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Vyriausybės kova su 
klerikalų maištinin

kais Meksikoje
Klerikalai veda uolią kurstymu 

prieš valdžią propagandą ir 
pinigais remia maištus: maiš
tininku vadas sušaudytas

Paryžiaus laikraštis 
mato naują karo 

šmėklą Pabaltijy
Pax skelbia turįs žinių, kad so

vietų Rusija rengianti* pulti 
Latviją, Rumuniją, o gal ir 
Lenkiją.

PARYŽIUS, bal. 5. - Savai
tinis liberalų laikraštis Pax, 
pašvęstas Tautų Sų jungo* in
teresams ir Jacipies Seynnux, 
buvusio užsienio reikalų depar
tamento valdininko, redaguoja
mas, skelbia, kad jis turįs ži
nių, jogei sovietų valdžia ren
giantis karui prieš Latviją, 
Rumuniją ir, gal būt, Lenkija.

Karo prisirengimai prieš Lat
viją esą jau baigti. Kaip pre
tekstą karui sovietai pavartosią 
Latvijos Rusijos prekybos su
tartį, kuri buvo pernai sovietų 
valdžios padaryta su socialistine 
Latvijos valdžia, bet kūnų, jau 
pasirašytą, latviai paskui vėl 
sugriovė.

Užėmus Latvija, sovietų Rusi- 
turėtų Rygą, svarbų Raiti

jos uostą, ir bendrą sieną su 
Lietuva, kurią, sako, sovietai
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MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
5. Nežiūrint areštų. Meksikos 
klerikalai nepaliauja savo maiš
tų propagandos ir įvairiais bu
dais padeda maištininkams. Va
dinama Katalikų Draugija Tikė
jimo laisvei Ginti turi savo 
skyrius, savo žmones kiekviena
me Meksikos mieste miestely, ir 
per juos veikia.

Meksikos Mieste vyriausybė 
uždarė dar vieną katalikų kole
giją ir suėmė jos direktorių ir 
keturis mokytojus, kaltinamus 
dėl rinkimo pinigų maištinin
kams ir vedimo maištingos pro- 
pigandos prieš valdžių. Kolegi
joje rasta apsčiai kurstomos 
literatūros, atsišaukimų, laiškų.

Vakar buvo sušaudytas žino
mas klerikalu vadas, Gabriel
Diaz. rėmusis paskilbusį maišti-Ua 
ninku bandų vadą Uriel Marti- 
nezą.

Policija užklupo ėia Katalikų 
Moterų Draugijos mitingų kaip 
tik tuo momentu, kai draugijos 
sekretorius davė apyskaitą su
rinktų per savaitę pinigų “ko
vai dėl katalikų tikybos lais
vės”. Ruvo suimtos penkios 
vienuolės, kurių viena yra tos 
draugijos pirmininke. Apyskai
tos rodo, kad per kovo mėnesį 
draugija buvo surinkus dau
giau kaip 2,000 pesų, o kadangi 
ji turi įvairių savo skyrių Mek
sikos Mieste ir apielinkėje, tai, 
vyriausybės nuomone, pinigų 
maištams remti turėjo būt su
rinkta gausi suma.

Iš Anglijos parėjo dešimt 
Bristoj aeroplanų, kurie bus 
vyriausyliės tuojau pasiųsti į 
vietas, kur siaučia klerikalų 
maištininkų bandos.

Sukilimas Graikijoje
Sukilėliai Atėnuose paėmę val

džios trobesius

LONDONAS, 1»1. 5. — Cent
ral News pranešimu, gautu iš 
Atėnų per Paryžių, Graikijoje 
įvykęs sukilimas, generolui Kon- 
dilisui vadovaujant.

Pranešimas sako, kad valdžia 
paskelbus karo padėtį.

Alenuose sukilėliai paėmę 
valdžios trobesius.

Las Palmas sala pripa
žinta Olandijai

HA AG A, bal. 5. — Las Pal
mas (Miangas) salų, dėl kurios 
yaržėsi Jungtinės Valstybės ir 
Olandija, prof. Max IRiber, 
šveicarietis, kuris tą ginčą ar- 
bitravo, pripažino Olandijai.

[Las Palmas sala yra tarp O- 
landų Bylų Indų ir Filipinų. Ji 
yra tik dvi mylias ilgumo ir 
mažiau kaip mylią platumo. 
Turi apie 700 gyventojų.]

Francija nuėmė suvar
žymus Amerikos fil- 

moms
PARYŽIUS, bal. 5. —Franci- 

jos vyriausybe laikinai nuėmė 
suvaržymus Amerikos filmoms, 
kadangi krutamųjų paveikslų 
teatrai ėmė protestuoti, jogei 
pačių franeuzų gamintų filmų 
toli gražu dar nepakanka.

Iki šiol buvo leista teatrams 
rodyti keturias franeuzų filmas 
prieš vieną Amerikos.

lemia jos kivirčuose su Lenki
ja-

Politinį vidaus pairimų Ru- 
: manijoje Rusija laikanti pato
gų atsiimti Besarabijai, kurios 
aneksavimo Rumunijai sovietų 
valdžia niekados nepripažino.

Pax toliau sako, kad nesenai 
sovietai savo kariuomenės biu
džetų penkeriopai padidinę.

Padavęs šitų laikraščio Pas 
posmavimų, Chicago Daily 
News korespondentas pastebi, 
kad, girdi, nors Pabaltijo kraš
tuose iš tikro esama tarptauti
nių krizių, tečiau Pax pažvalgą 
į situaciją reikia imti su rezer
vą.

Gandai apie Trockį
Trockis pašautas, mirštąs... Tro

ckis pabėgęs į Latviją...

LONIX)NAS, bal. 5. — Leo
nas Trockis, buvęs bolševikų 
vadas, dešinė Izcnino ranka, liet 
Stalino išdangintas į tolimų 
Azijos užkampį, patapo vėl 
kažkokia misterija.

Iš įvairių Europos dalių ejna 
girdai, kad jis esąs mirtinai 
vieno jauno ir fanatiško ko
munisto pašautas, tuo tarpu 
kai Maskva tuos girdus nugina, 
šiandie vėl skelbiama, kad jis 
esąs Latvijoje.

Žinią, kad Trockis atvykęs į 
Latviją, paduoda Rygos rusų 
dienraštis Sevodnia. Laikraštis 
sako, kad kovo 31 vakarą Lat
vijos sienų netoli nuo Silupės 
perėjus partija rusų, kurių 
tarpe buvęs Trockis, jo žmona, 
buvęs Maskvos revoliucinės į- 
gulos vadas I^iševįč ir latvių 
vadas gen. Vaciets.

Sevodnia sako, kad partija, 
sargybos lydima, iškeliavus į 
Riežicą. Iš Rygos į Riežicą tuo
jau išvykę užsienio departamen
to atstovai, politinė policija ir 
kariuomenės vyriausybė, liet, 
padarę pabėgėlių kvotą, atsisa
ką duoti bet kurių informacijų 
apie tai, kas bus su jais pada
ryta.

Pasak Sevodnia Trockis rei
kalavęs vizos į Vokietiją arba 
Franciją, ir pasiuntęs, telegra
mas Borisui Suvorinui, Ro 
main Rolland’ui ir Maksimui 
Gorkiui. Laikraštis sako, kad 
Trockio pabėgimą iš trėmimo 
vietos surengęs Laševič.

Garsioji vyrų mainytoja, aktorė Peggy Joyce, .dabar vėl iške
liauja j Europa naujo vyro medžioti. Dabar, sako, ji “vesianti” 
vieną anglų perą.

Kaip kartais pinigingi amerikiečiai ieškosi 
reklamos Europos rezortuose

Chicagos biznierius, išlošęs 
stambią sumą pinigų, pasi
darė sau pramogos, žarsty
damas juos pro langą gatvėn 
ir žiūrėdamas, kaip minia dėl 
jų grumiasi

Chicago Tribūne korespon
dentas praneša šitokių žinią iš 
Cannes, žinomo Francijos re- 
zorto:

Vienas stambus Chicagos 
biznierius, Charles A. Chan
nell, per naktį kortodamas Ca- 
sino “haecarat”, susišlavė, lai
mėjęs, tūkstančius dolerių. Grį
žęs į savo viešbutį jau saulei 
patekėjus, jis sustojo ties at
daru langu antrame aukšte ir, 

/semdamas iš kišenės, ėmė mė
tyti gatvėn “čipsus”, vertės ]m> 
20 ir po 100 frankų.

Bematant prispito visa minia 
pabustų, elgetų, krepšininkų,

Egzekucijos Kinijoj

Kantone nužudyta dar 73 ko 
munistų sąmokslininkai

KANTONAS, Kinai, bal. 5.— 
Stengdamos padaryti galų bet 
kuriam komunistų sukilimo 
bandymui, Kantono vyriausybe 
vakar sušaudė dar septyniasde
šimt tris tariamus komunistus.

Tuo budu per pastaras ke
lias dienas, kai buvo susektas 
komunistų sumoksiąs sukilimui 
įvykinti, Kantone nužudyta vi
so 303 asmens.

Rusų emigranto trage
dija Danijoje

KOPENHAGA, Dtanija, bal. 
5. — Praeitų naktį vienas rusų 
emigrantas vardu Votkevič, 
gyvenęs Jyderupe, nužudė savo 
žmonų, 19-kos metų sūnų, 16 
metų dukterį ir savo uošvę. Tai 
padaręs jis padegė namus ir 
pats pasikorė. Votkevič buvo 
paliegęs nuo bolševikų ir 
no dideliame varge.

pienininkų, laksi šoferių ir vai
kų, kurie, grumdamies ir varžy
damies, gaude krintančius gat
vės grįstan pinigų ženklus.

Juo grumtynės darėsi karš
tesnės, juo gausesnis darėsi 
mister Channell. Kai “čipsai” 
išsibaigė, jis atsidarė savo dol
meną ir ėmė svaidyti bankno
tus po 100 ir po 1,000 frankų.

Pagaliau atvyko žandarai, ku
rio paprašo dosnų chicagietj 
savo gausų dosnumą paliauti. 
Mr. Channell nuėjo gulti, išbar
stęs viso 25,000 frankų. Ant 
rytojaus jis apleido Cannes.

[Channell yra Channell Chemi
cal kompanijos galva ir Chica- 
goje priklauso įvairiems pini
guočių klubams. Po Europą jis 
dabar važinėja kartu su savo 
dukterim.]

Meksikos maištinin
kai puolė miestą

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 5. 
— Praneša, kad du šimtai 
maištininkų puolė Teųuila mies
tą Jalisco valstijoje.

Nedidelis federalinės kariuo
menės būrys drąsiai gynė mies
tų nuo užpuolikų ligi atvyko į 
pagalbą daugiau kareivių iš ki
to miesto. Maištininkai buvo 
priversti l>ėgti.

Penki kareviiai buvo užmušti 
ir keli sužeisti. Maištininkai 
savo kritusius nusigabeno.

Kitame susikirtime toje pa
čioje valstijoj trys kareiviai ir 
trys maištininkai buvo užmušti.

GINDAMAS MOTINĄ, SŪNŪS 
NUŠOVĖ SAVO TĖVĄ

JEFFERSONVILLE, Ind., 
J>al. 5. — John Korte, 19 metų 
amžiaus ir tik vieną ranką te- 
turjs, nušovė savo tėvų, ginda
mas motiną.

Senis Korte, parėjęs namo į- 
kaušęs, ėmė savo žmoną stum
dyti, pagaliau pastvėręs į ran- 

gyve- kas peilį puolė jų. Tada sūnūs 
jį šovė.

Sako, sovietai paša
linę visus komunistų 

vadus Donece
Maskva stebisi, kaip galėjus ten 

taip ilgai viešpatauti korup
cija, centralinei valdžiai nieko 
nežinant

BERLYNAS, bal. 5. — Iš 
Maskvos praneša, kad ryšy su 
susektomis milžiniškomis sukty
bėmis, korupcija ir neteisėtu
mais, kurie viešpatavo Doneco 
pramonės srity, sovietų valdžia 
pašalinus iš vietų beveik visus 
komunistų vadus toje srity.

T arp pašalintų atsakingų val
dininkų yra ištikimiausių vietos 
administracijos vadų, profsoju- 
zų viršininkų, kooperatyvų ve
dėjų, fabriku ir policijos depar
tamentų viršilų.

Maskvos laikraščiai paduoda 
interesingų smulkmenų apie 
tvarkų, kuri viešpatavo tame 
svarbiausiame sovietijos pra
monės centre, ir kartu begalo 
stebisi, kaip tai atsitikę, kad ši
tokia dalykų padėtis galėjus 
taip ilgai ten viešpatauti, o cen- 
tralinė valdžia nieko apie tai 
nežinojus.

Tornadas Arkansase
Farmų trobų sugriovė; vienas 

asmuo užmuštas

FĄYETTEVILLE, Ark., bal. 
5. — I^aeitą naktį Washing- 
ton kauntėje siautė tornadas, 
padaręs didelės žalos.

Ganiais iki šiol pranešimais 
vienas asmuo buvo užmuštas ir 
apie dvidešimt ar daugiau su
žeisti, jų tarpe šeši pavojingai. 
Sugriauta farmų trobų.

Del debesų pratrukime, far- 
mos netoli nuo Panoramos mie
stelio tapo iš krantų išėjusios 
White River upės užlietos.

ATMESTAS JAUNIKIS IŠ
SPROGDINO NAMUS; DU 

UŽMUŠTI

M’MECHEN, W. Va., bal. 5. 
— Smarkaus sprogimo buvo čia 
sudraskyti vieni namai, ku
riuose Mrs. Julia Karp laikė 
“bordinghauzę”. Du asmens bu
vo užmušti ir keturi pavojingai 
sužeisti. Užmušti buvo John 
Sebert, 50 metų amžiaus, ir 
Karp’ienės trylikos metų duk
tė Stclla.

Karp’ienė mano, kad namus 
išsprogdino pats žuvęsl Sebert’- 
as, keršydamas jai dėl to, kad 
ji atmetus jo piršlybas.

MIRĖ CHAUNCEY DEPEW

NEW YORKAS, bal. 5. — 
šiandie plaučių uždegimu mirė 
“grand old man” Chauncey M. 
Depew, amžinas New Yorko 
Central geležinkelio tarybos pir
mininkas, buvęs kadaise senato
rius, optimizmo filosofas ir 
“after-dinner” pasakorius. Jis 
buvo arti 94 metų amžiaus.

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

Daugiau lietaus ir vėsiau; 
stiprokas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 57° ir 62° F.

šiandie saulė teka 5:26, lei
džiasi 6:20. Mėnuo teka 7:43 
vakaro.

Darbo partija laimėjo 
dar vieną vietą 

parlamente
IJM.ITHC.OW, Škotija, bal. 

5. — Vakar įvykusiuose papil 
domuose rinkimuose parlamen
to nariu iš šios apskrities ta|K 
išrinktas Darbo partijos kandi
datas Emmanuel Sliinwell. Jis 
gavo 1 1,416 balsus prieš kon
servatorių kandidatės, Miss 
Margaret Kidd, 9,268.

Papildomieji rinkimai įvyke 
dėl mirties parlamento naric 
James Kidd’o, konservatoriams, 
dabar kandidatavusios Marga
ret Kidd tėvo.

Persu ministeris už
muštas inspekcijos 

kelionėj y -
TEHERANAS, Persija, bal. 

5. — Netoli nuo Choramabado, 
susikirtime kirais buvo užmuš 
tas Persijos valstybės darbi 
ministeris Amir Tahmaspi. Jii 
buvo išvykęs j Luristanų dary 
ti inspekcijos.

Bilius dėl J. V. motery 
pilietybės

WASJIINGTONAS, bal. 5.- 
Senatorius N ve (rep., N. D.) į- 
nešė Eilių, kuriuo einant mote 
riškė, Jungtinių Valstybių pilie 
tė, ištekėjus už svetimšalio sa
vo pilietybės nepraranda, jei j 
pati formaliai savo pilietybe* 
teisių neatsižada.

SKERDYKLOS SUDEGĖ 
•.r * * r. a.5 . •

IIABBISBURG, Ilk, bal. 5.— 
Gaisras sunaikino Harrisburp 
Packing kompanijos įstaigų, 
padaręs $100,(MM) nuostolių.

MOTERIŠKĖ PASIKORĖ

MENASI!,A Wis., bal. 5. — 
Grįžęs iš darbo darbininkas B. 
Rine rado savo žmonų, 38 metų 
amžiaus, pasikorusių. Moteriški 
ilgesnį laiką nesveikavo.

. 9 METUS BUVĘS GIRTAS

BUFFALO, N. Y., bal. 5. - 
John Carlson, smuklės savinin
kas, pašauktas teisman dėl ne
sumokei imo notos $276.88 su
mai, teisinos, kad per pastarus 
devynerius metus jis nuolat bu 
vęs girtas eir neatsimenąs, kad 
jis kada nors tokių notų butų 
pasirašęs.

Nužudė savo draugą
BERLYNAS, bal. 5. — Poli

cija areštavo jaunų, 19 metų 
amžiaus, amerikietį, Karlą 
Hausmanną, kaltinamų dėl nu
žudymo savo mokyklos draugo, 
Hellmuto Daube.

NUSIŽUDĖ, KAD PANEIGĖ 
NĖJO SU JUO ŠOKTI«

NICA, Francija, bal. 5. - Del 
to, kad viena grakšti panelė, 
amerikietė Doris. Dodman’iutė, 
atsisakė su juo šokti, Arehibald 
Robertson, jaunas londonietis, 
šoko pro langą iš antro viešbu
čio aukšto ir užsimušė.

IEŠKO PRAPUOLUSIO HAM- 
MONDO BANKININKO

HAMMOND, Ind., bal. 5. — 
Policija ieško turtingo vietos 
advokato ir bankininko 1. I. 
Modjeska, kuris praeitų pirma
dienį automobiliu išvyko į Chi- 
cagą banko reikalais ir nebe
grįžo. Jo šeima bijo, ka jis ne
būtų pakliuvęs į plėšikų ran
kas.

_______ ___ No. 82

Turkai sekularizuo- 
ja savo konstituciją
Projektuoja panaikinti “valsty

bės tikybų” ir priesaiką Al- 
laho vardu

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, bal. 5. — Netrukus T urkai 
neš konstitucijos pataisų, kur 
žodžiai: “Valstybes religija yra 
slamas” išbraukiami, *o taipjau 
priesaika Allaho (Dievo) vardu 
jakeičiama “savo garbės” žo
džiu.

