas Ir Laboratorija: 
1625 W. 18th St. netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 648*

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Serėdos vakare uždaryta
Nedėliuj pagal autąrti

Į ciAssim »psT]
Educational

Mokyklos __ ________

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te a be Inai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St., Clucago, 111.

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

S1MPLEX AUTO SCHOOL 
2016-24 W. Vau Buren St.
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AutomobilesMiscellaneous Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Pnukolos

STOGŲ dengimui materiolas, rau- ( 
donas ir žalias, slate, $2 roleliui, bal- , 
ta maleva, $1.75 galionui. Vinys, ce- 
mentas ir tt. 2558 W. Madison St 
Seeley 6065.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

UŽ $11.95 VYRŲ SIUTAI, ©VER
KAUTAI IR VIRšKAUČlAI, 

siūti ant orderio, sugrąžinti vertelgų 
dėl netinkamo sezono. Visokių mierų , 
ir stylių. Atailankykit anksti tiesiai 
į musų olsclio vietų. Nedėlioj atdara j 
iki pietų.

Edw. E. Strauss & Co. ! 
OLSELIO SIUVĖJAI NUO 1889_ 1 

404 S. Market St.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė

Personai 
Asmenų Ieško 

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wright& Rašyk Šhuidie.
reikalais kreipkitės prie manęs
Ei Inu užsitikėjimu. Teisingas

I reitas pata rnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attornay, 
2300 W. Chicago Ava.

Dept. 7 
Chicago, III.

„C°pr 
Patentų 

su 
ir

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI rakandai, gasinis 
pečius, 3 Rasiniai radiatoriai; van
dens šildymui tunka su gas burner. 
Daining room setas, enameled kuk- 
ninis setas, mahogany fonografas ir 
pianas, rocker krėslai, 4 komodos, 
elektrinė skalbimui mašina, vaikų 
krėslai, 1 vežimukas (buggy), greip
sų spaudžiama mašina, stoginės ko- 
fiečios, aržuolo floringai, nuo audros 
angai ir nauji langų frėmai, Shev- 

rolet automobilius. Parduosiu pigiai, 
Apleidžiu miestų, J. Svvort, 10602 
Prairio Avė.

NASH ’27, advanced, 4 durimis so
dan. kaip naujus, $900. Oldsmobile, 
1927, 4 durimis landau, $800. A. L. 
Argo. 6718 S. Wostern Avė.

MCDERMONT MOTOR SALES
Vieni 1A Chleiigos s/'iilausiij vertelgų, turi 

50 nauji) ir vartotų įtarų, visokių iAdirbys- 
člų, $50 iki $2OOO. Visi karui garantuoti, 
cn*h nrba iAmokAjiinnls.

7130 S. Halsted Si. Triangle 0330

Real Estate For Sale 
_ Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI St. Charles. III., 
gružus G kumbiirių buiigalovv. yra 
siin parlor, įrengtas su visais 1110- 
duriiiškais paraiikunuiis, karštu, 
vandeniu šildomas, didelis cemen
tinis skiepas, cobblc akmenų kami
nas ir ugnavietė, puikus iš langų 
reginys Fox upės, nepaprastas pir
kinys už $75110, cash $3000. A. C. 
BADGER, 'l’el. Ilarrison 6719.

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, iškaitant plum 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji 
mais. Užganėdinimaa garantuotaa

ABBOTT CONSTRUCTION CO. i 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321
M R PARIS___________

PIRMOS klesos karpenterystei- 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

Tel. Lafayette 6738-6716
SKOLINAM PINIGUS

1 ir 2 MorgiČiams
J. A. REDL1N,

S. Albany Avė. Hemlock5506

— A. OLSZEWSK1
S241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai 
kom malevą, popierą, stiklus Ir t. i 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J S RAMANČIONIS Sav
UPHOLSTERING, popieravimas. 

pertaisymas. Mes atliekam tik ge į 
riausj darbų. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap 
skaitliavimus. Kas reik dastatom 

NORTHMORE UPHOLSTERING
SHOP,

6409 Nprth Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

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

HOME IIEKB TONIG
Į Gamtinės puikiausios gyduolės 
i vidurinių ligų, jos turi savyje 
gryniausius žiedus. Parduodamos 
dovaujančiose vaistynėse.

| Arba
ROXY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

li-

nuo 
tik 
va-

0452 i
7 

t ra.