Tuo L-udu prezidento Musta- 
os Kemalio valdžia, kuri sten
giasi Turkijų kultūrinti, jų “eu 
’opinli”, nori vienuolikos šimt
mečių karui tarp Kryžiaus ir 
Pusmėnulio padaryti galą ir 
iripažinti visų piliečių lygybę, 
leatsižvelgiant j jų tikybas, 
tiek musulmonų, tiek krikščio
nių, tiek žydų.

GAISRAS ATLANTIC CITY

ATLANTIC CITY, N. Y., bal. 
5. Kilęs dėl nežinomos prie
žasties gaisras sunaikino čia 
ištuonias biznio įstaigas. Ap
degė taipjau kelios rezidenci
jos. Nuostoliai siekia apie 
$200,000.

3 meksikiečiai sušaudyti

SAN DIEGO, Ca!., bal. 5. 
\pkaltinti dėl plėšimo degančių 
įamų Tia Juanoj, kapinėse Jun
gtinių Valstybių-Meksikos sie
noje tapo sušaudyti trys meksi
kiečiai.

SKUNDĖ DEL $25,000, GAVO 
1 CENTĄ

C1NC1NNATI, O., bal. 5. — 
Miss Mary Mossett, chicagietė, 
federaliame teisme laimėjo iš 
/irtos taksi kompanijos 1 centų 
itlyginimo. Taxi durys buvo 
privirusios jai vieną pirštą, 
lel to ji skundė kompaniją, rei
kalaudama $25,000 už sužeidi
mą. c

Fašistai nuteisė tris ko
munistus kalėti

ROMA, Italija, bal. 5. Sep- 
tyneriems metams kalėjimo ta
po nuteisti trys komunistai, ku
rie buvo suimti slaptoj spaus 
tuvėj bespausdiną komunistų 
laikrašti. Be kalėjimo, n u teis
iems tapo atimtos pilietinės 

;cisės iki gyvos galvos.

SALAMANCA, N. Y., bal. 5. 
— Nukritęs su savo aeroplanu 
žemėn susižeidė lakūnas Amold 
Sullivan, skridęs iš Chicagos Į 
Beverly, Mass.

LONDONAS, bal. 5. — Par
lamentas išsiskirstė Velykų 
atostogoms iki balandžio 17 
dienos.

i

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek-

I tusi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.
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SveiRatos Dalykai
Širdies drebėjimas

Rašo Dr. Margelis

dies darbą ir pats ligonis jau
čia. O tai ir akstinu jį savo 
širdimi susirūpinti ir dažnai 
bėdavoti.

širdies drebėjimu supranta
me pergreitai, perstipriai ir ne
reguliariai veikiančią širdį. Pa
ti širdis, kaipo organas, yra 
gera, tik savo darbe nenuosaiki 
ir netiksli. Tokį netobulą šir-

Tokio širdies i>akrikimo prie- 
žasčių yra gana daug. Vyriau
sia priežastimi, reikia sakyti, 
yra perdidelis nervų įtempimas, 
jautrumas bei erzumas. Todėl 
ve žmogui nusigandus arba ir 
giliai susirupinus ima ir širdis
drebėti. O hysterikai ir neuras
tenikai tai gana dažnai širdies 
drebėjimu skundžiasi. Netiks
lus skrandžio (pilvo, skilvio, 
pilvelio) darbas, taip sakant,

MŪRINIS arba MEDINIS

C1H irn°keti — kiti ienKva'H W- 
* I V mokėjimais į 21 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir į priemiesčius. Prisiyskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas .................................................

Adresas ..................................................

Quality C’onstruction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

Ruth Hanna 
McCormick

J.) REMIA SVETIMKALBIV 
ŽMONIŲ GRUPĖS

Gaunama tūkstančiai laiškų, 
remiančių jos kandidatūrą nuo 
vadovaujančių piliečių — politi
nių, civic, socialių ir darbinin
kų organizacijų. Tos organiza
cijos atsilankė pas Ruth Hanna 
McCormick, Republikonų kan-

prastas virškinimas ir gi ne re
tai širdies drebėjimo priežasti
mi būna. Moteryse, žinoma, 
mėnesinių nustojimo metu (gy
venimo permainoj) širdies dre
bėjimas dažnai pasirodo. O ne- 
kurios merginos ir subrendimo 
metu širdies drebėjimą turi. 
Kurioms-ne-kurioms ir per mė
nesines taip būna. Aplamai apie 
moteris kalbant, tai jos daug 
daugiau širdies drebėjimu skun
džiasi nei vyrai. Paskui juk 
gi tabakas, kava, arbata ir ga
na dažnai dirksnių sistemą iš 
lygsvaros išmuša, taigi ir šir
dies drebėjimą padaro. Kam 
thyroidinė (skydinė) ^liauka 
perdaug veikia, tai paprastai ir 
širdies drebėjimą gauna. Ne 
tik savo krauju, bet ir apskri
tai visu organizmu nusilpę žmo
nės ne retai širdies drebėjimą 
turi. Kas be saiko lyties mei
le naudojasi, tas irgi nuo šir
dies drebėjimo nebūna liuosas.

Ligoniai, kaip jau jiem šir
dies drebėjimas užeina, ne visi 
lygiai jaučiasi. Nekurie jau
čia tiktai menką širdies virpė
jimą, šiek tiek nesmagumo ir 
viskas. Bet nckuriems itin

Vabzdžių radio
Tiktai nesenai žmonija tesu

žinojo, jog pasaulio erdvėje vi
somis kryptimis kryžiuojasi ir 
pinasi elektrinės bangos. Tarp 
kitko patirta, kad ir žmogaus 
smegenys leidžia elektros ban
gas tokiu budu kaip ir bevelis 
telegrafas. Bet mokslininkai 
dar toliau nuėjo. Betyrinėjant 
bevielę telegrafiją, telefoniją ir 
televiziją, jiems atėjo mintis 
išaiškinti kai kurių žemesnių
jų gyvulių ir vabzdžių susižino
jimą iš tolo, kai nėra matomi 
susižinojimo budai, elektros 
bangų pagalba.

Senai pastebėta, kad kai ku
rie gyvūnėliai ir vazdžiai susi- 
žino viens su kitu per didelius 
atstumus. Pavyzdžiui, jei bi
tė suranda lauke gėlių, pilnų 
medaus, tai ji sukviečia tučtuo
jau ir savo drauges, kurios at
lekia net už kelių kilometrų. 
Peteliškės nežinomu budu pri
vilioja patinus per dėžės siene
les. Sraigė siunčia oran kažin 
kokį paslaptingą meilės Šukį, į 
kurį iš visų pusių skuba pati
nai.

Daugelis entomologų, ypač 
vokiečių, stebėdami išvedė, kad 
daugumas vabzdžių ir kiti že
mesnieji gyvulėliai turi savy
je radio siųstuvus ir imtuvus. 
Be bičių, kurių dar nenustaty
ta, koks organaš gali būti ra
dio aparatu, patirta, kad visų 
rūšių petelišjkės leidžia radio 
bangas. Kai peteliškė pataitė 
išlenda iš lėlytės, ji liekti neju
dėdama gulėti, o tuo tarpu iš 
visų pusių prie jos sulekia pa
tinai. Signalai, kuriuos siun
čia pataitė, matyti, esti radio 
bangų ypatumo. Jų galia ne
silpnėja net tada, kai peteliškė 
įdėta dėžutėn. Bet kai pataitė

susirado patiną ir kur nors su 
juo pasislėpė, tai jau kiti pa
tinai negali jos jokiu budu su
rasti, nes, matyti, ji tuomet 
nebesiunčia bangų. Hadio siųs-
tuvas sraigių pataičių ir radio 
siųstuvas straigių patinų, ma
tyti, yra jų galvos rageliai, ku
riuos šliauždami jie kraipo, lyg 
norėdami ką sučiupti iš oro. 
Kartais užtinkamas didelis srai
gių būrys vienoj vietoj, kurių 
susibūrimą galėtų išaiškinti tik 
radio bangų pagalba. Aklos srai
gės vargu galėtų rasti kitokiu 
budu sau kelią į vieną vietą be 
radio bangų tarpininkavimo.

Tyrinėjimai šioje srityje dar 
tebeeina.

—Belgijos sostinė Briuselis 
turi 800,000 gyventojų. Gyven
tojų dauguma kalba prancūziš
kai. Pradžios mokslas einamas 
(j metus.

didatę į Congressman at Large 
iš Illinois ir pasižadėjo ją remti.

RUTH HANNA McCOKMICK
Gautas laiškas remiantis jos 

kandidatūrą nuo lietuvių mote
rų komiteto su sekamais para
šais:

Ponia Jos. J. Elias
Ponia Dr. Antoni J. Zimonth 
Ponia J. J. Hertmanowicz 
Ir tas laiškas adresuotas lie

tuviams Illinois valstijos.
Ruth Hanna McCormick yra 

pilnai tinkama kandidatė į 
Congressman at Large iš Illi
nois valstijos.

Kaipo moterys, mes labai 
džiaugiamės, kad Ponia McCor
mick apsiėmė būti kandidatė į 
tokią atsakomingą vietą. Tikrai 
Illinois valstijos moterys turė
tų didžiuotis, kad turi tokią at
sakančią moterį kandidatę į 
Congressman at Large iš Illi
nois valstijos. Visos moterys, 
nežiūrint kokiais grupei pri
klauso, turėtų balsuoti už Ruth 
Hanna McCormick.

Mes patariam visoms mote
rims ir vyrams balsuoti už 
Ruth Hanna McCormick, kaipo 
tinkamiausią ir atsakančiausią 
kandidatę tai vietai. Lai kiek
viena moteris ir kiekvenas vy
ras žiuri,, kad būtinai butų iš
rinkta Ruth Hanna McCormick 
į Congressman at Large iš Illi
nois valstijos.

prastai tenka jaustis—taip, kad 
net dejuoja žmoneles, kad mir
sią—ir gana, šitokiuose atsi
tikimuose širdis muša baisiai 
smarkiai, l>e to, ir greitai. Ligo
nis ne tiktai jaučia, bet ir ma
to, kaip jo krūtinė, širdies plot
mėje, kilnojasi, tarsi, kad širdis 
daužyte dabar daužosi. Jis jau
čia širdies plotmėje ar tai 
spaudimą, ar tai, dažniausiai, 
ir skausmą. Jam kvapo stin
ga, rodos, gerklė užkišta tapo, 
arba kariais rodosi, kad kas 
ima ir smaugia. Jis jaučia 
didelį galvos svaigimą, taigi 
ir mano, kad tuoj apalpsiąs ar
ba, kaip jau pasakyta, ir mir
siąs. Nekurie ligoniai išbąla, 
bet nekurie išrausta. Neuras- 
tenikės arba ir hysterikė? mo
terys tai dažniausiai išrausta. 
Kartais toks priepuolis į kelias 
minutas pereina, kartais į ke
lias valandas, o kartais tik į 
kelias dienas.

Kai dėl gydymo, tai, žinoma, 
yra svarbiausia prašalinti tas 
priežastis, kurios širdies drebė
jimą padaro. Reikia ligonio 
protas nuraminti, vadinas, įti
kinti jį, kad čia didelio pavo
jaus nėra. Reikia ir visa jo 
dirksnių sistema sutvarkyti. Čia 
sekasi ligonis taisyti ne tiktai 
rimtu ir nuoširdžiu su juo pasi
kalbėjimu, bet ir tam tikromis 
gyduolėmis. Alkoholis, kava ir 
arbata ir tabakas reikia visai 
užginti. Ir lyties reikaluose li
gonis turi žymiai susivaldyti. 
Tvarkus gyvenimas,— nustaty
tas laikas atsigult, atsikelt, pa
valgyt, i.šsimankštyt, be to, api- 
šiltė maudynė, pagalios, lengvas 
maistas,—yra labai gera. Silp
niems ligoniams, ypač maža
kraujystę turintiems, atatinka
mais tonikais ir geru maistu 
itin daug pagelbėti galima.

Lakūną įspūdžiai 
aukštumoje

kiu greitumu aukštyn, ausyse 
ima ūžti iki skaudėjimo bug- 
nėlėse: Bet vėliau tai praeina.

Spėja, kad lėkimo greitumas
Prancūzų lakūnas Lallizo, pa- greit pasieks maksimumą, nes

MUZIKOS ir RADIO 
KRAUTUVĖ

Moterims čeverykai
$5.85

siekęs 12,066 metrų aukštumą, 
žurnale “L’air” smulkiai apra
šo savo įspūdžius. Neapsako
mas šaltis siekiąs net —56°C, 
be walo kankino lakūną: kvė
puojant deguonimi ant kaukūs 
prie lupų atsirasdavo ledo, kurs 
trukdydavo kvėpuoti. Deguo
nimi ėmė naudotis nuo 5,000 
metrų aukštumos. Pasiekęs 
aukštybes, taipogi leisdamasis 
žemyn, lakūnas juto galvos su
kimąsi, galūnių drebėjimą, tai
pogi girdėjimo ir matymo or
ganų nusilpimą. Kitas lakū
nas sako, kad lekiant po 385 
klm. per valandą, akyse kurį 
laiką pasidaro visai tamsu, 
kraujas nuo galvos nubėga ir 
ji pradeda suktis. Lekiant to-

žmogaus organizmas negali iš
laikyti per didelio įtempimo.

—Moters gerumas, bet ne
grožis užsipelnys mano meilę.

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

PAMINĖJIMAS 
metinių sukaktuvių mirties 

MARIONOS 
PRISEVIČIENES 

musų Mylimos Moteries ir Mo
tinėlės, kurios atsiskyrimas iš 
musų tarpo paliko niekuomet 
neužgydoma žaizda širdyse jo
sios

VYRO IR VAIKŲ.
Waterbury, Conn.,

Balandžio 6-tą, 1928.

D E T R 0 IT
APSAUGA

(INSURANCE)

Ar tuH apsaugos užtektinai
Informacijas prisiusim į namus 
veltui gavus nurodymą ktokios 

apsaugos reikalaujama
Iškirpk ir Adresuok

Leader Realty and 
Investment Co.
J. P. UVICK, Mgr.

138 Cadillac Sq., Detroit, Mich.
Phone Cad. 9540

Mano vardas Pavardė
No............... Gatvė..............................
Aš reikalauju informacijų dėl apsau
gos pažymėtos namų ir rakandų nuo 
gaisro $............... ....
Turiu automobilių ......................... .

rašyk vardą autom.
192........... metų Touring, Sodan. No
riu žinot kainą apsaugos, idant ne
laimei atsitikus nereikėtų pačiam 
apmokėti už sužeidimą, arba užmu
šimą kito arba taisymą automobi- 
liaus ir kad nereiktų samdyti advo
katą gintis.

Leader Realty and Invest- 
ment Company

Turi agentūrą geriausių ir di
džiausių kompanijų ir perkant nuo 
musų gausit geriausius patarnavimus 
ir daugiau žmosit apie savo pirktą 
apsaugą.

Pirkdami Radio, Pianą ar 
Victrolą, pirmiaus pamatik mus. 
Mes parduodame teisingai, Ra- 
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.
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> Kas nors.vis atima gyvenimo džiaugsmą BRIGGSl
GRAŽIAUSI A^MERGINA KOKIĄ J^S KADA 

NORS^ESATE MAT£ ATVAŽIAVO J 

vakacijy RESORtą ir jys nusprend- 
ETabūtinai Susipažinti ^$u ja'

TETA SOFIJA NEŽINODAMA KUR 
MERGINA RANDASI VISUR JOS APIELINKEJE 
•jIŽkoT

PO SUSIPAŽINIMO SU JAJys PASTE
BĖJOT, KAD TETA SOPIA VI5 NUOLAT 
SU JA SYKIU IR NEPALEIDŽIA MERGINOS 

IŠ SAVO AKIŲ.-

JI TAIPGI PERBĖGA IR PER VASARNAM), 

BET NEPASTEBI JŪSŲ TAMSOJE, BET.' 
'JUS* NETIKĖTAI SUKOSĖJOTE IR 
VISKIU" ISDAVĖT7

PO SAVAITE5\AlKO^ŲS SURADOT, 

PROGĄ pertikrinti merginą’,k 
SĖDĖJOTE VASARNAMY IR DABOJOTE; 

MĖNULIO - PATEKĖJIMĄ^ 11

IR MERGINA IŠBRAUKIA JUMI5 15 
SAVO SURAŠO, TODĖL,KAD JUS 
NERŪKOTE 010.GOLD'

OLD GOLD
'The Smoother and Better Cigarette

......<not a cough in a carload
feRMį I O 1W, F. Lerill.rd Co.. E“- 1760

Wilson’s Fashion Shoe

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

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

3417-21 So. Halsted St.
CHICAGO 

Tel. Boulevard 4705

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

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

25^
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Larec Tube

25(

3235 South Halstėd Street, Chicago, Illinois
Čeverykai visai šeimynai labai pigiomis kainomis. VVilson’s? Mes turim ekstra plačius čeverykus EEL vyiams ii moterims

Vyrams Čeverykai 
$4.85



Penktadienis, balan. 6, 1928 NAUJIENOS, Chlcago, ID.

Kova su lenkais” | Susisiekimas su mėnuliu Civilizacija ir ligos
kovo
Sar-
Lie-

“Naujienų” 76 num. 
30, 1928, Gerbiamas D. 
gunas laiku pastebi, kad 
tu va i su Lenkija neišvengiama 
kova grasina, 
budėti ir 
visais ir 
su musu 
grum tiesi. 
Vyriausia

Vokiečių profesorius Arnol
das Sak’as ištyrinėjęs per 30,000 
egiptiečių mumijų, laikotarpiu 
nuo Egipto istorijos pradžios 
iki žlugimo, laikė, remdamasis 
gautais 
nešimą 
zacijos 
tai. —

Tauta privalo 
reikalui ištikus — 

visokeriopais budais 
tautos pavergėjais 
Suvienytų Valstijų 

Kariuomenės vadas
Philip Henry Sheridan pagar
sėjo su trumpu sakiniu: “Ka
ras—pragaras” (\Var is Heli). 
Laike Suv. Valstijų civilio ka
ro už tokius darbus, kokius 
musų I). Sargunas pataria mu- 
siemsiems prieš lenkus vykin
ti, Generolas P. II. Sheridan 
laimėjo paaukštinimus. Karo 
metu juo pasiučiau priešui ker- 
šinama, tuo greičiau žmonių 
skerdynė užbaigiama. Kol prie
šas nepasiduoda, priešo gailė- 
liesi yra kriminale silpnybė.

Bet, kol lenkams karas dar 
ne|>askelbtas, apie kovojimo 
budus netinka laikraščiuose 
rašyti. Musų I). Sargunas pa
rodė takto stoką, kuomet sa
vo straipsnį ne pasiuntė Lie
tuvos
Lietuvos konsului 
ti kur reikia’’

Sąjungai, arba 
pasiųs- 

o patalpino laik
oje ir tai dar, ne “Trimy-
bet visokiems karams prie

it tįsistačitįsiose “Naujie-

HU

SU-

rodosi, norima “Nau-
provokuoti.

pakraipų laikraščių
geriau tinka diplo-

politikų konferenci- 
mušių frontan. Kas

frontuose” veikiama, ne

te” 
šingai 
nose”. Kuomet musų tauta bus 
karau Įvelta, tuomet ir “ 
j ienos” viską darys, kad
musų tauta laimėtų tai, kas 
yra musų. Norėti dabar, 
eina derybos apie busimą 
turtiną kaiminingą Lietuvos su
lenkais sugyvenimą, kad “Nau
jienos” kurstytų lietuvius prieš 
lenkus 
jienas’

V i šokių 
redaktoriai 
matų — 
jon, negu 
kovų
viskas tinka laikraščiuose tal
pinti....

Musų D. Sargunas turi ka
rinio vado “gerų” ypatybių, 
tokie vadai mušius laimi. Di
plomatinių pažiūrų vadai pra
žudo kariuomenę ir valstybės 
turtą. Musų tautos gyvenime 
visokie žmonės reikalingi. Sa
kau, reikalingi ir tokie, kaip 
D. Sargunas, l?et tiktai karo 
siutimui įsigalėjus — ne ankš
čiau. — Tylintis.

Du privalumai
Kiek tat daug reikia, kad 

žmogus Imtum laimingas!
Visai nedaug, tik dviejų 

daiktų: reikia turėti kietą šir-

Arthur W. Sullivan

BOABD of

ASSESSORS

Bepublikonų kandidatas 
for Member

Sportininko atsiminimai
Nu ir geras buvo praei

tas sezonas: du šimtu su vir
šum kamuolių Į vartus įvarė
me ir septynis — j grabą!

Balsavimo diena bus balan
džio 10. Jis yra padaręs lietu
viams daug gero. Jis yra labai 
geras mano draugas, užtat mel
džiu visų lietuvių piliečių, kad 
balsuotų už jį.

Juozapas M. Azukas.

Amerikos fizikas Gernsba- 
ch’as numato netolimoj ateity 
susisiekimą su mėnuliu taYn tik
ros krypties radio bangų pa
galba. Kiti mokslininkai irgi 
susidomėjo šia jo idėja. Gerns- 
bach’as siūlo pastatyti milžiniš
ko didumo radio siųstuvą, ku
ris galėtų siųsti į erdvę žinomu raonų liga, • ‘ -----
kampu bangas, kurios pasiekti- buvusios tiktai žaizdos, gautos
sios mėnulio paviršių, vėl grįž
tų į žemės atmosferą, kur jas 
pavyktų sugauti. Efiro ban
gavimas nueina 300,000 klm. 
per sekundą. Kadangi nuo že
mės iki mėnulio ir atgal yra 
apie 800,000 klm., tai nuo ban
gų siuntimo iki jų sugrįžimo 
pereitų tik apie 3 minutes, ži
nant tikslų sugrįžimo laiką, ga
lima butų spręsti, ar bangos 
nuo mėnulio pakliuvo atgal mu
sų atmosferon, ar ne. žinoma 
tam yra ir kliūčių. Už žemės 
atmosferos ribų stipriai įelek
trizuotas sluoksnis, kuris spin
duliuoja elektros spindulius ir 
radio bangas. Kadangi musų 
siunčiamos radio bangos eina 
aplink žemės paviršių, tai spė
ja, kad minėtas sluoksnis ap
glėbia žemę iš visų pusių ir vi
sas radio bangas, kaip veidro-.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vaičkaus teatras

daviniais, Įdomu pra- 
apie pražūtingą civili- 
jtaką žmogaus sveika- 
Senovėje vienintele J'a-

— sako Sak’as, —

karuose; kitų kūno kentėjimų 
jie nepažinojo. Iš lėto, kartu 
su kultūra, atėjo ir ligos. Inks
tų ligos žinomos \jau 3,200 m. 
prieš musų erą; tuberkuliozas 
— tiktai V Egipto dinasti
jos epochoje. Dantys pirmųjų 
faraonų buvo kuo sveikiausi. 
Vėliau, ėmus vartoti Įeiną mai
stą, atsiranda ir dantų ligos. 
Egipto mumijos neturi nei žy
mių Veneros ligų ir raupsų. Daž
niausias faraonų 
buvo tik podagra.
linu, ėmus vartoti įvairius lei- 
nus valgius ir svaigiuosius gė
rimus, “civilizacija” užkrėtė 
žmoniją ir įvairiausiomis ligo
mis.

susirgimas

Roseland
Bolševikai veržiasi Į SLA. seim:)

Kaip bolševikai 
SLA. seimą, parode 
tis vietos SLA. 139 
rinkimas. Bolševikai 
yra ištuštinę kuopos 
lėšų siųsti

Štai jau “Keistutis” įvairiuo
se Chicagos lietuvių kolonijose 
praėjo šešis kartus. Visur sve
taines užpildytos skaitlingos 
publikos, šeši vaidinimai su
traukė 2,800 žmonių. Toks ap
sireiškimas yra tikriausiu įro
dymu, kad patinka veikalas ir 
jo pastatymas.

Trečiadieny, balandžio 11 <]., 
“Keistutis” statomas Northsi- 
dieeiams, šv. Mykolo parapijos 
svetainėje, 1014 Wabansia avė., 
todėl northsidiečiai nepraleiski
te los progos, pamatyti “Keistu-

veržiasi į 
vakarykš- 
kp. susi- 
jau senai 
iždą, tad

delegatus į seimą 
kuopa neturi. Bet štai atsiranda 
visas šešetas “geraširdžių” žmo
nių, kurie sutinka už dyka va
žiuoti seiman, bile jiems kuopa 
duotų mandatus. Kuopa yra 
bolševikų valdoma, o besisiū
lantys kandidatai yra tyriausio 
kraujo raudonieji biznieriai, 
tai, žinoma, jiems suteikta 
mandatus. Kuopos “delegatais” 
yra: Zonia Klibienė, Martynas 
Bacevičius, šarkiunas, šarkiu- 
nienė, Petronis ir Grigaliūnas.

Buvo ir Pild. Tarybos balsa
vimai. Narių susirinkime daly
vavo apie 80. —R.

—Vaičkaus Teatro Direkcija.

Lygybė
tu nevala
Ką gi aš

vyras ir

surijai 
valgy-

žmona

žmona. Gi 
visą mėsą!... 
siu?

Vyras. Juk
yra tas pats, tai ar ne vis vie
na kuris suvalgo.

Aiški priežastis
— Kodėl musų kasininkas 

taip nemėgsta pašliūžų?
— Labai aišku: pėdsakos 

liekasi. GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Užlaikyk

Teisme

Subrendusios merginos pana
šios i prinokusius vaisius — pa
čios krinta vyrams į rankas.

—Amerikos ministerių kabi
netą sudaro 10 nariu, k ’

REIKALAUKIT.
KAD PARODYTŲ 

No. 4560
Patentuotos 
hu vienu 

lAkirptos 
hu gra- 

, Mi-

StailiMd 
SkuroK, 
dirželiu. 
I>< rforations, hu 
fciaiH trimingats, 
litary kulnimi* SH.00

■5 ir

-............  kurie
dis, vėl atmuša atgal j žemės kiekvienas gauna algos po 15,-
atmosferą. Garsus prancūzų 000 dolerių per metus,
fizikas Apletonas patyrė, kad 
to sluoksnio elektros krovinys
nėra labai didelis ir trumpos
bangos, siųstos stačiai, galėtų, 
jo nuomone, pereiti per jį be 
kliūčių, žinoma toks būdas te
legrafuoti turėtų vien tik mok
slinės reikšmės. Juk mes gau- 
turtiėm atgal vien tik savo pa
siųstas telegramas. Badio ban
gos, viešėjusios slaptingose pla
netose, nieko negalėtų mums 
pasakyti apie jų gyvenimą.

Savo Ledaunyčią Sanitariškai 
Kitchen Klenzer 

apsaugoja waste paipų nuo 
uzRtkimiimo ir užkiikyn jūsų 
ledaunę švariai.

— Kaip matosi iš dokumen
tų, kaltinamasis yra recidivis
tas?

Ne, ponas teisėjau. Doku
mentuose, turbūt, yra klaida. 
Aš esu mūrininkas, ue recidi- 
vistas, — atsiliepia kaltinama
sis.

(jensaiional 
L o u) Prices 

BecauselVe CutOut
cheMiddlernans Pmh

POUSHtS

MVė 
T H AT 
IOLLAR

Newark pagelbės jums turėti smagias 
Velykas, kuomet nusipirksite gražiau
sius ir puikiausių stylių čeverykus.
Moterims Puikiausi Čeverykai naujau
sių madų.
Vyrams čeverykai naujų stylių, su jais 
galima per Velykas paroduoti.
Visi verti daug daugiau, negu žemos 
Newark kainos! -— ir tomis kainomis 
galima pardavinėti tik tiesiai iš dirb
tuvės per musų 400 krautuvių nuo 
krašto iki kraštui šalies, nuo Gulfo 
iki Great Lakęs.

PRAšYKTT, 
KAD PARODY

TŲ No. 4154
A Zippy Gun 
Metai Brucher 
Oxford. Gra
žiai stičiuoti su 
gražiomis skylu
tėmis $4.00

Daugelis i 
Naujų 
Pavasarinių 
Stylių

Sutalpindami 18,960
porų čevedkų kandie, 
Newark Shoe Store -» •
Co. gali ir teikia jums 
Didžiausių čeverkų Ver
tę Amerikoje.

Co.
3425 Michigan Avė., Indiana Harbor, Ind

PARTNER MANAGER G. WIKSWO
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Chlcagoje — paštui
Metama----- —--  $8.00
Pusei metą____- . T 4.00
Trims mėnesiami n , n 2.50
Dviem mėnesiam L - - 1.50 
Vienam minėsiu! ,. - u , .75

Chlcagoje per iineliotojuit
Viena kopija . ------ 8c
Savaitei --- -- - T - ■ 18c
Mintelei 75c

KLERIKALIŠKA ŠLYKŠTYBĖ

PARAPIJONAI SUMUŠĖ 
SAVO KLEBONĄ Adomas Mickevičius

Subscription Katei]
18.00 per year in Canada.
7.90 per year outaide of Uhlcafo,
18.00 per year in Chicago, 
>c. per copy.

E n te re d as Second Claaa Matter 
March 7th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, UI., ender the act of 
March 8rd, 187®,

Naujienos eina kasdien, iieldriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halstad St., Chicajro, 
III. — Telefonai: Booeevelt 86M.

Suvienytos Valit^ee, ne Chlcagoje, 

Metami...... ......... $7.00
Pusei metą —, ■ , —. 8.69 
Trims minėsianti --n- 1.75
Dviem mintijami r - 1.25 
Vienam minėsiu! .....___ .16

Lietuvon ir kitur užsianiuMe 
[Atplg&tali

Metama ——..... >8.00 
Pusei metą _____4.00
Trims m Basajame n . 2.50
PinlKus reikia atųstl palto Monoy 

Orderiu kartu su atsakymu.

KATALIKAI SUKRUVINO KLEBONĄ

Klerikalų spauda mėgsta dėl kiekvieno pažangiose 
organizacijose kylančio triukšmo pasakyti pamokslą 
apie “bedievių pasileidimą”. Bet kuo jie išaiškins, kad 
kyla triukšmų (kartais dar aršesnių, negu pas “bedie
vius”) ir gerų katalikų tarpe?

Štai, Montelloje katalikai net sukruvino kun. Švagž
di ir vienas jų už tai atsidūrė teisme. “Rąstas savo aky
je” — ar ne?

REAKCININKU VIRŠUS VOKIETIJOS CENTRE

Chieagos kunigų laikraštis į- 
dėjo neva “satyros” skyriuje 
pasakėlę apie žmogų, kuris 
skaitąs “aštuonilikiečių socialis
tų laikraštj” ir esąs girtas. Nu
pasakota taip absurdiškai, kac 
išrodo, jogei pats pasakorius tų 
“faktų” sufabrikavo socialis
tams šmeižti.

Bet nesvarbu, ar tai sufabri
kuota ,ar ne. Tokios pušies ra
šiniai vistiek yra šlykštybė, ku
ria kiekvienas doras žmogus ga
li tik pasipiktinti.

Ar Marijonų organas tokius 
pliauškalus dėdamas mano įti
kinsiąs publika, kad “aštuonio- 
li k iečių socialistų laikraščio” 
skaitytojai tai — girtuokliai? 
Jeigu mes pavartosime Marijo
nų metodų ir imsime aprašinė
ti jų pačių organo skaitytojus, 
kuriems pasitaiko įsikaušti, tai 
nė į jaučio odų tie aprašymai 
nesutilps. Jei neturite, vyru
čiai, proto, tai turėkite nors 
gėdos!

Vokietijos katalikų partija, Centras, vis labiau 
krypsta į dešinę pusę. Jau kokie dveji metai, kaip Cent
ro vadas, Wilhelm Marx, yra ministeris pirmininkas 
(kancleris), kuomet visa eilė nacionalistų partijos šulų 
užima svarbias vietas ministerių kabinete.

Bendrai su nacionalistais (monarchijos šalinin
kais!) dirbdami valdžioje, Vokietijos katalikų Centro 
vadai pasidavė jų įtakai, taip kad dabar jau jie ima bi
jotis net pažangesniųjų savo partijos žmonių.

Badene (vienoje didesniųjų Vokietijos valstybių) 
nesenai Centro suvažiavimas atsisakė dėti į sąrašą sa
vo kandidatų ateinantiems reichstago rinkimams Juozą 
Wirth, kadangi jisai yra tvirtas respublikos šalininkas 
ir monarchistų priešas. O keletas metų atgal p. Wirth 
buvo visos Centro partijos vadas ir ji buvo pastačius jį 
į kanclerio vietą.

Šituo savo krypimu į reakcijos pusę Vokietijos kle
rikalai, be abejonės, atstums nuo savęs daug darbininkų, 
kurie iki šiol balsuodavo už Centrą.

BOLŠEVIKŲ KARO “PLANAI”
Paryžiaus laikraštis “Pax” (Taika) sakosi patyręs, 

kad sovietų Rusijos valdžia rengiantis užpulti Latviją 
ir Rumaniją. Latvijos užpuolimas jau esąs visiškai su
planuotas. Bolševikai panaudosią, kaipo priekabę, Lat
vijos atsisakymą nuo prekybos sutarties su Rusija. Už
kariavus latvių £emę, sovietams tektų didelis Baltiko 
juros uostas Ryga ir Rusija įgytų tiesioginį susisiekimą 
su Lietuva, kuri padėtų sovietams kovoti prieš Lenkiją.

Rumaniją gi bolševikai norį užpulti, kad atsiimti iš 
jos Besarabiją. ,

Neatrodo, kad šitos Paryžiaus laikraščio informa
cijos butų labai rimtos. Bet jose yra ne mažiaus rimtu
mo, kaip buvo pernai metais bolševikų pakeltam triukš
me apie Anglijos “rengimąsi” pulti sovietų Rusiją. Bol
ševikiškas “rojus” šiandie pergyvena baisų ekonominį 
krizj, kuris jau privertė sovietų valdžią griebtis žiau
riausių priemonių prieš ūkininkus, atsisakančius par
duoti valdžiai grudus. Jei krizis dar paaštrės, tai į des
peraciją patekę Rusijos diktatoriai gali pasileisi į šimts 
žino kokią avantiūrą.

BARZDASKUČIAI IR GROSERNINKAI — ANGLIA
KASIŲ UNIJAI “GELBĖTI”

Vakar “Naujienose” buvo paduota keletą įdomių 
faktų apie komunistų konferenciją Pittsburgh’e “ang
liakasių unijai gelbėti”.

Ta konferencija susidėjo iš “delegatų”, kurių nie
kas nebuvo rinkęs. Jos nuolatinis pirmininkas, John 
Watt iš Illinois valstijos, yra visai ne angliakasys, bet 
barzdaskutys.• »

Kitas konferencijos vadas, John Tumulty, dirba au
tomobilių fabrike Detroite. Tarp “delegatų” buvo ir 
vienas meksikietis, laikąs grosernę ar kokį kitą biznį 
Brownsville’je, Pa.

Šitokiomis konferencijomis mėginama “sutvarkyt” 
Amerikos angliakasių uniją, “išgelbėt” ją nuo jos prezi
dento Lewis’o. Įdomu, kaip patys angliakasiai pažiūrės 
į šitą komunistišką “geradarių” žygi?

Mums rodosi, kad kiekvienas mainieris, turintis 
bent krislelį savigarbos ir sveiko proto, į tokį begėdiš
ką komunistų kėsinimąsi sukelti suirutę angliakasių 
eilėse pasakys jiems: “Šalin iš musų tarpo, šarlatanai!”

Mos tikrai stebėtumėmės, jeigu angliakasiai’ šito
kius komunistų šposus toleruotų. Juk yra aišku, kad 
gidvalai, kurie drįsta organizuoti tokius humbugus, 
kaip ta Pittsburgh’o konferencija, yra arba besąžiniški 
monelninkai, arba tiesiog — kompanijų pasamdyti pro
vokatoriai.