For Rent
5902-5012 UNION A VE.

kambariai, pečium Aiklonil, yra elok- 
$30. Aintovmi.

5008 Union Avo., 1 ant. arba
Tol. Doarborn 7124

RENDON 713-725 W. 50 
bortų, pečiais Aildoma. yra 
dekoruoti. $22.50 iki $25.

5008 S, Union Avė., 
Tel. Dt-arborn 712*4

St., 0 7 kam- 
elektra naujai
1 apt.

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai 
nebrangiai. Kam reikia, atsišaukit. 
J. Dobrovolskį, 729 W. 18 St.

Storage Išpardavimas
Jūsų proga nusipirkti migšto* njAies 

iiiAiuH. karpoms Inbnl pigia kainu.
I kambarių iutničini taip pigiai kaip 
Grynas maliognny parlorio setas $5(1. 
"Molinir Iriee” parlorio setai. 
Valakiško riešučio mcdtio valgomojo 
bario setai, mlegkambario setai. 
Wilson karpetai. visokio didžio. 
Coxwcll kėdės, stalai, lempos ir t. t. 

I’ARAMOUNT STORAGE 
'301 Greenwoo<i Avė.

for-
$185

kam-

FORNIslAI 7 kamb.. greitam pardavimui 
tik $350. Kalima rehdtioli butu. garu Albio
nui*. Karstas vanduo. $50. PaAauk West 1229

Nauji arba Vartoti Rakandai
Storugyje, 

lorio Hi lai. __ .____ ____  ____________ ___
tui. taipgi dideliu paHirinkihuiH visokių ra- 

didžio.

o, pigiai greitam Uparilavinint par- 
, valgomi setai, inlcgkanibnrio mi-

l<:in<li) ir vartoti) kurpeli), visokio 
CHIOAK PAIIK STORAGE 

3531 N. ( iark St.
Warner Storage, 3‘J4(l N. Halsted 

Atdara vakarais ir Ni-dėliomis iki 5
st.
v. vai.

MES iižmokčHimn caRh už Juru automo 
bllių, vinokių iAdirb.vHčių ir inouelių. Mcf 
mokČRlme daugiau negu Blue Book vertė 

A'I’I.AS MOTORS Ine.
6039 Uottage Grovo Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EXTRA specialis bargenas. Savi
ninkas priverstas parduoti bučemę 
ir grosernę, dėl mirties šeimynoj. Par
duosiu pigiau negu kainavo fikčeriai. 
Geras biznis ir (ęeroj vietoj. Yra gy
venimui kambariai iš užpakalio. At
sišaukit tuojau. 8043 S. Racine Avė. 
Stevvart 1422.

TURIU parduoti soft drinks, 
ice ertam ir saldainių krautuvę, 
netoli Šv. Kazimiero kapinių, 
geras cash biznis, didelis barge- 
nas. šaukit

Tel. Beverly 4082

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $2001 
arba $300, imame legalį nuošim
ti. Pinigus gausite j 12 valandų, 
industrini Loan Service!

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

PLUMBERIS — garo ir karšto;#™***, 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

i PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
Į už 2*6 nuošimčio ir lengvais išmokė- 

val.* , Paskolas suteikiam į 24 
I Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division SL 

Tel. Armitage 1199
ATYDAl LIETUVIU 

Atliktt *svo mslevojimą ir dekoravimą per 
ekspertu*. Dykai apskaltbaviiua*. Nuo lai > 
ko arba kontraklalni* darbas. Važiuojam 
bile kur Chicagoj ari) priemiesčiuose.