KOMUNISTINĖS PUBLICIS
TIKOS” PAVYZDYS

Prieš kiek laiko “Naujienose” 
buvo rašyta apie suėmimą so
vietų Rusijoje Rašytojų Sąjun
gos sekretoriaus Altšulero ir 
šešių jo draugų studentų, kurie 
girtoje puotoje sukoneveikė 
jauną moteriškę. Išreiškusios 
didžiausią pasišlykštėjimą tuo 
gyvulišku bolševikiškos inteli
gentijos pasielgimu, “Naujie
nos” pastebėjo, kad bolševikai 
dabar rengiasi nusikaltėlius su
šaudyti,— bet ar kulka bus po- 
šalintos sąlygos, kurioš ugdo 
tokį moralį išgverimą?

Bet štai kaip dabar tas “Nau
jienų” mintis perpasakojo savo 
skaitytojams Brooklyno “Lais
vė” (bal. 4 d.). Ji rašo:

“Menševikai — kontr-revo- 
liucionierių, plėšikų ir prosti
tučių prieteliai.” t 
Ir toliaus ji pareiškia:

“...‘Naujienos’ rašo ilgiausj 
editorialą, gina šitą paleistuvį 
(Altšulerą. “N.” Red.) ir kei
kia tuos, kurie reikalauja 
jam augščiausios bausmes. 
Dar daugiau: Jos sumaišė su 
dumblu visą Sovietų valdžią, 
kam jinai tokius ‘didelius’ 
vyrus areštuoja.”

Tai matote, kaip komunistų 
organas “šviečia’ savo skaityto
jus.

“Naujienos” sakė, kad Altšu- 
leras ir jo bičiuoliai, išgėdinu
sieji moteriškę yra gyvuliai; o 
“Laisvė” tvrtina, kad mes juos 
vadinę “dideliais vyrais”!

“Naujienos” rase, kad neuž
tenka bausti nusikaltėlius, bet 
reikia taip pat pasirūpinti ir 
tuo, kad išnyktų tos supuvusios 
sąlygos, iš kurių kyla toks bol
ševikiškų inteligentų sugedi
mas. O “Laisvė” skelbia, kad 
mes giną paleistuvius ir užta
ria prostitutes!

Toliaus eiti nesąžiningumo 
keliu jau turbūt nebegalima. 
“Laisvė” sumušė visus komu
nistinės laikraštinės “doros” 
rekordus.

Tik ji labai klysta, jeigu ji 
mano, kad lokiais savo begė
diškais falsifikavimais ji pa
kenks mums, žala yra daroma 
visųrpirma tiems nelaimingiems 
žmonėms, kurie skaito “Laisvę” 
ir jos purvais diena iš dienos 
nuodija savo sielas.

So. Bostono “Darbininkas” 
rašo, kad Montelloje būrys lie
tuvių parapijonų sumušė ir 
skaudžiai sužeidė savo kleboną, 
kun. J. švagždį, kuris buvo at
ėjęs į katalikų Federacijos sky
riaus susirinkimą, parapijos 
svetainėje, malšinti “susibunta- 
voj tįsios” šv. Kazimiero draugi
jos atstovus. Laikraštis paduo
da apie tą skandalą šitokių 
smulkmenų:

“Brockton, Mass. — Penk
tadieny, kovo 30 d. Federaci
jos skyriaus susirinkime pa
rapijos svetainėje skaudžiai 
nukentėjo klebonas kun. J. 
Švagždys.

“Būrelis įsikarščiavusių šv. 
Kazimiero draugijos atstovų, 
klebonui kun. J. švagždžiui 
priėjus prie Miko Kamandu- 
lio ir pasakius, kad jis nusto
tų triukšmavęs, apstojo jį ir 
pradėjo koliotis. Bekoliodami 
vienas kleboną pastūmė, o 
kitas iš pasalų kirto jam į 
akį ir sugrudo akinių stiklą j 
akį.

“Kilo sumišimas.
“Kleboną kun. J. Švagždį 

visą kruviną nunešė į klebo
niją, o mušeikos iš svetainės 
pabėgo. Sako, kad visi buvo 
nubėgę pas Miką Abračinską, 
kuris skersai gatvės nuo sve
tainės ir klebonijos gyvena.

“Kažkas pašaukė policiją, 
kuri atvažiavus ir neradus 
kaltininkų svetainėje nuėjo 
pas Abračinską, kur ir radę. 
Tai buvo Povilas Gotautas. 
Jį areštavo ir nuvedė pas kle
boną patikrinimui. Klebonas 
pripažino, kad jis jį sužeidė.

“Ryte, kovo 31 d. jis buvo 
pristatytas teismui ir kalti
namas už sumušimą kun. J. 
Švagždžio.

“Gitautas kaltu neprisipa
žino. Paleistas užstačius 
$500 kauciją. Sako, kad kau
ciją užstate Mikas Abra- 
činskas. Teismas bus už sa
vaitės.

“Kun. J. švagždys į susi
rinkimą buvo pašauktas nu
malšinti įsikarščiavusius šv. 
Kazimiero draugijos atstovus, 
kurie buvo atėję neva atsiim
ti pinigus arba vėliavą, kurią 
esą pirkę kartu su Federaci
jos skyrių kada dar toji drau
gija laikėsi prie katalikų ir 
lietuvių.

“šv. Kazimiero draugijos 
atstovai buvo gana drąsus ir 
neprisilaikė jokios tvarkos. 
Daugiausia triukšmą kėlė, 
kaip praneša, Mikas Kaman- 
dulis.

“Reikia pažymėti, kad šv. 
Kazimiero draugija atsiskyrė 
nuo parapijos ir sako, kad 
nariai vieni subolševikėję o 
kiti sulenkėję.

“Paprasti gatvės bomai ne
būtų to padarę, ką padarė 
Montellos neva katalikai savo 
klebonui.

“Iš kart manyta, kad kun. 
J. Švagždys neteks akies, 
bet dabar gal Dievas duos 
išgyti.

“Gerb. kun. švagždiui 
reiškiame nuoširdžią ir gilią 
užuojautą.”

Plaštakės — girtuoklai
Prancūzų gamtininkas Gino- 

l’is, tyrinėdamas plaštakių gy
venimą, pastebėjo, kad plašta
kių patinai mėgsta čiulpti to
kių gylių syvus, kurie svaigina. 
Jis atliko šį bandymą: įleido į 
stiklinę dėžutę keletą plaštakių 
pataičių ir patinų, ir dėžutės 
sieneles iš vidaus apšlakstė 
degtine. Tiktai vieni patinai 
puolė prie lašų ir tuoj nusigė
rė.

Nuodu įtaka vyry ir 
moterų organizmui
Harvardo universiteto prof. 

Dr. Hamiltonas ištyrinėjęs nuo
dingųjų medžiagų, su kuriomis 
tenka susidurti pramonės ša
kose, įtaką žmogaus organiz
mui, priėjo išvadą, kad nuodai 
greičiau paveikia moteris, ne
gu vyrus. Prof. Hamiltonas 
nurodo, kad kai viename Ame
rikos gumos fabrike darbinin- 
kai-kės apsinuodijo benzolo ga
rais, iš 52 žmonių nukentėjo 
40 moterų. Fabrikuose, kur 
naudojami dar mažai teištirti 
nuodingi chiminiai preparataį, 
pirmomis aukomis esti moterys.

Suomijoj analfabetų (ne
mokančių rašyti nė skaityti) 
mažiau 1%, t.y. mažiau negu 
Vokietijoj.

[“T.”] Lapkr. 26 sukako 73 
m., kaip tolimoje turkų sosti
nėje Konstantinopoly, visų ap
leistas, skurdžiai pabaigė savo 
dienas garsus pasaulinis poe
tas Adomas Mickevičius.

Gimė jis 1798 m. Naugardu
ko apskrityje, neturtingų su
lenkėjusių Lietuvos bajorų šei
moje. Pradžios ir viduriniuosius 
mokslus ėjo Naugarduke vie- 
nuolių-domininkonų mokyklo
je, vėliau Vilniaus Universite
te lankė fizikos—matematikos 
ir kurtu filologijos skyrius, ži
nojo lenkų, rusų, lotynų, anglų, 
prancūzų, vokiečių ir graikų 
kalbius. Dar studentaudamas, 
Mickevičius pamylėjo Mariją 
Vcrešoen.kaitę, turtuolio aris
tokrato dukterį, bet mergelė, 
tėvo verčiama, ištekėjo už ki
lo, palikusi jaunojo i>oeto šir
dyje giliausią skausmo žaizdą. 
Nuo to laiko Mickevičius visur 
ir visada buvo aristokratų tur
tuolių priešas ir vargdienių — 
baudžiauninkų užtarėjas.

Bušų valdžios dėl dalyvavi
mo lenkų politinėse organizaci
jose buvo kuriam laikui iš
tremtas Rusijon, kur susipaži
no su tų laikų pažangiaisiais 
rusų poetais. 1829 metais Mic
kevičiui pavyko išvažiuoli į už
sienį, kur gyvendamas nepras
tai ilgėjosi tėvynės. Bet grįž
ti įk> 1830 metų lenkų sukili
mo, jau negalėjo. Mirė Micke
vičius 1856 m. Kasta ntinopo- 
ly, važiuodamas iš Prancūzi
jos į pavergtas Balkanų slavų 
tauteles. Palaidotas Paryžiuje.

Visas Mickevičiaus gyveni
mas buvo be galo audringas, 
neramus, kaip ir audringa bu
vo XIX amžiaus pirmoji pusė. 
Jaunuose Mickevičiaus metuo
se kaip viesulas visų pasaulį 
sujudino Napoleonas Banapar- 
te, o dvasiniame Europos gyve
nime kaip tik to laiku prasi
dėjo aštrus pasaulinio skaus
mo laikotarpis, jaunojo Angli
jos poeto lordo Bairono iš
aukštintas. Tie perversmui Eu
ropoje, kilnios ir naujos idė
jos, be abejo pagavo ir jauną
jį Mickevičių. Ir jis, galingas 
kūryboje, drąsiai žengė į tų 
laikų kūrybinį pasaulį, pašven
tęs visas savo jėgas žmonijos 
gerovei.

Savo raštuose Mickevičius 
aiškiai pasisako, kad be galo 
mylėjo Lietuvą, — jos gamtą, 
žmones ir kilnią praeitį. Sve
timose šalyse bastydamasis, 
jis visur ir visada prisimena 
Lietuvą. Geriausio savo kuri
nio “Ponas Tadas” pradžioje, 
kur vaizduojamas Lietuvos gy
venimas; jis rašo:

Lietuva! Mano tėvynė, tu 
esi kaip sveikata!

Kiek tave reikia branginti 
tas tiktai žino,

Kas tavęs neteko, šiandie
ną grožj tavo visam puikume

Matant ir vaizndoju, nes il
giuosi tavęs!...

Aprašydamas be galo gražią 
Krymo gamtą, jis prisimena 
taip pat Lietuvą ir didžiausiu 
ilgėsiu sušunka:

Prie kojų mano šalis turtų 
ir grožio.

Viršui dangus žydrus, šalia 
veideliai gražus:

Kodėl gi tu, širdie, iš čia 
skrendi į šalį

Tolimą ir, deja! — dar to
lesnius laikus.

Lietuva! Skambiau man ošė 
tavo senos girios,

Nei Baidaro lakštingalos ir 
Salhiro mergeles;

Linksmoms miniau pelkėtas 
pievas tavo.

Negu rubino marvas ir auk
so ananasus.

Nors rašė Mickevičius savo 
kurinius lenkiškai, nors dažnai 
painiojo Lietuvos ir Lenkijos 
vardą, lyg viena ir antra jam 
buvo lygiai brangi, bet mes 
galime drąsiai sakyti, kad Mic
kevičius yra Lietuvos poetas.

lietuvis. Kad Mickevičius ra
šė lenkiškai — nenuostabu. Jis 
lenkų kalbą geriausiai mokėjo, 
buvo lenkų kultūros įtakoj. Dar 
tebegyvenąs Mickevičiaus sū
nūs Vladislovas tvirtina, kad jo 
tėvas kalbėjo lietuviškai ir net 
laibai mylėjo tą kalbą.

Kaip poetą, A. Mickevičių ži
no visas pasaulis. Dauguma jo 
veikalų yra išversti į daugelį 
Europos kalbų.

‘Lietuvių kalbon yra išversta. 
“Ponas Tadas”, “Krymo Sone
tai” ir dar keli.

Matymas tamsoje

Apie tai liudija jo raštai, jo 
kalbos. Būdamas Rusijoje, 

1 Mickevičius rekomendavus esąs

- Olandijoj piliečiai skirsto
mi tikybiniu atžvilgiu šiaip; 
protestonų 56 nušimčiai, kata
likų 35 num., laisvamanių 7 
nuoš. ir žydų 2 nuoš.

Iki šiol mane, kad katės ir 
kiti plėšrieji žvėrys mato tam
soje tiktai savo akių sudėties 
dėka, kurių lėlytės nakties tam
soje išsiplečia ir pagamina ma
žiausią švieselę. Bet naujausi 
tyrinėjimai šitą nuomonę atme
ta, nes pasirodė, kad gyvulių 
akys jautrios tokiems spektro 
spinduliams, kurie žmonėms nė
ra matomi, būtent — ultrafio- 
letiniams spinduliams. Kibiau
sia jautrus tiems spinduliams: 
pelėda, po tam katė, tigras ir 
meška, ir, pagaliau, — liūtas.

—Ženevos senamiesčio gat
vės vos metro pločio, o namai 
7—8 aukštų.

SKOLINAMI
PINIGUS g

ANT

NAMŲ į
Matyki t Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANKE
j 47 St, & Ashland Avv. ?

Woollens Dentistas
Prezidentas The liayc* Pentai Ofi»ų

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga

VIENUODŲ KAINU 
SKYRIUS 

180(1 S’. Halsted St.
VISUOMET ŽEMOS KAINOS

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

Visas iš miežių — nėra pa
vaduotojų — padaro Puritan 
Malt Extract rinkiniu mili
jonams amerikiečių — pir
kit, bandykit ir nuspręskit 
patys. Surasit, kad jis tur
tingesnis, stipresnis ir ge
resnis
Vartokit ten kur reikia vir
tuvėj pasaldinimų.

Tikrai unios išdirbimo
Strictly Union Mario

URilM
Malt

I*»*kiiiiintas *u Bolieinian apy
niai*. Rekomenduojama* ir 
daMatoina* per

. Puritan Malt
Extract Co.

29-31 N. Wacker Drive, 
Chicago, III.

Jų* sausite žla* žentas kuinas 
kiekviename ofi*e 

Darbas garantuojama* kiekviename ofise

Nuvo Dantys fA
Perliniai Dantys ........................ flO
JJO Amžiau* Dantys________________ >15
Sollla Dantys----------- :------------------- Š'fO
Truform Dantys
Truoe-hite Danty* ____ —___________$-.1
H. 8. White Natūraliai Š2A
Naturalės Pink Fleitos_________ — $3.1
Pleltu patai*yma* __________  $1
Dantų dadėjiimi*. vieuas dantis------- *1
Ištraukimui gyduoles .......................  ŠI
Ihtruukiina* dantų gus t»u ozigciiu — $3

Keletą* dantų $1 kiekvienas < 
Auk*inė* Orown, ‘42-karato _________ S.1
Bridgework (už <Jant|) ..........—.....  ŠS
Sidabru pripildymą*    *1
Alloy pripildymu* unkšto* rųšie* .. $',! 
Auk*inlni Inlay ................. .... $2 iki $10
Natūralus spalvos crowns ... .
Porceliniai jacket crowris __ *13 iki $20
X-Kay (kas 3 dantjs) ..(»<

Teikiam viską geriausio kas tik 
yra dentisterijoj

RAŠYTA GARANTIJA
ATSILANKYKIT ŠIANDIE DEL 

DYKAI APSKAITLIAVIMO

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga
Turpe Jaeksoii ir Vun Buren 

326 So. State St.
sale Rialto teatro

Pasižiūrėkite j musų langus
— 2 aukštas

Vakarais iki 8. Nedėllomls iki pietų 
— __________ /

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė '

Keliaukite laivais 
priklausančiais 
ir operuojamais 

Suvienytų Valstijų 
Valdžios!

Pavasaris Lietuvoje!
Dabar galvokite atlankyti jūsų Tėvynę, per gražųjį Pavasario 

laikų. Išplaukite United States Lines laivais malonioje draugijoje 
jūsų tautiečių.

Specialc ekskursija
išplauks iš New Yorko ant puikiojo laivo S. S. George Washington, 
Balandžio 25-tą, asmeniškai vedama W. R. Dyckcij, gerai žinomo 
U. S. Lines Atstovo.

i Mr. Dyckcs išanksto priruoš viską jūsų kelionei ir parūpins jums 
ir jūsų bagažui nuvežimą iki kur važiuojate Tėvynėje.

. S. S. LEVIATHAN išplaukia gegužio 5d.
Jūsų vietinis laivakorčių agentas suteiks jums pilnas informacijas 

ir pasakys apie specialus kainas dėl šios ekskursijos ir kaip plaukti 
didžiausiu pasauly laivu, arba rašykite pas

United States Lines
110 S. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadway, New York City
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Town of Lake
Davis Sųuare parke

Pavis Sųuare Parko klesos, 
kuriose buvo mokinamos mer
gaitės siūti, pirmadienyje, ba
landžio 9 dieną, parodys savo 
darbuotės vaisius. Jų padirbti 
darbeliai bus išstatyti parodai 
ta vakarą. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

šios' pamokos siuvimo jau 
yra duodamos ilgą laiką Davis 
parke, bet šiemet jas lankė dau
giau mokinių, ne kad pirmiau 
kuomet nors.

Mergaitės mokinės ir jų tė
vai yra ypač kviečiami atlan
kyti parodą.

Mokinimosi sezonas jau pasi
baigė. Jis tęsėsi nuo spalių mė
nesio pereitų metų iki balandžio 
mėnesio šių metų.

Mokytojos buvo p-lčs I>oris 
Allen. Josephine Neeson, Ivan 
Lusk, Katherine Vincent, Ann 
Fox, Amy Peterson, Barbara 
Norbut, Bertha Norbut ir p-ia 
Clarence Doll.

Beje, kai jau siuviniai bus 
parodyti, susirinkimų salėje 
taps išpildytas programas.

Armour Parke
Joe Ray, pasaulinis vidutinio 

ilgio distancijų bėgėjas, duos 
pamokas bernaičiams ir mer
gaitėms Southsidės parkų apie 
ypatingus “triksus”-priemones, 
kurias naudoja tos rūšies spe
cialistai. Jis duos pamokas per 
visą balandžio mėnesį. Armour 
Park, kuris randasi prie 83-čios 
ir Shields avenue, bus pirmas 
parkas, kuriame Ray duos pa
moka. Tai atsitiks 9 ir 11 dd. 
balandžio. Rodys ir paveikslų.

Jžanga visiems tik su tikė
tais, bet tikėtus galima gauti 
veltui iš parko prižiūrėtojų.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Susivienijimas Draugijų ir 

Kliubų Bridgeporte laike mė
nesinį susirinkimą kovo 27 d. 
Lietuvių Auditorijos svet. A- 
tidarius susirinkimą pirm. 
Ben. M. Butkui, buvo peršau- 
kimas atstovų draugijų. Pasi
rodė, kad skaitlingai atsilankė.

Nutarimai iš pereito susi
rinkimo skaityti ir priimti 
vienbalsiai.

Paskiau sekė raportai. Ra
portas Chicagos Lietuvių Au
ditorium B-vės. Pranešė J. 
Balčiūnas, kad B-vės direkto- 
rijatas nutarė sušaukti valdy
bas visų draugijų (kurios pri
klauso bendrovei) 20 balan
džio apsvarstymui, kaip su
kelti finansų, kurių dabar rei
kia apmokėjimui pirmo mor- 
gičiaus ir kitokių nuošimčių. 
Raportas priimtas vienbalsiai. 
Paskiau raportas apie rengimą 
šokių vakaro su laimėjimu do
vanų. Komisija pranešė, kad 
pagaminusi serijas su penkiais 
laimėjimais dovanų būtent 1, 
pastatoma lempa; 2, radio; 3, 
rašoma fontaninė plunksna; I, 
auksu $5.; 5, cigarų dėžė. Va
karas bus šeštadieny, gegužės 
12, Liet. Auditorijoj. Tas pats 
tikėtas bus geras įėjimui į 
svetainę šį vakarą. Raportas 
priimtas.

Atsišaukimas gautas nuo 
komiteto rengimo apvaikščio- 
jimo Lietuvių dienos 20 gegu
žės. Atsišaukimas priimtas, o 
kaslink prisidėjimo prie aj>-

vaikščiojimo liko nutaria nesė
dėti.

Paskiau buvo svarstyti kiti 
reikalai Lietuvių Auditorijos 
labui. Tuo susirinkimas už
sibaigė.

Susivienijimas Draugijų rū
pinasi ir darbuojasi vien 
draugijų labui arba L. Audito 
rijas skolų atmokoj i m u i. To
dėl draugijų valdybos ir atsto
vai su pasiryžimu darbuojasi 
ir lanko ssuirinkinius kaip vy
rų, taip ir moterų draugijų. 
Ypatingai tokia draugija kaip 
šv. Petronėlės draugystė, kuri 
visuomet būdavo pirmutine 
prie darbo kiekvienam pa
rengimui. Komitetuose arba 
kokiam darbui neatsisakydavo 
jos narės pasidarbuoti. Bet šj 
metą kas tai tokio nepaprasta 
atsitiko, kad nei susirinkimų 
nelanko kaip astovės, taip ir 
valdyba. Tur būt koki permai
na įvyko šv. Petronėlės drau
gystėje; o ypatingai tai pri-

klauso nuo valdybos patvarky
mo.

Dar turiu priminti draugijų 
atstovams ir valdyboms, kad 
nepamirštų pasiimti nors po 
keletą serijų parduoti, nes nuo 
draugijų pasidarbavimo pri
klauso pasekmės rengiamo va
karo. Serijų kaina nedidelė, 

todėl galima lengvai išparduoti. 
Kiekvienam yra aišku, keno la
bui susivienijimas darbuojasi. 
Todėl yra pareiga kiekvieno 
lietuvio paremti šį užmanytą 
darbą. Serijas galima gauti pas 
komitetą, Lietuvių Auditori
joj — Juoz. Antonaitį, arba 
pas pirmininką Susivienijimo 
Draugijų, B. M. Butkų.

—K. P. Sekretorius.

Vienintelė išeitis
— Pasakyk man, tamsta, 

ko reikia mokytis, kad tapti 
gera dainininke?

—. Vieno tik reikia moky
tis, bet iki tobulybės. O jei 
tamsia turi, balsą, žudyk jį, 
kaip įmanydama, nes su balsu 
nieko gero teatre nepasiek
si.

Perdidelia ar
ba Skaudama# 
Šlapinimas se
nyvų žmonių 
Polengvinama

SU
SANTAL 

M1DY 
Capsules 

Parduodama 
visose 

vaistynžse

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

pamuš, įdedam porčius, statom mūrinius ir medinius faražuA

AJAX CONSTRUCTION C0.
2206 Milvvaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475 

k, n i ......................................... . , i ■- i. ...................——ą,

Skauduliai
Pagydomi tuoj. Išvengia 
autuvo spaudini.-).
Aptiekose, autuvo ir dept. 

krautuvėse 35c.

•DTScholl's
ZiihO'Pacts

f" ------ -
Tat. Boulevard C214

Plumbtng, Heahng
Kaipo lietuvis, lietuviams vliualoa 

patarnauju kuogeriausiai
M. YUŠKA & C 0.

4604 So. Paalina Stw Chicago, III.
--------------------------------- - ——/

Pirkit nuo musų olaelio kai
nomis. t'opper coli Rasinis Šil
dytuvas virtuvės boileriui, 
$6.NO. Klauskite Pono Musil.

Peoples Plumbing & 
Heating Supply So.
4l>0 Mlhvaukee Avė., 

461 N. liulsted Nt.
Haymarket 0075—007(1

Dvigubos Vertės Premijos
10 Dienų Specialiai nuo balandžio 11 iki 21, iškaitant

VELTUI
mainais

i VYNIOKLIUS ir PANELS nuo

i

Trys piktadariai pašovė de
tektyvų seržantą, John Chiska. 
18 metų, 2818 So. Springfield 

avė. Seržantas veikiausia mirs.

Pašautas jis tapo prie krau
tuvės Kasimir \Viejaczka, 2218 
Laurel avė. Mat savininkas 
graznų krautuvės pranešė poli
cijai, kad jis gavęs perspėjimą, 
jogei krautuvę rengiamasi api
plėšti.

Detektyvas nuvažiavo ir pa
sislėpė krautuvėje. Kiek laiko 
praslinkus pasirodė prie krau- 
vės durių žmogus. Atsirado 
dar du. šie du greitai dingo. 
Detektyvui pagalios nusibodo 
laukti. Jis išėjo iš krautuvės ir 
pradėjo klausinėli vyrą, stovė
jusį prie krautuvės. Tuomet 
pribėgo du klausinėjamojo 
draugu. Vienas jų iššovė tris 
kartus į detektyvą. Piktadariai 
nubėgo. Bet detektyvas pažino 
du jų.

Chiska yra tas pats detekty
vų, kuris darė tyrinėjimą nu
žudymo northsidiečio lietuvio, 
J. Sakalausko. 

♦ ♦ *
Tliomas Farland, 1017 Jeff- 

rey avė., auto draiveris mirė. 
Jo autas susikalė su 63-čios 
gatvės karu. Važiavusieji jo 
aute du jauni vyrai taipgi ligo
ninėje.

American Family Soap and 
American Family Flakes

ONIEDA Par Plate SILVERWARE
Bridal Wreath Paternai (Garantuoti dvidešimčiai metų)

1 Arbatinis šaukštukas už
I Stalavas šaukštas
1 Peilis
1 Sakutes
1 Salotė ms šakutės

Rankšluostis didumo 16x33
colių; pusiau lininiai. Tikrai 
gaukite jų keletą.

25 Vyniokliai už kiekvieną

17 vynioklius
už 100 vynioklių 
už 100 vynioklių 
už 100 vynioklių 
už 100 vynioklių

Turkis Rankšluostis Extra
didelis ir storas; 21x44 colių. 
Su spalvuotais kraštais.

115 Vynioklių už kiekvieną
Jei neturite užtektinai vynioklių kad gauti premiją, 

dalį pinigais priimsime kaipo įmokėjimą.

SIS nepaprastas pasiūlymas yra aprubežiuotas. Nelau
kite, bet veikite greit. Tūkstančiai moterų dalyvaus 
gavime veltui naudingų premijų.
Mes pasilaikome teises aprubežiavimo skaičiaus. Sku

bėkite! Atsiminkite šis specialis pasiūlymas užsibaigs ba
landžio 21-ma.

Pirkite DABAR American Family Muilą ir American 
Family Flakes jums bus reikalingi sekamiems keliems 
mėnesiams ir pasinaudosite iš šio specialio pasiūlymo. Ne
praleiskite šios progos.

Atneškite vynioklius j musų arčiausią premijų krau
tuvę. Arba galite atsiųsti mums, jei norite, įdedant 3c 
štampą už kiekvieną rankšluostį ir 10c už kiekvieną 3 
šmotų setą silvervvare (arbatiniai šaukštukai 6 i setą).
Mos pasilaikome teises aprubežiuoti skaičių, šios premijos bus duo
damos tik vartotojams American Family Muilo j (’ook County, III.

VIDURMIESTYJE
27 VVest Lake Street

(netoli State)

Atneškite 
Vynioklius 

Čionai:

N ORTU SIDĖJ
1232 W. Nortli Avė.

(prie tilto)

Mm InkuNline Hklcpi) JiihU 
iiunuii, utlikHlme karpente- 
rykty, . pliinibliiKų, . jveaim 
riekta,... Telcfuniiokit arba 
r u nyki t dėl dyku! apskalt- 
liaviinu.

American Family
SOAP and FLAKES

American

Flakes

Taupykit Vynioklius ir Panels nuo šių Kirk Muilų 
Reikalaukite nuo iiitisų pilno premijų surašo

James S. Kirk & Company 
Chicago

f Ji

VALIO!! VALIO!!

1928 M. KETURIOS EKSKURSUOS
LIETUVON

Tiesiog j Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ

k 10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

Be Jokių Persėdimų

BALTIKO-AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

Ima Ekskursija
Lietuvių Judamųjų 

Paveikslų Korp. 
Balandžio-April 17 d. 
Laivu “L1TUANIA” 
Ekskursijai vadovaus 
JONAS K. MILIUS

'■    —'■■■ ■■■ 1

3čia Ekskursija
“NAUJIENŲ” 

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

2ra Ekskursija
“VIENYBĖS” 

GEGUŽĖS 2-rą dieną 
Laivu “ESTONIA” 

Ekskursijai vadovaus 
Antanas Kundrotas

4ta Ekskursija
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-June 16 dienų 
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai vadovaus
Kazys J. Viesulą

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

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

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

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

Žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, 111.

LAI LETSINGER’IS VADOVAUJA MUSU 
KOVOJE PRIEŠ TAKSU ĖDIKUS! o

Emerson-Deneen Kandidatas iš naujo nominuojamas 

narys Board of Review, Republikonų balsavimas balan
džio 10.

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

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

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

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

EI)WARD K. LITSINGER 
Pirmininkas Board of Revievv 

of Cook County

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

BALSUOKIT IR VĖL 1ŠRINK1T Republikonų Partijos balsa

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

roje grupėje vardų viršuje ketvirtos KOLUMNOS, Republikonų 

Primary Ballot, antgalviu “Board of Review”.

Litsinger visuomet kovoja, kad taksai ypač už mažus namus 

butų maži. Taipgi jis kovoja, kad užlaikymas Chicagos butų 
kuomažiaušius, tuomet ir taksai bus mažesni.



6 NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, balan. 6, 1928

Tarp Ghicagos
_ Lietuvių

Kas ko laukia?
Reporteris Pupa sumanė pa

tirti ko dabartiniu laiku žmo
nės labiausia laukia? Sumanė ir 
pradėjo tyrinėjimą. Tuo reika
lu lapo atklausta pora desrtku 
žmonių ir štai kokios pasekmės. 

—Ko tamsta labiausia lauki, 
mielas kaimyne? — klausia Re
porteris vieno.

Vely k ų,—sa k o k a i my nas.
Velyki; ir dauginus nieko?
Dar laukiu rinkimų, pava

sario, gražaus oro.
— Ko tamsta labiausia lauki, 

ponia Petronėlė? — klausia ki
tos kaiminkos.

Babravičiaus koncerto — 
sako.

—Babravičiaus koncerto ir
(langiaus nieko?

Žinoma, laukiu dar daug 
ko, l>et koncerto pirmiausia. 
Koncertas, matot, bus paskuti
nis stambus susėjimas: aš nau
ją dresę pasisiūdinau, Magdutė 
pati pasisiuvo ir, žinotumei, jau 
l>ent dvidešimts susitaisėme. Po 
to laukiu, kada ežeras sušils, 
“byčius” atidarys, kada gėlės 
pražydės—nu, ir žinai, dar 
daug ko.

—Ko tamsia lauki, panele 
Katriute?

—Juniaus.
Tai, Janius dar toli. O 

prieš tai nieko nelauki?
- Tamsta! Kaip ėin dalzar pa- 

sakyti? maldaudama ir lyg 
susigėdusi paklausė Katriutė.

()t, sakysim kokio nors 
koncerto, teatro ar tam pana
šiai?

—0 taip, taip, tamsta, laukiu 
pono Babravičiaus koncerto, 
jau mano Vincukas ir tikietus 
turi.

—O tu seneli, ar lauki Vely
kų?

—Kam čia jų laukti? Tie lai
kai jau praėjo. Seniau, kada 
badydavome per septynias sa
vaites, tai ir Velykos būdavo 
dideliu daiktu, dabar — lašiniai, 
kiaušiniai, porčapas per visų 
gavėnią —kam čia dar tos Ve
lykos reikalingos?

—Tai ko lauki, mielasai?
—Ot gražaus oro, saulutės.
—Babravičiaus koncerto ar 

nelauki?
—Nė nežinau. Mano duktė ir 

žentas rengiasi, sakė jei noriu 
vešis ir mane. Jei vešis nesi- 
spardysiu. Viešpate, Viešpate, 
sakau, kaip tai atsimainė laikai! 
Seniau nė dainininkų buvo, nė 
artistų, o dabar visko yra!

Ištikrųjų dabar gerai: gali
ma laukti ir šio, ir to ir galima 
pasirinkti ko laukti.

— Reporteris Pupa.

Pėtnyčioj—13!
Pėtnyčio.i, 13 balandžio, reiš

kia tuoj po Velykų — Lietuvių 
Auditorijoj atsisveikinimo vai
dinimas. Grįžta Lietuvon se
nas musų pažįstamas art. Sta
sys Pilka. Daug jis dirbo, gra
žiai dirbo, ypač pas mus Chi
cagoje. Dabar pasakys mums 
savo artistišką good bye. Daug 
art. St. Pilkos scenos ir gyve
nimo draugų deda pastangas, 
kad tas atsisveikinimas palik
tų ryškus. O pats Pilka ruošia 
visai naują, tikrai “pilkišką” 
programą, Vanagaitis su Mar
gučio štabu ruošia savo drau
gui kaž kokį “siurpraizą“ (tik 
ne siurprise party!). Kas įver
tina art. Pilkos daębą, neuž
mirškit pėtnyčioj 13 balandžio 
išgirsti jo atsisveikinimo žo
džius ir pasakykit jam savo 
good bye. — Draugas.

Iš politikos lauko
MARQUETTE BARK.

Trečiadienio vakare, po nu
meriu 6559 S. Maplcwood avė., 
įvyko 18 to Wardo lietuvių re- 
publikonų susirinkimas ir pra
kalbos. Kadangi šioj apielinkėj 
nėra svetainių, susirinkimą pri
sėjo laikyti namų skiepe. Nors 
viela atrodė labai didelė, bet 
ketvertas šimtų žmonių tuojaus 
užpildė ir daugiau netilpo.

Kalbėtojai buvo: Charles A. 
\Villiams, kandidatas j šio \var- 
lo komilimen; John W. Jara- 

no\vski; Kongresmenas Sproul; 
Steito senatorius Weeks; Juo- 
zas Mickeliunas; Juozus J.
Gristi ir vakaro vedėjas Charles 
A. Bičiūnas.

Kalbėta apie reikalą numa
žinti savasčių faksas ir suradi
mą budi; kaip butų galima su
keli! pakankamą sumą pinigų 
miesto reikalams. neapsunk i- 
nūs gyventojų; toliaus kalbėta 
apie šio wardo reikalus ir pa
gerinimus.

Taipgi buvo visokių štukų, 
ir dar gardžių užkandžių.

—(’has A. Bičiūnas.

Paniurakiai Dažnai yra 
Kaltinami Flirtavime
Akių paniūramas ne tik nepritin

ka ir padaro raukšles, bet dar pa
daro žmogų senesniu, negu jis tik
renybėje yra ir kartais pastato į 
keblių padėtį.

Jei tik tu žinotum, kokį malonu
mų duoda silpnoms akims gerai 
pritaikinti akiniai, ir kaip greitai 
paniūramas, galvos skaudėjimas, 
akių peršėjimas, ir įdegimas pra- 
nyksat, tai nieko nelauktum ir tuo
jau eitum pas akių gydytojų pasi
teirauti. Dr. (i. Serner.

OLD Gold
JUOKAI

Mabel: — Jei aš bučiau “fairy”, 
aš paversčiau viskų į keksų ir su
vaikyčiau.”

Motina: — “Aš bijau, kad tu su- 
valgytumei tiek daug kėksų, tu su
sirgt uinei.

Mabel: — “Oh, bet pirmiausiai aš 
IMtsiverščiau save į slonių.”

Busianti nuotaka: — “Aš labai 
džiaugiuisi, kad nusprendžiau ap
sivesti savo kelionės dresėje — ve
dybų dresė perdaug kainuoja.“

Siuviėja: — “Taip, panelė, bet ki
tų sykį kaip norėsi dėvėti tų dresę, 
gal ji jau bus išėjusi iš mados.“

...Bet — rūkykit 01d Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa 01d 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi ’*

Joniškiečių Kliubas
Kuomet ateina pavasaris,

oras pasidaro malonensis, šil
tesnis, daugumas susilaukia 
darbimečio. Beikia priminit, 
kad to darbimečio susilaukia ir 
Joniškiečių kliubas.

Viena, spartus eina darbas 
traukimui į kliubą naujų narių.