J. J. SHAKENMAER 
949 Milwaukee Avė. 

Br'iū*wiek 7397

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA patyrusių operatorių prie 
i sekamų mašinų, lathe eutters, mil- 
! ling, borring mill. Visokios rųšies 
' mašinų operatorių. Turi turėti 
j kuriuos įrankius. Turi mokėti 
' statyti savo darbų.

ADVANCE RUNELLY CO. 
Battle Creek, Mich.

Phone Battle Creek 8117

kai 
už-

REIKALINGAS patyręs barberis 
dirbti vakarais. 4222’i Archer Avė.

MES mokame brangiai už jūsų se
nus rakandus, pečius, kaurus ir t .t. 

BROWN FURN. CO.
W. Madison SI. Seeley 56331741

BARGENAS. Jauna pora parduo
da gražų riešutinio medžio miegrui- 
mio ir valgomo kambario setų, sekly
čios setų ir t. t. 6749 S. Peoria St. 
Tel. Normai 7521.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos________

, LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva-
RENDON šviesus, apšildytas, mo-; m{j mašiną. Pasirinkimas Singer ma- 

derniškas kambarys, pigiai. Telefonas §jnų jr pertaisytų, $10 ir daugiau a: 
Prospect 10134. išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.

Furnished Rooms

Musical Instrumente
Muzikos Instrumentai

Automobiles

PARDUODAMI’ minkštų gėrimų 
biznį, labai gera virta. Priežastis 
Iiatirsit ant vietos. Matyki! šovinin
ių vakarais. 1737 S. Union Avė. 

Roosevelt 2539.

PARDAVIMUI arba mainymui 
bekarnė netoli 31st ir Union, 
na $2.500. 3042 Wentworth 
Tel. Calumet 4663.

Kai-
Avc.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė—geroj vietoj, 4 pagyveni
mui kambariai, nebrangi renda. 
Pardavimo priežastis—turiu du biz
niu. 4548 Wentworth Avė.

----------------- -----------------------—/—
PARDAVIMUI labai pigiai groser

nė, ice cream ir delicatesen. Išdirbta 
per ilgus metus. Geras biznis. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos. 
6635 So. Seely St.

2 FLAl V
5—6 kambarių, pečium šildomas. 

10626 Edbrooke Avė., 1 blokas į 
rytus nuo Michigan Avė. Bargenas, 
turi būt parduotas tuojau. Reikia 
tik biskį įmokėti, kitus lengvais iš
mokėjimais w

FROST BUILDING CO.
2122 E. 75th St.
Įlydė Park 8512

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičiu rei
kalais, notarialisku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 06’1-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

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

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794

TURIU parduoti gražų 
kambarių murini bumralow, 
reikia.

A l si Sauki t<* Šiandie. 
Savininkas

5742 So. Wldpple 
Republic 8798

duo- 
real 
arba'

moderniška 
$3000

st.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalcw randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi-

, giau negu verta. Del informa- 
_ ei jų kreipkitės 
o; 6-109 So. Kedzie Avenue 

cash '

Bungalovvs 
Už

Dyką *
' Nauji, mūriniai, modemiški bunga- 
I low, $60 į mėnesį. Atsišaukit šian- 
I die.

SALYER
ATYDAI LIETUVIŲ

X”, S- St- Lou^Av“ Virginia 0420

Mes priycrsti juos tuojau parduoti.
Reikia tiktai biskj jmokėli, o kitus ■................       —
labai mažais išmokėjimais. Sekami 
namai yra pardavimui. Koncesijos ■
iki gegužio l dienos. Kraustykitės Į 5 KAMBARIŲ medinė rezidencija, 
tuojau.

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

3 kambariai apačioj, 2 viršui, 2 ka
rų medinis garažas, cementinis skle- 

i pas, visas naujas trimas, naujos 
grindys, pečiumi šildomas, yra visi 
rengimai ir apmokėti, $5900 cash, 

priimsiu tuštį lotą kaipo dalį įmo- 
kčjimo.