Antra, tai rūpestingas ren
gimąsi bankrotui, kuris įvyks 
29 balandžio Liet. Auditorijoj 
I diena balandžio Įvykusiame 
Joniškiečių Kliubo susirinkime 
(o tas susirinkimas buvo toks 
skaitlingas ir pavyzdingas, ko
kio dar Joniškiečių Kliubas nė
ra turėjęs per visą savo gyve
nimą) rengėjam pareiškus apie 
busiantį Joniškiečių kliubo ban- 
kietą ir paprašius, kad ateitų, 
jiems (rengėjams) į talką ir 
padėtų iš anksto išplatinti ti
kietus, visi tą pranešimą su 
mielu noru priėmė ir daugelis 
paėmė tikėtų platinimui Į bu
sianti Joniškiečių Kliubo ban- 
kietą.

Trečia, kada Joniškiečių Kliu
bo pirmininkas J. Butautis 
pranešė apie p. Babravičiaus 
išleistuvių koncertą ir taipgi 
paragino, kad visi Joniškiečiai 
koncertą atsilankytų, tai p-lė 
Ančiutė, susirinkime pusėtinai 
išplatino p. Babravičiaus kon
certo tikėtų. Mano supratimu, 
visi Joniškiečiai-kliubiečiai tu
rėtų viršminėtus tikėtus pirkti 
iš savo narių, kurie yra paėmę 
juos platinti. Aš taipgi iš vieno 
Joniškiečių Kliubo nario du ti- 
ketsu “užsiorderiavau”.

Tai, kaip matote, Joniškiečiai 
šioje valandoje su “dubultavu” 
bizniu išėjo į Cbicagos “platų
jį svietą vandravoli.” Nėra abe
jonės, kad jiems seksis.

— Joniškietis.

Lietuviai Daktarai ir 
Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija
Musų visuomenė nėra ganė

tinai painformuota — supažin
dinta kokia galinga inteligenti
jos spėka išaugo tarp Ameri
kos lietuvių.

Rodos dar tai nesenai visoj 
Amerikoj negalima buvo ir tu
zino suskaityti su universiteto 
mokslo laipsniais, o šiandien 
vienoj Chicagoj tik medicinos- 
chirurgijos ir dentisteri jos sri
ty gerbiamų daktarų medikų 
ir dentistų randasi 58 lietuviai. 
Kurgi dar advokatai, inžinie
riai, arch Rektoriai, chemikai, 

aptiekoriai, menininkai, artis
tai, mokytojai, komersantai, 
laikraštininkai ir tt.

Žingeidi! butų no vienam su
žinoti, kiek ištikrųjų randasi 
šiandien Amerikoje su univer
siteto mokslo laipsniu profesio
nalų.

Iki šiol man pasisekė surink
ti visoje Amerikoje medikų ir 
dentistų 126, vienok čia ta skai
tlinė nepilna. Mat dauguma 
savo pavardes taip suamęriko- 
nino ir nuo lietuvių atsitolino, 
kad jie; lietuvių tautai yra žu
vę. Ir tokis amerikoninimas 
pravardžių ' apsireiškė visose 
profesijos mokslo šakose, ypač 
tarp čia gimusio ir mokslą bai
gusio jaunimo. O tokio jauni
mo randasi Amerikoje ne de- 
sėtkais, bet šimtais!

Norėtųsi čia nors dalinai, to
li nepilnai supažindinti musų 
lietuvišką visuomenę su lietu
viais daktarais ir medikais ir 
dantistais ir sykiu su Amerikos 

Lietuviu Dūktai u Draugija, jos 
siekiais, tikslu, kultūrine, ap- 
švietos darbuote ir tt., bet gai
la laikraščio skiltyse nėra vie
tos perdaug ilgam straipsniui.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija įsikūrė birželio 9-tą 
d., 1912 in., tai jau suvirs 15 
metų. Prie draugijos priklau
so žymesnioji dalis lietuvių dak
tarų medikų ir dentistų. Drau
gija įsikūrė tam tikram reika
lui atsiradus. Juose laikuose 
krekeriai, šundaktariai bujojo. 
Lietuvis daktaras žmonių aky
se stovėjo prastai. Mat atsi
sakė stebuklingai gydyti. Bū
damas idealistu, doru ir atsi
davęs mokslui, jis nėra biznis- 
inanas, jis nemoka iš žmogaus 
nelaimės sau pelną daryti. Ir 
jis greit įsitikino, kad jei ne
bus jokios atramos p rašai i n i- 
mui blogumų, tai jis bus nu
stumtas į šalį. Kad tą viską 
prašalinus reikėjo vienybės, 
spėkų, organizacijos. Reikėjo 
žmones šviesti, mokinti, blaš
kyti įsigyvenusį prietaringu
mą žmonėse. To vienas nepa
darysi. Tuo tikslu ir susitvė
rė Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugija. Po to dalykai žy
miai greit pagerėjo. Krekeriai, 
šundaktariai jau kiek nuslopin
ti; liaudyje prietaringumas su
mažėjo; daktarai sugyvena žy
miai geriau; pasidalinę švieti
mo liaudies darbu - vieni gy
vu žodžiu, kiti per laikraščių 
skiltis šviečia—mokina liaudį 
sveikai gyventi. žmonės kas 
kart vis su didesniu pasitikėji
mu kreipiasi prie lietuvių dak
tarų, nors lietuvių daktarų skai
tlius auga ir auga. žmonės 
kas kart vis daugiau ir dau
giau pamyli lietuvius daktarus 
ir reikale kreipiasi prie lietu- 
bių daktarų ir neapsigauna. 
Greit įsitikina, kad gerą ir są
žiningą patarnavimą gauna.

Tarp lietuvių daktarų nema

žai pasirodo ir specialybes sri
tyje nemenkos spėkos. Pavo
jingiausias ir labai lepias ope
racijos lietuviui daktarui daro 
ir geresnes pasekmes turi, ne
gu kad seniau svetimtaučiai da
rydavo. ženklina, turime spe
cialistų meidkų-ebirurgų ir 
dendistų ir tai ne vieną, bet 
keliolika. Turime krutinės ir 
vidurių ligų, turime odos ir ve
nerinių ligų, turime moterų ir 
vaikų ligų.

Šiandien amerikiečiai lietu
viai nebereikalauja svetimtau
čių gydytojų-ch irurgų ar den- 
tistii maldauti patarnavimo. Ir 
tai netik Chicagoje, bet kiek
vienoj didesnėj lietuvių koloni
joj jau randasi vienas kitas lie
tuvis gydytojas-ch irurgas, den- 
tistas. Na ir gerai daro lietu
viai reikale atsikreipdami pas 
savuosius. Tuom sutaupina ir 
pinigų ir sąžiningą patarnauvi- 
mą gauna.

Šiandien Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugija išaugo 
didelė ir galinga intelektualai 
jėga; jon susispietė geriausios 
medikų-chirurgų ir dentistų 
spėkos. Draugijos pastango
mis nuveikta dideli kultūriniai 
apšvietus darbai, lyginai ir lab
darybės srityje nepasiliko už
pakalyje.

šiems metams tapo išrinkta 
nauja valdyba, kurion įeina 
cnergingi-darbštųs nariai:

L Dr. M. T. Srikolis, prezi
dentas.

2. Dr. P. Z. Zalatoris, vice
prezidentas.

3. Dr. C. K. Kliauga, iždinin
kas. »

4. Dr. A. L. Graičunas, sek
retorius.

Draugijos valdyba jau eina 
savo pareigas. Numatoma ne
paprastai svarbus kultūros, ap
švietus ir labdarybės darbai.

Kadangi šiais paskutiniais 
metais daug naujų daktarų me
dikų ir dentistų užbaigė pasek
mingai mokslą ir daugumas jų 
tapo nariais Am. Liet. Dakt. 
Dr-jos, tai pasveikinimui su 
laiminga pradžia jų profesijoj, 
lyginai sueiti į artimesnius san- 
tikius su chicagiočiais lietu

viais, Draugija rengia banke
tą su programų ir šokiais. Ban
ketas atsibus New Bismark 
viešbutyje, 171 W. Randolph 
St., gegužės 6-tą d. Tikietus 
reikia įsigyti iš anksto ir juos 
galima gauti pas Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugijos na
rius. —A. L. G.

Suimta penki vaikezai; areš
tuoti, kai jie mėgino apiplėšti 
kriaučiaus dirbtuvėlę, 2124 W. 
21 Place. Vaikėzų pavardės yra: 
T. Chmielcwski, 2702 W. 21

St.; Rudolph Nemec, 4006 W. 
16 st.; Stanley Genrott, 2056 
\V. 21 st.; Frank Yeney, 1737 
N. Linder avė.; Joseph Pau- 
clier, 2223 \V. 41 st.

VISIŠKAS IŠPARDAVIMAS
Mes išeinam iš biznio

Parduodam žemiaus wholesale kainų vyrų ap- 
rėdalus.

Moterims ir vaikams visus parduodame žemiau
siomis kainomis.

Turiu parduoti į trumpą laiką. Galiu parduoti 
ir visą storą, jeigu rasis norinčių pirkti. Duosiu 
pigiausią rendą tam, kas norės pirkti.

M. J. MATULAUSKAS
3356 So. Halsted St.

P. Dubickas

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE N

Darbo žmonės
Indorsuoja

ROBERT E. CROWE
Kitose šalyse gimę balsuotojai , 

Chicagoje ir Cook County, yra nu
stebę ta kova kuri yra vedama, kad 
pakenkus nominacijai Valstijos Ad- 
vokatui Robert E. Crowe, ir jie yra, 
suorganizavę politiškus kliubus vi
sose dalyse miesto, kurie veiktų nau
dai Pono Crowe re-nominacijai.

Ponas Crowe yra pasižymėjęs kai-1 
po getas draugas kitokią kalbą var-| 
tojantiems žmonėms. Jis yra paėmęs 
atstovus visokių tautybių ir pastatęs1 
juos j atsakančias vietas ir žymius 
politinius viršininkus. Dar niekuomet 
nebuvo tiek daug atstovų įvairių! 
tautų, kaip laike buvimo Valstijos 
Advokatu Pono Cro\ve.

ROBERT E.' CR0WE
Kandidatas į Valstijos Advokatus
Teises gerbianti piliečiai labai gi

ria Pono Crowe nusistatymą, nes jis 
yra teisingas ir energingas. Yra pa
daręs rekordą persekiojime krimina
listų ir padarydamas Chicagą ir Cook 
County saugia vieta gyventi ir da
ryti biznį.

Kišenvagiai, kurie užpuldinėja ant 
moterų ir apvagia jas, yra visai iš
vyti iš Chicagos. Vagįs ir razbainin- 
kai, kurie užpuldinėja darbininkus, 
yra nubausti ir pasodinti j kalėji
mus ir prasikaltimai dabar yra kur 
ks mažesni negu būdavo pirmiau.

Darbininkai irgi yra daug pasinau
doję iš buvimo Pono Crovve valsti
jos advokatu, nes jis privertė pildyti 
įstatymus palankius darbininkams. 
Narni) industrija Chicagoje turėdavo 
visokių nesusipratimų, o prie jo ad
ministracijos darbininkai gavo padi
dintas algas.

Poną Crovve remia netik vietiniai 
darbininkai, bet jis gauna pritarimą 
Unijų atstovų visoje šalyje.

Kiekvienas unijistas darbininkas 
turėtų balsuoti už Valstijos Advoka
tą Robert E. Crovve, balandžio 10 
dieną.

DUBICKO PRANEŠIMAS
Šiuomi turiu už garbę praneš

ti savo draugams, kad aš, Pius 
Dubickas, uždėtojas “Kauno Pi
lės”, 732 W. 19 St., esu formaliai 
pasitraukęs iš virš pažymėtos vie
tos ir visi mano bizniški ryšiai 
yra galutinai pertraukti. Kurie 
turite pas mane asmeniškus reika
lus galite mane matyti žemiau pa
žymėtu adresu. Draugiškai,

Pijus Dubickas
1827 So. Halsted St., Tel. Canal 4960

SUBATOJ VELYKOMS APRĖDALU IŠPARDAVIMAS
Pavasariniai Kautai

verti iki $35
riicH put Velykas mes pasiūlome Pa- 
vasarinius Kautus tokios retos ver
tės. kad nustebins jum. Materialai: 
KOHimir, Kaului. Salin. Bengaline, Im
portuoti *i'wee<lH. Faille, Twve<lx.
Vim|) Pageidaujamų Spalvų: Juodi. 
Dantim, Niitnieat. Mituly Mėliui ir 
dauKeJis kitų spalvų.

MieroH dėl vImu;
Moterims 30 iki 4 1. Merginoms 14 
iki ik. Storoms moterims 4U iki o'!. 
Pirkit Man riihtiK mtiHij modernišku U 
mėnt'Hiams iAmokėjimų planu.

Štai yra planas:
Pirkinys .>5 įmokėti $1 | sav. 

$:t'> Pirkinys — S7 įmokėti — $1.50 
į savaitę*.
$50 Pirkinys -— s 10 (mokėti — 
$1.75 į savaite.
Kitomis kainomis tiarai proporciji) 
Bodtj reikta primokėti už sųskaitų 

vetUm<|.

Kiti kautai nuo $29.75 iki $69.75 
Klein Bros — antrus atikštas

Vyrų Velykoms Siutai ir Virškaučiai
Kiekvienas siutas su 2 kelnėmis

Vilnonių materjoli) su 
"built-in” pasiuvimo kuris 
užlaiko originali pasiuvi
mo išžiūra iki pat nudė- 
vėjinio. I'žranėdiniinas ga
rantuotas per iAdirbinėtojus 
ir mus.

Mieros 32 iki 4K

Kiekvienas aprėdalas pirk
tas už $25 ir daugiau, ga
lit gauti 0 mėnesiams iš
mokėjimui

Klein Bros—pirmas augAtas

6X00 Porų Full Fashioned Šilkinės Pančiakos
VVayne Knit” ir “Holeproof” rąšies, 

Visos Chiffon silkinės iki viršaus 
$1.75 vertės

Speeialis supirkimas iŠ dviejų 
žinomų firmų. Kiekviena pora 
tikrai nauja. Naujomis kulni
mis. virA 20 skirtingų spalvų! 
VirA (1,000 porų pasirinkimui. | 
Viaos Miltinės nuo pat virAaus 
iki apaėiai. Puikiausios rtjAies, 
didelis pasirinkimas, 
na pora sustiprinta 
dėvėjimo. Kiekviena 
nai fashioned.

Kickvio- 
dėl gero 
pora pil-

Kiekviena pora puikiausios vertės i' 
atžvilgio kainų, rųAies ir stylių. Visų 
mierų.

Klein Bros -- Pirmas aukAtas

Puikiausios Skrybėlės
Copen, Žalios, 
Pilkos, Rose. Mė
lynos. Raudonos 
Hair Braid Skry
bėlės, Croehct Vi- 
sea Skrybėlės, 
Novelty liaudinės 
Skrybėlės, Atiko 
ir Alandų kombi
nacijos skrybėlės 
— Visos po $3. 
Visokių stylių, 
užriestos, snug ir 
close-fitting. Kvie 
tkos, HpilkoM ir 
ornantentai vartojama pnKiažl- 
mui ...............

$3.00
Dykai skrybėlių baksės prie kiekvienos 

skrybėlės

Klein Bros — Antras aukAtas

Rayon družėti Broadeloth 
kiniai. Importuoti EngliA 
eloth Marškiniai.

Mes neatsimenam tokio didelio su- 
taupymo ant marAkinlų I DABAR I 
PrieA Velykas, dėl didelio pirkimo 
mes jiasiu 
inarAklnlus 
prastų

ali, Tan, Mėlinl ir Plain spalvų 
Su prisegamais ir atlenkiamais 
kalnleriais. Pasirinkimas už $1.47 

Klein Bros — Pirmas aukAtas

Moterų Čeverykai
Nauji) stylių Oxfordai, Pumps ir Ties. 
Didelis pasirinkimas populiarių Velykoms 
spalvų! Visokių stylių kulnys.
Skuriniai, Satininiai ir Patentuotos 
Skaros.

K It in Bros — Pirmas aukAtas

Novelty Naujos Vely
koms Dresčs

Puikus pasirinkimas ir. superior vertės
Moterys ir merginos kurios nrol turėti naują 
dresę Velykoms pasidžinugs iŠ Šio rinkinio. Del 
dėvėjimo, prie biznio arba vakarinėms iAeigoms. 
Visos puikių stylių, brangios moterų Aridžiai. 
EnrembleH. prints, tave, neeklines ir kitos 
smart dreses. Visų nauji) spalvų. Daug popnlia- 
nų ntivy, balių ir juodu.
Del didesnių moterų mieros. 32% iki 52% 
Del mažesnių moterų mieros, 32% iki 4b Mi 
Mergaitėms mieros, Ii iki 20 
Moterims mieros, 30 iki 44 

$13 2 už $25 
Klein Bros — Antras aukAtas

Velykoms Marški
nių Išpardavimas

spalvų

MurA-
Broad-

Dtisiulome populiarių stylių 
..:...i •kur kas pigiau pa- 
kainų."

SI.47
verti iki $2.60

Vaikams 4 Šmotų Siutai
Visi vilnoniai siutai, novelty 
paternų ir naujų pavasariniu 
siialvų. Kiekvienas siutas su 2 
kelnėmis •— pasirinkimas 2 il
gų arba 2 kr.ickerlų arba vie
nų Ugi) ir vienų knlekerii). 
Dviem arba viena eile guzikų. 
Kautai vyriAkų stylių. Vestos. 
Visų mierų nuo iki IK meti). 
Labai pigios kainos.

$7.95
VEI.Tl'I indoor bat ir bąli 
tirto kiekvieno berniuko siuto 
už $7.96 ir daugiau. Specialia 
gražumas berniukams!

Klein Bros — Pirmas aukAtas
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Balandžio 1 d. SLA. 226 kuo

pa laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuriame buvo renkama SLA. 
Pildomoji Taryba ir į sekami) 
seimą delegatai. Balsavimo 
pasekmės tokios:

Ant prezidento: S. Gegužis, 
Mahanoy City, Pa. — 36 bal
sus; B. Salaveičikas, Ne\v Bri
tam, Conn., — 10,; Dr. A. L. 
Graičunas, Chicago, III. — 3.

Ant vice-prezidento: V. Ka
marauskas, Eduardsville, Pa. 
_  32 balsu; M. Bacevičius, Chi- 
cago, 111. 13; J. Neviackas, So. 
Boston, Mass. — 2.

Ant sekretoriaus: P. Jurge
li utė — 36 balsus; E. N. Jes- 
kevičiutė, Brooklyn, N. Y.—10; 
S. Elijošius, Kenosha, Wis. — .2

Ant iždininko: T. Paukštis, 
Pittston, Pa. — 36 balsus; J. 
J. Gerdauskas, New Britain, 
Conn. — 12.

Ant iždo globėju: J. M. Da
nielius, Broooklyn, N. Y. — 
34 balsus; M. A. Raginskas, 
Plymouth, Pa. — 32, 1). G. Ju
stus, \Vorcester, Mass. — 10; 
J. M. Bučinskas, Binghamton, 
N. Y. — 11.

Ant daktaro-kvotėjo: Dr. E. 
G. Klimas, Philadelphia, Pa.
33 balsus; Dr. J. T. Vitkus, 
Cleveland, O. — 17.

Seimo delegatais likosi išrink
ti Jonas Kaulinas ir Mikas Kū
gis. —J. Naujalis.

Dabokitės prigavikų
Tūlas rusas, atėjęs su mote

rimi i>as p. Burbą, 3214 South 
Halsted st., nupirko dvi dresi 
ir išmainė čekį $15.32 vertės. 
Jis pasisakė, kad tai algos če
kis, ir išėjo savais keliais.

Vėliau betgi pasirodė, kad če
kis buvo jo paties ar kito keno 
klastingai parašytas ir bankas 
to čekio nemaino.

Čekis yra parašytas tokio 
biznieriaus vardu: “Bareli & 
Cutler Manuf., 1840 W. 13th 
st., ir čekiai išduoti Communi- 
ty State Banko, šis biznis ir 
dabar verčiasi ir turi batikoje 
pinigą.

Barch & Cutler pranešė p. 
Burbai, kad jų biznis buvo su
degęs ir kad tuo laiku prapuo
lusi čekių knyga, tai dabar tur 
būt ir rašo kas nors tos knygos 
čekius.

Minėtą prigavingą čekį, įsuk
tą p. Burbai, pasirašo A. M. 
Lieberman.

Tas pats žmogus išmainė če
ki $60 vertės pas p. Sirų, 3548 
So. Halsted st., pirkdamas če- 
verykus. P-as Sirus pažino mo
teriškę ir todėl patikėjo, kad 
čekis geras. Dabar abu — jis ir 
Burba — ieško apgavikų, bet 
kolei kas negali surasti.

Bridgeportietis.

Kas girdėti “Naujie
nų” lavakorčių 

skyriuje
Ekskursija gegužės 2 d., 1928

Jau laikas pradėti rengtis vi
siems, kurie nori važiuoti su šia 
ekskursija. Lietuviška patarlė 
sako: “Nesigailėsi anksti atsi
kėlęs ar jaunas apsivedęs.” Tai 
ir šį kartą Amerikos piliečiams 
dar yra laiko prisirengti. Bet 
juo anksčiau jie pradės rūpin
tis, tuo geriau.

Lietuvos piliečiai, norintys 
grįžti, turi pasiskubinti, nes jie 
jau labai mažai laiko teturi.

Visas reikalingas informaci
jas galima gauti “Naujienų” 
Laivakorčių Skyriuje, 1739 So. 
Halsted st. Ofisas atdaras nuo 
8 valandos ryto iki 8 valandai 
vakaro kasdien. Sekmadieniais 
— nuo 10 valandos ryto iki 2 
vai. po pietų.

“N-nų’ Laivakorčių Skyrius.

Bridgeportas
Romeliams nepavyko

Prie Auburn avenue ir 34 PI. 
yra užeiga lietuvio Petrušonio. 
Trečiadienio vakarą, apie 8 vai., 
keturi girti vaikėzai atidarė už
eigos duris ir ėmė šaudyti į 
Petrušonį. Jie pataikė du šūviu 
į koją ir vieną į ausį pačiam 
Petrušoniui. Gi Petrušonio bur- 
dingieriui kulka perplėšė keli
nes.

Vaikėzus policija pagavo ir 
jų kišenius krėsdama, sakoma, 
radusi keletą revolverių. Vaikė
zai buvo girti. —P. M.

Federacija Lietuvių
Kliubų ,

Federacijos delegatų ir kliu
bų valdybų, priklausančių Fe
deracijai, susirinkimas įvyko 
balandžio 3-čią Meldažio sve
tainėje.

Pirmiausia atlikta menkesni 
tarimai, kaip tai: skaitymas 
protokolo iš pereito susirinki
mo, aptarimas užsilikusių rei
kalų, vardošaukis delegatų. O 
jk) to jau eita prie tikrojo dar
bo — prie to tikslo, kuriuo 
šaukta šis susirinkimas.

Susirinkimui buvo specialiai 
paruoštas dienotvarkis, patie
kiąs klausimus apsvarstymui, 
liečiančius pačią Federaciją ir 
Kliubus, priklausančius Fede
racijai Lietuvių Kliubų.

Nutarta pridėti priedą prie 
kliubų konstitucijos — tikslas 
ir siekis Federacijos kliubų — 
kad kiekvienas narys galėtų ži
noti, kodėl yra Federacija kliu
bų. Tas nutarimas ir to nuta
rimo įvykinimas pašalins daug 
nesusipratimų, kurie kyla kliu
buose, nes paprastiems nariams 
nebuvo aiškinama, kodėl jo kliu 
bas priklauso Federacijai Lie
tuvių Kliubų. Sutvarkyti šį 
reikalą tapo išrinkta komisija.

Vienu balsų nutarta steigti 
sporto skyrių prie kliubų su
tvėrimui Federacijos sporto ly
gos. Tai buvo vienas svarbiau
sių žingsnių, kokius Federacija 
yra dariusi. Nors ėmė laiko 
kol kliubai, priklausantys Fe
deracijai, suprato reikalingumą 
sporto skyrių kliubuose, idant 
užtikrinus savo gyvavimą. Kad 
sukėlus energingesnį veikimą 
Federacijoje bei kliubuose, rei
kia jaunimo. Kitų kliubų pra
eities patyrimai parodė, jogei 
įsteigimas sporto skyriaus prie 
kliubo neša naudą pačiai orga
nizacijai. Tas nutarimas atida
ro plačių dirvą visoje Chicago- 
je ir jos apielinkėse organiza
vimui čiagimio jaunimo.

Tą patį vakarą tapo padėtas 
pamatas Federacijos besbolo 
lygai, susidedančiai šiuo laiku 
iš keturių kliubų—Golden Star, 
\Vhite Star, Red Bose ir White 
Clover, — o Morning Star ir 
Amity Club pareiškė, kad taip
gi turės savo besbolo jauktus. 
Gi Brighton Park ir Evening 
Star kliubai pasižadėjo juo 
greičiau suorganizuoti savo 
jauktus ir stoti į Federacijos 
lygą. Reiškia, pirmą kartą 
lietuvių besbolo jauktų lyga 
taps veikiančiu kunti Chicago- 
je vadovaujama Federacijos 
kliubų. Iš kiekvieno kliubo ta
po išrinkta sporto skyriaus de
legatas, o Federacijos raštinin
kui p. P. J. Indrelei įsakyta 
tuojau sušaukti susirinkimą, 
kuriame delegatai pagamins 
tam tikrus sporto skyriaus va
dovautis patvarkymus, liečian
čius kliubus ir sporto dalyvius, 
kad patvarkymai butų visiems 
vienodi.

Nutarta bendrai surengti 
vieną milžinišką balių — visų 
kliubų ir Federacijos kartu. Va
karo tikslas atgaivinti senąjį 
draugingumą kliubų ir narių 
tarpe. Parengimas įvyks atei
nantį rudenį. Tikras laikas ne
paskirtas. Surengimui šio va
karo rūpintis paskirta tam tik
ra komisija.

Su tuo tarimu susirinkimas 
baigėsi. Bet tai buvo vienas 
pavyzdingiausių susirinkimų, 
kokie yra kada nors buvę. V i- 

ai matė reikalingumą padarytų 
tarimų, svarstė dalykus šaltai, 
be išmetinėjimų. Kai delegatai 
ir kliubų valdybos skirstėsi na
mo, pas visus matėsi pasiryži
mas, veikti, auginti kliubus ir 
plėsti jų darbuotę, platinti Fe
deracijos idėją Chicagos lietu
viuose.

Tai buvo gera pradžia dar
bui.

J. Ruiko, F.L.K. koresp., 
11055 S. Michigan Av.

Man juokai
Kartais esti taip, kad vienam 

juokai, o kitam nė šypt.
Aną dieną žiuriu vyras “Nau

jienas” skaito. Skaito tai skai
to — nieko tokio naujo. Bet 
jis taip į knibęs, taip užsiinte
resavęs ,kad palei nosį iš piš- 
talieto šautum ir tai kažin ar 
susijudintų.

Tokiu budu ir mane • paėmė 
noras pažiūrėt ką jis ten taip 
skaito. Aš ištempiau savo ru
das akis ir žiuriu į tą vietą, 
kur jis skaito. Visųpirma pa
mačiau antgalvį: “Moterų Li
gos.” Aš nieko nelaukdamas tik 
bakšt jam nykščiu į pašonę, o 
jis nė ne krust. Antrą kartą 
gerai bakstelėjau. Jis atsigrį
žo į mane ir žiuri. Aš nieko ne
laukdamas ir sakau jam: “Juk 
tamsta esi vyras, o ne moteris, 
ir žinai gerai, kad jų ligomis 
nesirgsi.”

Jis man ir sako: “Broleli, net 
man baimė ima.”

“Na, ko tamsta bijai — ar 
moterų ligų?”

“Tamsta nesijuok”, jis man 
atšovė. “Aš skaitau kaip nuo 
jų gydytis. Juk tamsta žinai, 
kad ligos limpa, o jeigu man 
priliptų moteriška liga, tai ir 
šok kazoką, kad nori.”

“O, šitaip! Tai,*reiškia, tam
sta ir kaip liga kimbi prie mo
terų, o ix> (o bijaisi?”

“Nu, ne,” sako jis, “aš mo
terų nebijau, tik moteriškų li
gų bijau, nes jeigu priseitų 
sirgti, tai nemokėčiau nė kaip 
užsilaikyt; todėl ir įsigilinau į 
skaitymą.”

“O man j Uokai/kad tamsta

PRANEŠIMAI
.Jaunu Lietuvių Amerikoje Tautiš

kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimų penktadieny], balandžio 6 d., 
7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių dalykų aptarti.

nut. rašt. S. Kunevičius.

Brighton Park. SLA. 176 kp. su
sirinkimas įvyks pėtnyčioj, balandžio 
6 d., 7:30 vai. vak. Jokantų svetai
nėj, 4138 Archer Avė. Gerbiamieji 
malonėkite skaitlingai dalyvauti, nes yra svarbių reikalų. Balsavimas Pil
domos Tarybos, delegatų rinkimas j 
busiantį seimų ir naujų narių at
siveskite prisirašyti prie SLA.

Seki*. A. Trijonis.

SLA. 109 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadieny], balandžio 6 
d. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 
PL, 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
Kviečiami būtinai atsilankyti, nes bus 
rinkimas Pildomosios Tarybos ir rin
kimas delegatų j seimų. Valdyba.

Atsiminkit Balandžio 22 d., Dus
Nedėldienis. Tų dieną bus 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių 
certas, Lietuvių Auditorijoj.

Draugystė Lietuvos Vėliava Am. 
No. 1. AŠ pranešu visiems draugams 
ir draugėms, kad Velykų dienų ne
įvyks susirinkimas, yra atidėtas 15 
dienai balandžio, 1928 m.

Pirmininkas Jonas Mutuz 
Sekretorius J o e. Dabulskis.

Kurie padavėt aplikacijas dėl įs- , 
lojimo į Chicagos Lietuvių Draugi
jų Savitarpinės Pašalpos būtinai al- 
silankykit pas Dr. A. Montvidų, 
1579 Milvvaukee avė., nevėliau ba
landžio 9 d. —X. Saikus.

Roseland. — Lietuvių Amerikos 
Bepublikinų Kliubo 9 vvardas laikys 
savo mėnesinį susirinkimų 9 d. ba
landžio, kaip 7 vai. vakaro, Stru
milos svet., 158 E. 107 St. Visi na
riai būtinai turit pribūti, nes bus 
svarbių svarstymų kaslink rinkimų 
ir šiaip kliubo dalykų.

W. Krlštopaitls, rašt.

Chicagos • Lietuvių Auditorium 
Bendrovės mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, balandžio 9 d., 8 
vai. vakare, Auditorium svet., 3133 
S. Halsted St. Gerbiami direktoriai 
ir draugijų atstovai visi priimkit 
laiku. —Nutarimų rast.

Westville, III.— SLA 223 kuopos 
susirinkimas įvyks balandžii 8 d., 
Bus balsavimui į Centro Pildomųjų 
Tarybų. Būtinai turi visi nariai at-j 
šliaukyti. Kurs neatsilankys, bus 
papeikiamas, 'taipgi ir naujų narių 
atsivesikt susirinkimai!. Vieta — 
A. Šiokio svetainėj.

K. p. Aokubaitis, rust.
410 Indiana avė., VVestville, 111.

saviniesi svetimas ligas.”
—Pustapėdis.

Pranešimas
■ ■ — i III —

Illinois Lietuvių Pašai po s 
kliubas laikys ekstra mėnesinį 
susirinkimą penktadienyje, ba
landžio 6 dieną, Lietuvių Audi
torijoje, 3133 So. Halsted st. 
Pradžia 7:30 v. v.

Visi kliubiečiai kviečiami bū
ti šiame susirinkime, nes yra 
daug dalykų apsvarstyti. Bus 
tikėtai išdalinti vakarienei. Va
karienė įvyks 13 dieną gegužes.

A. Kaulakis, nut. rast.

Parodavimas
Padėjimas kampinio akmens 

naujai Austin Park miesto sa
lei bus trečiadienio popietį, ba
landžio 7 dieną. Ceremonijose 
dalyvaus, apart kitų, guberna
torius Small. Manoma, kad pa
rodoje dalyvaus virš 3,000 autų. 
Paroda prasidės 12:30 vai. die
nos nuo Columbus Park.

Tą pačią dieną La Follete 
parke gubernatorius padės 
kampinį akmenį La Follete Me- 
morial trobesiui. Tai įvyks 3:30 
vai. po pietų. Ceremonijose da
lyvaus daug augštų miesto ir 
valstijos valdininkų.

________ Graboriai______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musą patar n a v I m a •, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran 
gus, todėl kad neturi- JjS 
nio išlaidų užlaikymui 
skyrių,

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAV1CZ
Lietevie Grabo'riva ir 

Balzamuotojaa

2314 W 23rd PL 
Ckilago, UL

Patarnauja laidotuvi- 
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atšilau* 

' kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Rooseveit 2515 - 2516

4 F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Balsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115
ART. i Baigusi akufte- 
Kon- yjjog koleg i j ą;

ilgai nraktika-
vusi Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
priei gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose- reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal 
State Bank ....

Moterys ir mergi
noj kreipkite* »U 

reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartj.

Douglas Parke kitos ceremo
nijos įvyks sekmadienyje, ba
landžio 8, kaip 2 vai. po pietų. 
Čia taip gi bus padėtas kampi
nis akmuo busimam botų trobe
siui.

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenee 

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

Telefonas Boulevnrd 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez* Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

8243 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS |
Palengvins akių įtempimų, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo, slaptas ligas VYTU ir mote 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- ~QK1C1 y • >• _ .
mo, skaudamų akių karštj, atitaiso 861138 • _
kreivts akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teiidngai akinius. Visuose at- —■■■■ --- —-— ■— —
sitikimuose egzaminavimas daromas VIRAUI ASHLAND STATE BANKO 
su elektra, parodančia mažiausias | 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 12 vai. po p.

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
4712 South'Ashland Avė.' N61s,ioJ nuo 2:!i*iki 4:80 ’• po piet' 

Phone Boulevard 7589 TELEFONAS CANAL 0464

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis \kiq Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

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

TeL Kenwood 5107 
Valandor

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330 

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

DR. M. T. STRIKOL i 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenee 

Telefonas Boulevard 7820 
Resn 6641 South Albany Avenue 

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St 
Valandos: 1 iki 3 po pietųr6 iki 8 vak.

Tel. Brunsvrick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultraviolėtlni šviesa ir diathermia

Res. 6690 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. IU

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Office Boulevard 7042 _____
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekoa 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

DR. AJJ(ARALIUS~
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street

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

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6918
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res- 3201 South VVallace Street

Įvairus Gydytojai
GYDO 

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

DR. J. W. BEAUDETTE

Ofiso Tel. Victory 6893 
Kez. Tel. Drexel 9191

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas tr Chirurgai

Specialistas Moteriškų, Vyriikų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3192 So. Halsted SU Chicago 
arti 81st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nediliomis ir iventad. 10—12 dieną

Telephong Yards 0994

OR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Arenau

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

Ras. Telephone Plaza 8200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija;
1925 W. 18tb St. netoli Morgan St
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį Su. Shore 2238, Boulevard 6483

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvravkee Avenae 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M

Seredcs vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1724 S. Loumis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

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-------
Ofisas

4729 South Ashland Aveniu, 2 labo# 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 

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

Phone Midway 2880

Advokatai
K. Jurgelionis

ADVOKATAS
3335 So. Halsted St

Tel. Yards 0141
Galima matyti vakarais, sulyg pa

skyrimo telefonu.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Advokatai

K, GUGIS
ADVOKATAS 

. Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Room 1111 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted St.

Tel Boulevard 1319
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergę. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 rakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedėlioj n-u 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Itoom 1217 
Telephone Rancjolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—1 
Telephone Rooaevelt 9090

Namų Telefonas Kepublic 96flS

A. A. DUS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

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

Pfitnyčioa.

Miscellaneous
Įvairus

GREAT NORTHERN RAILVVAY
Patarnauja agrikulturiniame cent- 

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

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pnvaunriui ir vasarai bandykit įToamearlh 
Boti ant savo žolės ir kviotkų. $5 jardui 
arba $1.75 bušeliui. Taipgi krūmeliai. Rei
kalaukit, veltui knygytųs: kaip užlaikyti 
daržų.