3436 W. 64 1’1. geriausioje Chica
gos dalyje, 8 kambarių mūrinė rezi- 
uv.ivija, 4 dideli miegruimiai, fron- 

1 tinis porčius, su langais ir sieteliais, 
karštu vandeniu šildomas, lotas 

, 48x125, gražioj vietoj, yra vaisiniai 
medžiai, didelė vieta dėl žaidimų 
tik V2 bloko tolumo, V/2 bloko nuo 
geros transportaeijos, kaina $11,000, 

1 už mažiau negu nusę.

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

$5300
$7300
$7500
$7950

4
5
6
7

Jie
vės. tik 3 blokai nuo Grand Avė. m

Taipgi mes pabudavosime ant jūsų denciia 
loto bile kokios rųšies bungalow ar- - J 
ba 2 flatų namų, kokį norėsit.

Matykit savininkų ir budavotojų

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė,

namas

PARSIDUODA reslaurantas, geras 
biznis. Geroj transportacijoj, arba 
reikalauja pusininko. 6909 South 
VVestem Avė.

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

WALTER
6601 S. Western 
3236 W. 55th St.

. SPECIALIAI! SPECIALIAI
PTGTATT buick Std. Sedan ....................... $850zu/t? riuiAu Buick c ... u . ............ $675

| ant visų instrumentų 1 Nash Coach ..........  t$675
Garantuotas sutaupymas ant bresi- Buick 27, Coupe ....................... $1250

Pi erine ni9» pučiamų ir struninių instrumeir-; Kuick Coach ............  $65()
Kaino* lengvi įsmoKejimai Taipgi' ,ų’. VJ|r_t.otvl lr Taip?1 Mes garantu<flam, kad visi karai yra

n° - r.fkn ibmoKtjimai. primokėjus mes išmokinsime jus gro-, ■ •’ - ■1100 Ai $300 už 214 nuošimčių, be Jį bi|e įįokiu instru,ncntu.
M R. MACK1E 

3209 N. Ashland Avė., 3r<| lubos 
Tel. VVellington 1146

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS 

‘ Turime užtektinai pinigų, 
kainos, lengvi išmokėjimai

M A RK S MOTOR SERVICE
A beinąs pristatymas siuntinių ir 
pilnų vežimų. Greitas patarnavimas 
Dile kur.

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

komiso.
GEORGE KOPPEL 

2739 West Division St. 
Phone Brunswick 8968

A-l stovyje. Atdaru vakarais ir ne
dalioj, Fagct Buick’Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

PARDAVIMUI grosernė, senas iš
dirbtas biznis. Parduosiu pigiai, nes 
turiu išvažiuoti ant formos. 4610 So. 
Marshfield Avė.

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

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

... čių. 6136 S. Halsted St.pirmus ir antrus morgičius., 
patarnavimas — construc-,

&

MALEVOJU, popierueju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

LABAI ŽEMA MOKESTIS 
Už 

Greitas 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND 
MORTGAGE CO.

134 N. La Šalie St., 
Room 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

DIDŽ1AUSIS BAKENAS 
CHICAOJ

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

Tel. Ardmore 1073

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

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

GERIAUSį cash pasiūlymų
i nupirkite mano grojiklį pianą, ne-' ......
turiu vietos naujame name, turiu Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
parduoti tuojau, parduosiu už $100; Chrysler karai atpiginti beveik 
— cash, kitus į 60 dienų. Reikia

I pinigu persikraustymo išalidoms.
GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

SALIUNAS parsiduoda labai 
pigiai visi įtaisymai, biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Renda 
pigi, mainysiu ant loto arba 
automobiliaus.

3352 So. Halsted S Ir.
Phone Yards 6751

J. PAUL, j BARGENAS — 2 flatų medinis 
Republic 4170 ramas, no 2-6 kambarius, vanos, pe- 
Hemlock 23891 čiais šildomas, 2 karų garažas, ren- 

-du $73 į mėn., $500 cash, kaina 
BARGENAS 2 fl. namas, tik $7500 j <. cON

stikliniai porčiai, naujas cementinis q?U* *
skiepas su $1000 cash galit veikti. 4213 b o. Halsted bt.
Atsišaukit. 2212 W. 50 PI. Prospect Yards 080/
6064. --- ------- —------------------------- --- ------

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

MES darome 1, 2 ir 3 niorgičius. 
Eighteenth Bond & MoTtgage Co.

1618 W. l«th St.
’ I. F. Dankovvski, pres.

C. T. Dankovvski, ižd.

PERKAME

Furniture & Fixtures
Rakandai-Į taisai

VARGOMO kambario setas, $5, 
ledaunė, $3, lovos $2, seklyčios se-, 
tai, $15 ir daugiau. Victrolos, bu fe-' 
tai, virtuves setai, pusryčiams setai, 

i dreseriai, $5. Rašymui stalai, mažos 
' liampos $2, pianai $25^ Virtuvės ca- 
, binet $8, gasiniai pečiukai, $6 ir dau
giau, supamos kėdės, $1 ir daugiau

per pusę
Buick ’27 master 6 coach

i Chrysler *27 70 sedan .....
! Essex *27 coach .
' Ford *27 sedan .
' Fiin Big six *26 
Dodge *26 sedan

7715 So.

sedan

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

Farms For Sale

Resortas ir Farma

ŠAUNUS BARGENAI
PARDAVIMUI mūrinis namas 4 

pagyvenimų po 5 kambarius, 4 karų 
garadžas, graži vieta, prie didelio' 
Marųuette Parko, kari) linijos ir mo
kyklų, 6616 ir 18 S. Whipple St.

Halsted St.

TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER
625 W. 48th PI. Yards 1034

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatom j Į 
namus.

644 E. 43 St. 
Drexel 2287

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

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

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

VENETIAN GARDENING AND 
landseaping — Niek Pensola — eks
pertas trimuotojas medžių ir medu
kų, daržininkystė ir vejos sėjimas— 
specialybė; duodame juodžemio ir 
trąšos. Kam apleisti savo smagumą, 
kada jus galit išnaudoti žemę. Ap- 
kainavimas dykai.

šauk Beimont 4702

PASKOLA namų savininkam* nuo $100 
iki $509. tie užtraukimo inorgičit) arba ki
tokio užtikrinimo paskola pataisymam*. ap- 
mokėjimui taksi). asM-smentij arba kitokių 
«kolų. Greita pagelba. Prieinamos Hipygo*. 

CENTRAI. F1NANCE CO.
Romu 511.

City State Bank Uiiilding 
128-130 No. Weli* St.

Pontlac ’28 coach 
Oakland Landeau

Vaikams*”' vežimukai, doufolds, congo- pj^x *26 ^o-tch
!eum patiesalai, vanitys, gras patie- ghevrolet >26 4 door s^dan 
salai $2.---------------------- j gujck >25 Master 6 touring

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS
45 TO 61 EAST 55th ST.

SCHWARTZ BRuS. 
040 East 61st St.

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių, verti $1(190 ...................... $2951
4 kambarių, verti $2090 ..................... $4751
$200 Mniuiir Frieze ucklyčio* xcta» .. . $8B
$450 Frieze seklyčios setau ................. $145
$150 rieAutiniH volKumo kambario Ketus $55.
$185 5 Šmotų walnut niiegruimto eetau $881 
Coxwr-!l krėslai, kaurai visokios rųėies.
5 Arnotų pusryčiams setas ..... ............... $101

COLLINS STORAGE 
5114 Madison St.

Atdara vakarais iki 9, nedčlioj iki 5

Sedan ’27
$595
$725
$495
$325
$250
$450

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

Electro — Mekanikas ir 
Radio Ekspertas

Suvedu šviešas ir elektros jiegų. 
Padarau naujus ir sutaisau 
senus Radio. Pigia kaina 

Darbų garantuoju
V. KHONAS

6111 S. Albany Av. Tel. Prospect 10434

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co. 

1047 West 47th St.

Iš Sandėlio Išpardavimas
Mohnir l’arlor setą* ....... ......................
$359 Barlor netan ...............................
$490 Frieze l’arlur »otas .................
w«lnut Bedroom eetan ___ ___ _____
$200 A’ulnnt iniegrulmto Retas ........
Valgomo kamb. notM .........................
$159 Valgomo kambario Het«n ____
9x12 VVilton kaurai ...............................
$95 Uilton 9x12 ....... ...........................
$95 Wiilon 9x12 ...................................
$50 Coxwcll krėslai ..........................
AVAILABLE STORAGE
7728-32 Stony Island Avė.

Atdara iki 10 kas vak.. ncd. iki 0 v. v.

$40.00 
$(15.00 
$85.00
$35.00 
$55.00
$30.00 
$45.00
$15.00 
$22.00 
$37.00
$15.00
co.

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taipgi 100 daugiau gėrę* verto* Chrygle- 
rių. Nash, Dodge*. Hud*oni), Oaklanda, Reo*. 
Chevrolef - ' • ■ - ------- —
rantuoti

»h, Dodge*. ——_. ------------ -------T.
st*. Cadillac* ir tt. Visi karai ga- 
. ItmokAjimaia. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

M & K Motor Sales
vnicago* *enaiu*(' ir at*aktinč<auBi vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Me* turime karą kuria tinka viso
kiem* reikalams. Uasb. iknokėjimal*. mai
nais.

0811*18 So. Halsted 8t.

Financial
Finansai-Paakolos

2-RUS MORGICIUS 
Padarome j porą dienų 

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

HELBERG Bros, turi pinienj pas
kolinti dėl 2 morgičiu už 4% Komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 6t7-8, 
192 N. Clark S t. Dearborn 4020.

Personal
Asmenų Ieško

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

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

BUICK 7 pasažiorių sodan, atsargiai va- 
žinotas 17.000 mylių, originalia uibaigimaa. 
mechaniškai A-l, galit nupirkti už $825, 
įmokėti $100. 1

Ataiėaukite 
7020 S. Halsted St.

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

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir, sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake- 
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 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

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

Geriausia pirkinys! 
sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turės 
mai darbo ir {plaukų,
tės greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mū
rinis namas, visi po 4 kambarius,1 
maudynės, elektra ir visi paranka
mai. Brighton Parke. 2830 W. 40 St.

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

MŪRINIS namas, bizniavus, yra 
Storas, pagyvenimas . prie štoro ir 
viršui 5 kambarių flatas, graži vie
ta. 4611 Archer Avė.

Bungalow už 
$1000

ir po $75 į mėnesį. Skam- 
ir tai yra tiesa. Ši kompa- 
viena didžiausių Chicagoje, 

loto gražu, mo- 
isas namas bus iš 

plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

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

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Talman Avė.

'"mokėjus 
ba gerai 
uja yra
pastatys ant jusu 
ierniškų namą. Vi

HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis • 
bungalovv, garu šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 bl. iki gele
žinkelio sub. linijos, $10,500, $1000 
įmokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa- 
oudavosim ant jūsų loto bungalovv ar-

NAUJAS mūrinis namas tik bai 
giamas būdavot po 4 ir 4 kamba ____ _______
rius, karštu vandeniu apšildomas, 1 ba 2 flatų namų. Tik biskį įmokėti, 
flatas ir visi parankamai, parduosim ’ R. H. Ballantine, Owner and Builder, 
pigiai. 7003 S. Washtenaw Avė. Beverly 8552.

Jeigu Tamstos nepasirinksite iš 
musų šitų namų, tai mes turim Jotų 
ir m

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, 1 krautuvė, 2 flatai, taipgi 2

pabudavosim kokis Tamstai patiks, aukštų medinis užpakalyj, mūriniu 
Taipgi mes šituos namus mainytu- pamatu, krautuvė ir flatas, lysas 10 
e ant kitokių namų ar lotų. metų. Įplaukų $21,600 už krautuvę irme ant kitokių namų ar lotų.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer A ve.

Tel. Lafayette 7674

1 flatų, $5,000 cash, kitus lengvais 
išmokėjimais, 6913 S. Racine Avė. 
Del informacijų šaukit Hemlock 6592. 
Brokeriai neatsišaukite.

Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

PARSIDUODA 3 akrai žemės tin
kančios dėl vištų auginimo. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant miesto 
prapertės. Žemė randasi prie 79 ir 
Archer Avė., Justice Park. Atsišau- 
kit pas savininkų.

JUOZAS VILIMAS,
4558 So. Washtenaw Avė.

Phone Virginia 2054

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

Savininkas
2624 W. 51st St.

arba
Telephone Hemlock 7178

Aš MOTINfiLfi ir TĖVELIS, Ma
rė ir Antanas Navarskai, pajieškom 
savo mylimos dukrelės Malvinos Na- 
varskaitės, kuri mus apleido 1926 m. 
liepos mėnesy. Brangi musų dukrelė 
sugryžk pas savo tėvelius, mes tavęs 
ėsam labai pasilgę. Sugryžk mylima 
dukrelė! Tau bus visko pilna ko tik 
tu norėsi, nes mes daugiau dukrelių 
neturim kaip tik tavę vienų; nebijok 
dukrelė busi viskuom patenkinta. 
Arba kas žinote malonėkit mums 
pranešti žemiau paduotu antrašu. 
Musų dukrelė yra geltonų plaukų, 
mėlynų akių, aukšto ūgio, amžiaus 
15 metų. Kas pirmas praneš tam 
skiriam $50 dovanų.

ANTANAS NAVARSKAS, 
85 Bunkerhili St., Lawrence, Mass.

PARDAVIMUI rakandai dėl sal
dainiu biznio už gana prieinamą kal
nų, kuriems yra reikalingi panašus 
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. VValnut miegruimio se
tai $49, parloro setai $35, valgomo 
kambario setai $22.50. Taipgi kau
rai, linoleum. gasinial {iečiai ir t. t.

ALBERTSON -SHERWOOD CO. 
1031-33 W. Madisog St. Monroc 0788

DODGE 4 paiiaiiei'lų Coupe už ......... $175
DE LUXE MOTORS 

0087 8o. Halsted St. 
Wontworth 2228

DODGE ’27, Sodan ................... ..
BUICK *27, Sedan ---- ---------
CADILLAC V-61, 7 pas. Sodan 
CADILLAC V-61 5 pas. Coupe 
AUBURN 66(1 *port Sodan 
NASH ’28 Sedan ....... ...... ...... ......
HUD8ON *26 Coach .......... ........

Visi karai garantuoti. I? 
2560 So. Halsted St.

Atdara visada

42B 
050 
600 
650 
650 
>050 

,805 
limokėjlmai*

NASH COACH 1920. 5 paRažlerlų. pilnai 
(tengtiiH, puikų* bal Imi tajerai. labai įva
rus. 90 dienų garantuotas. $395, 

FINaNCB CO.
7001 Stony Inland.. Fairfax 8080. 

atdara vakarais arba nedfilloj

NASH ’26 sedan kainavo virš $1780 
kaina $700. Burke Motor Sales, 3512 
Arccher Avė.

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

J. A. ŽEMAITIS, Fountain. Mich.

PADAVIMUI ar mainui tran- 
sferio kampas 6 Ratai ir stambi 
krautuvė. Kaina $30,000 (1-mo 
morgičio $7,500) 31-st N. E. 
cor. of Wallace St.

MC DONNELL, 
Tcl. Triangle 4014.

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

D’ALESANDRE
3043^ Armitage Avė.

Spauuding 4266

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.mįesto, prie
žastis pardavimo, našlė. Didesnes in
formacijas suteiksime laišku.

R. Franszkewicz 
Camey, Mich.

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

Del informacijų šaukite 
Prospect 2268

PARDAVIMUI rezidencija, yra 6 
dideli kambariai, tik biskj įmokėti, o 
kitus lengvais išmokėjimais. 3752 
Costello Avė.

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 ir apmo
kėta, su grindimis viŠkai. Atsišau
kite šiandie.' Arba mes galim pas
tatyti jums namų ant jūsų loto. Bun- 
galws randasi 3732 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

6211 So. St. Ix>uis Avė.
Tel. Republic 7030