OTTO VVITTHOLD NUR8ERY.
675b Lolita Avė., l’alisade 622U-2172

Business Service
BĮznio Patarnavimas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP, 

6409 North Leavitt St 
Tel. Briargate 6815

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

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

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

Tel. Ardmore ‘1073

CEMENTINIS DARBAS, marini
mas ir kanginteriavimas visokios rų- 
šies., bile Chicagoj ir priemies
čiuose. Taikiam apskaitliavimus. 
Aaron Miller, 2918 N. Sacramento 
Avė. Phone Irving 7909.

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

819 W. Adams St 
Monroe 1946

1 (Continued oa page 8).
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Business Service
Biznio Patarnavimo*

(Continued from page 7)
TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 

užtaisome už $3. Darbas garantuotas.
C. MOSER

025 W. 48th PI. Yards 1034

BREVVER’S MATTRESS 
ir upholstering ša pa. Mes matrosų 
specialistai. Paimam ir pristatom j 
namus.

644 E. 43 .St. 
Drexel 2287

G. A. BENTZLET 
Patarnavimas upholstering 

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

Electro — Mekanikas ir 
Radio Ekspertas

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

Darbą garantuoju
V. KIMINAS

6111 S. Albany A v. Tel. Prospect 10434

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Heating, iron ir tile d ra i n ag e. Plum- 
bingo ir šildymo sistemos įvedamos, 
duilinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St.
West 0017

VENETIAN GARDENING AND 
landscaping — 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 Belmont 4702

GARANTUOTAS plumbingas, gas 
fitting ir suros, išmokėjimais. Tei
kiam upskaitliavimą.

FRED W. LARGE 
1013 N. California Avė.

Humboldt 7946

KARPENTERYS
Dirbu visokius darbus; malevoju, 

opieruoju ir cementinį darbą atlie- 
u gerai ir pigiai visiems žmonėms.

WM. MITREWITZ,
739 N. Troy St.

Tel. Nevada 8345

TVN1JU ir taisau pianu*. c*u patyrę*, 
ne* iiifai dirbsiu to* rų*ir« dirbtuvėj ir 
krautuvėj.
HENRY VVAKP 218 Lafltn. HnymvkM 4)14

Financial
_____ Finansai-Paskolos_____

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT

2-RUS MORGIČIUS
Padarome j porą dienų 

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

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St Dearborn 4020.
—11 ■ i ■— i I —■■ 1

COPORATION
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

A. OLSZEWSKI 
8241 S. Halsted 9t.» 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskola* ant 

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

vakaras

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8385 So. Halsted 9t

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND & 
MORTGAGE CO.

184 N. La Šalie St., 
Room 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

Financial
Finansai-Paskolos

SKOL1NAM PINIGUS
1 ir 2 Morgičiams

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2V4 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage <1199

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

VV1NTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

MES darome 1, 2 Ir 3 morgičius. 
Eighteenth Boncl & Mortgage Co.

1618 W. 18th St.
I. F. Dankovvski, prcs.
C. T. Dankovvski, ižd.

PERKAME 
Lietuvos Paskdlos Bonus 

Mokame
Augščiausias kainas 

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

MES perkraustom pianus, namų ra
kandus ir tt.Vežam ir toliau. Mes at- 
sišaukiam bile kur, bile kada. M vers 
Moving antį Long Distance Hauling. 
4153 Roosevelt Road. I^wn 0409.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co. 

1017 VVest 47th St.

Help Wanted—-Malė
Darbininku R<» i k i a

REIKALINGAS ekstra bučeris dėl 
pėtnyčios ir suhalos. 22119 \V. Luko 
St., Melrose Park, 111. į

REIKALINGI du popieruolojai ir j 
2 penleriai. Turi būt unijlstai. Atsi- j 
šaukit nuo 5 iki 7 vakare. A. K. 
Vahikas, 3939 \V. 65 PI. Tel. Repub
lic 1139.

Help Wanted—Žemale
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva moteris pri-1 
žiūrėjimui l vaiko: valgis, kambarys 
ir mokestis. 1021 Talman Avė.

REIKALINGA ištyrus vciterka.
3157 S. Ikristed SI.

Furnished Rooms
RENDON šviesus, apšildytas, mo

derniškas kambarys, pigiai. 6111 So. 
Albany Avė. Tel. Prospect 10431.

For Rent
EXTRA BARGENAS

3 ir 4 rūmų flatai, karštu vande
niu apšilodmi. Namas janitoriaus 
prižiūrimas, labai gražioj vietoj tar- j 
pe Jackson ir Washington paikų. 
Renda $37.50, $47.50 mėnesiui, šau
kite vakare po 7 arba nedėlioj:

BENDAI storas ir kambariai ar
ba atskirai 3 kambariai ir 6. Geroj 
iipiclinkčj. 5744 So. l’niin avė.

Phone Ventworth 7021

Musical Instruments
M uzikoe Instrumentai

20% PIGIAU
ant visų instrumentų

Garantuotas sutaupymas ant bresi- 
i nių, pučiamų ir stalininių instrutnen- 
. tų, vartotų ir nauju. Taipgi biskį 
! primokėjus mes išmokinsime jus gro- 
I ti bile kokiu instrumentu.

MR. MACKIE
3209 N. Ashland Avė., 3rd lubos 

Tel.zWellington 1146

SKOLINAM pinigus Už jūsų karą. 
Notas perfinansuojame. Išmokėjimai 
sumažinti. Važinčkit kol išmokėsit. 
Garfiehl Motor Co. S. E. Cor. 55th 
and Wabash. 7715 S. Halsted St. i 
Englevvood 0027-0028.

PRIDENTIAI AUTO LOANS;
atdara vakarui*. 893 E. fll*t St.. kampa* 

Cottaffo Grove Midway 4111

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, Copy- 

vvrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
gi Inu užsitikėjimu. Teisingas ir, 

reitas patarnavimas.
B. Pelechovvicz

Registered Patent Attornay, 
2380 W. Chicago Avė.

Dept. 7 
Chicago, III.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksų, 
assesmentų arba kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL F1NANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells St.

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

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

Arba
R0XY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris į saliu* 
no biznį. Kas mylėtuinėt eiti j tokį 
biznį malonėkit atsišaukti. K. Kur
pė, 1339 So. Hermit.igc avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA salesmenų pardavinėti 
reikmenis į nesvaiginamų gėrimų 
Rarlorus. Atsišaukit, 3227 South 

[alsted St.

UŽ ALGĄ.
Reikia atsakančiai atrodančių vyrų, 
apie 25 metų amžiaus, į didėlę' įstai
gą, kurie gali kalbėti angliškai. Už 
tą darbą mokame $50 j savaitę. '

M R. KERANSKI 
Room 1514

134 N. La Šalie St.

REIKALINGAS geras kriaučius 
(tailor), 3 fl. J. Sholis, 3133 South 
Halsted St.

REIKALINGAS extra bučeris pa
tyręs savo darbą, arba dirbti nuo
lat trumpas valandas už $25 į sa
vaitę. Turi mokėti gerai lenkų kal
bų. 2894 Archer Avė.

REIKALINGAS tuojaus geras vy
ras ant l’ruktų fanuos ir prie golfo 
lauko. Atsišaukdamas paduokit sa
vo metus ir lindynių. Gera mokes
tis geram vyrui. J. J. Baehunas, 
Sodus, Mich.

GROJIKUS pianas A-l stovyje, 
turi puikinusį ton^, parduosiu už 
$75. Yra 70 roleriai, benčius ir ca- 
binet. Dalį pinigais, o kitus išmokė
jimais, 6512 S. Halsted St., 1 fl.

Furniture & Fixtures
Kaka^jai-Įtaisai^

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių, verti $1009  ...................... . $295
4 kumbarh), verti $2000 .......................... $475
$2OO Mohair Friezo uekiydioH Betas .... $88 
$450 Frteze seklyčios setas ........ $145
$150 rieAulinis vaikomo kambario setas $55 
$1M5 5 Arnotų walnut mieariiiniio »eta« $S8 
t'oxwe!l ki-e*lal. kaurai visokio* rųAies.
b šmotų pusryčiam* *etn* .................... .... $10

COLLINS STORAGE 
5114 Madison St. 

Atdara vakarais iki 9, nedalioj iki 5

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

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

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

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

SCHWARTZ BRuS. 
640 East 61 st St.

Iš Sandelio Išpardavimas
Mohair l’arlor sotu* ....................  $49.00
$35<ė Parior . setas .............................  $05.00
$400 Frieze l’arlor setas ................. $85.00
VValnut Bedroom setą* ...........   $35.00
$200 vVulnut miegruimio setas ____ $55.00
Valgomo kumb. setus .........   $30.00
$150 Valgomo kambario setas ___< $45.00

9x12 VVilton kaurai* ..................  $15.00
$06 VVilton 9x12 .. .................... $22.00
$95 VVilton 9x12 ................................... $37.00
$60 Coxweli krėslai ........................   $15.00
AVAILABLE STORAGE CO. 

7728-32 Stony Island Avė.
Atdara iki 10 kas vale, ned. iki 6 v. v.

Storage Išpardavimas >
Jūsų proga niiKiplikti augštos njšies for- 

niAlti*. k.ii'peiu* labai pigiu kaina.
4 kambariu fuiniėiai taip pigini kaip $185 
Gryna.* iniinoguny parlorio *etas $60.
• Moluiir iriee” pariorio setai.
Viiiakiško riešučio medžio valgomojo kam
bario setai, miegkambario setai.
VVilson Itarpetui, visokio didžio.
Coxwell kėdė*, stalai, lempos ir t. t. 

I’ARAMOUNT STORAGE 
7301 Grecnwood Avė.

FORN191AI 7 kainb., greitam pardavimui 
tik $350. galima reuduoti butų, garu šildo
mas, karštas vanduo. $60. Pašauk VVest 1229

Nauji arba Vartoti Rakandai
Storagyjo, pigiai greitam Išpardavimui par

lorio setai, valgomi setai, miegkambario se
tai. taipgi dideli* pasirinkimas visokiu ra
kandų ir vartotų karpetų. visokio didžio.

CHl-OAK PARK STORAGE 
3531 N. Clark St.

VVarner Storage, 324(1 N. Halsted St. 
Atdara vakarais ir Nničlioniis iki 5 v. vai.

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

BR0WN FURN. CO.
1741 W. Madison St. Seeley 5633

PARDAVIMUI barbernės rakan
dai. Atsišaukite 4609 S. Fairfield 
Avė.

NAUJI ir vartoti likę hankrutlju- 
sių rakandai ir kaurai. Tikras bar
menas. Dastatymas veltui. Bald's 
Furniture, 1142 W. Madison st.

Furniture & Fixtures
Rakandai- Įtaisai |

JA t'NA pora parduoda su nuo
stoliu gražius > rakandus, mohnir 
seklyčios setas, 10 šmotų valgomo 
kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Galima parduoti dalimis. K ey.stono 
6738. 1337 N. Albany avė.

Sewing Machine
_________Siuvamos Mašinos_________

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

3352 So. Halsted S Ir.
Phone Yards 6751

Automobiles

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

AUKSINE PROGA
Pardavimui Roiulhotise ir gasoli- 

no stotis prie dviejų cementinių 
kelių 79th ir Archer avė. Kaina 
stebėtinai žema.

Savininkas Juozas Vilimas 
4558 S. \Vashtenaw avė.

Phone Virginia 2054

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MŪRINIS namas du po 6 ir 5 
kambariai, 1 ’/g bloko nuo Douglaft 
Park. Pigiai. 2637 W. 18 St.

PARDAVIMUI G kambarių mūri
nis bungalovv, moderniškas 2 karų 
f (a ražas, Marųuette Manor. Didelis 
mrgenas, jei pirkaite tuojau. 6210 

So. California Avė.TU * ——— -»W « » l ■ —■ l l —*
SOUTHWEST SIDE—Apt. namai, 

I 5 fl. ir krautuvė, netoli Douglas par- 
j ko įplaukų $270, $4000 ii* išmokoji- 
‘ mais, 2 fl. Rock. 2953.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pa r<I a v Įm ui

TIKRAS NAMAS 4 FLATŲ
4-5 kambarių moderniškas mūrinis 

bungalow, 4 karų mūrinis garažas, 
lotas 50'; 125, netoli 63 St. ir Kedzie 
Avė., kaina $29,000, cash $7850, 
kilus morgičius.

HARR1S AND UNGER
3310 W. G3rd St.

Hemlock G263

TURIU du lotus, kuriuos mainysiu 
ant automobilio arba barbernės. Ix>- 
tai yra geroj vietoj ir nebrangus. 
Kreipkitės pas

WM. GRITENAS, 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 5065

7012 ARTESIAN Avė. Puikus 2 fl. 
muro budinkas 2 metų senumo, 6-6 
kamb., karšto vandens šiluma, per
dėm moderniškas; 2 karu muro gara
žas; lotas 30x125. Kaina $18,500. Cach 
reikia $6500, pirmo morgičio $8000. 
Likusius išmokėsit po $75 per mėne
si ir procentus. Brokerio komisas. 
Matyk ^avinioką: 6201 So. Robey St. 
10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
CHICAGOJ e

Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę
Buick ’27 master 6 coach ....... $825
Chrysler ’27 70 sedan ............... $795
Essex ’27 coach ...................... $495
Ford '27 sedan .......................... $350
Flin Big six ’26 sedan ........... $750
Dodge '26 sedan ......................  $525

PARDAVIMUI delikatesen, mi- 
kyklos reikmenų, cigarų, tabako ir 
kitokių smulkių daiktų Storas. Prie
žastis pardavimo — turiu du biz
niu. Parduosiu už teisingą pasiūly
mą. 3329 So. Morgan St. Phone 
Yards 2279.

PARDAVIMUI ice creain parior, 
saldainiai, cigarai ir tabakas, ingiai; 
priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu, negaliu tinkamai apžiūrėti. 
4012 Archer avė. Virginia 0468.

7715 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė lietuvių 
apielinkėj, labai geri fikčeriai, par
duosiu už $875. Randasi priešais 
didelės lietuvių bučernės. Bargenas. 
2847 W. 63 St.

KAINA $2590. Medini* 4 fialų narna*, 
4-4 kambarių. K pėdų ankftdio eementuoln* 
Hklepa*. Savininka* turi parduoti. Ati- 
duoHime vi*ki, už $2500. Pirkėja* turi pa*i- 
laiH.vti. Lota* 25x1'.’S. Narna* llool Si. 
prie kart) linijos, j

Atšišnuklt. 

JOS. W. HOUGH AND SON, 
4213 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 augštų frame, 1 
pagyvenimai po 3 kambarius, pečium 
šildomas, yra gasas, elektra, 1719 
Ruble St. Kaina $3600. Informacijų 
klauskite Naujienose, Box 1055.

$1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavus namas, pri
imsiu lotuis kaipo dalį įmokėjimo. 
Kaina $27,000 cash $7000. 2624 W. 
51st SI. arba Tel. Hemlock 7178.

I’ontiac ’28 coach ......................  $595
Oakland Landeau Sedan ’27 .... $725
Nash ’26 coach ...... I................... $495
Essex ’26 coach ...................... $325
Chevrolet '26 4 door sedan .... $250
Buick ’25 Mastei- 6 touring .... $450

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55th St.

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

SPĖČIAU AI! SPECIALIAI
Buick Std. Sedan ..................... $850
Buick Coupe ...........................f... $675
Nash Coach ............................ $675
Buick 27, Coupe .....................  $1250
Buick Coach ............................... $650
Mes garantuojam, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne
dėlioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Talprl 100 daugiau reroa vertėt Chrygle- 
rių. Nash. Dodree. Htdsonų, Oaklandu, Reot. 
Chevrolet*. Cadillac* ir tt. V i ai karai ra- 
runtnoti. Išmokėjimais. Vimiomat atdara.

2701 W. Madison

M & K Motor Sales
onicatroa ■rnatUBl ir ataakan&anat vartotų 

karų pardavinėtojai. 1OO garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. M»•» turime karų kuria tinka viso
kiems reikalams. Casb. išmokėjimais, mai
nais.

6811-13 8nr. Halsted 81.

BUICK 7 paaailorlų sedan, atsargiai va- 
tinėtii* 17.000 mylių, originali* užbaigimas, 
im-cluiniškui A-l, galit nupirkti už $825, 
įmokėti $100.

Atsišaukite .
7020 S, Halsted St. ’

DODGE ’27, Sedan _________________  $425
BUICK '27, S»*ian ........ —............... $060
CADILLAC V-Ol, 7 pas. Sodan____ $600
CADILLAC V-01 5 pus. Coupe$050 
AUHURN 660 sport Sėdau ________  $050
NASH '28 sedan ..............    $950
HUDSON ’26 Coach ........   $395

Visi karai garantuoti., Išmokėjimais 
2560 So. Hulsted St. 

Atdara visada

NASH COACH 1026. S pusatleriu, pilnai 
trenrtaa, puikus balion tajerai. labai įva
rus. PO dienų garantuotas, 939ft.

FINaNCE CO.
7001 Stony laland.. Falrfax 80S0. 

atdara vakarais arba nedalioj

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

NASH 1027, ndvaneėd. 4 durimi* sodan, 
kaip nauju*. $000. Old*mobilo, 1027, 4 du
rimi* lundau, $800.

A. L. AUGO. (J71S S. Wostern Avė.

PUIKUS BARGENAS
vrdtnnsin modelių karai, vidutinėmis kainomis 
VvHlt’l'ET COACH 1927 ................... $305
CHRYSLER COACH 11120............................ $385
DODGE COUPE 1926    $345
CHEVROLET SEDAN 1924   $110
STUDEHAKER 1924 ToUlinff-Llffht O $105 

Vi*i karai pataikyti ir garantuoti 
7010 S. Halsted St. 8towart 7087

MES užmokėsime cash už jūsų automo
bilių. visokių išdirbysėių ir modelių. Mes 
mokėsime daugiau negu Blue Book vertė.

ATLAS MOTORS Ine. 
6039 Cottage Grove Ava.

McDERMOTT MOTOR SALES
Vieni iš Chicaroa seniausių vertelgų, turi 

50 naujų ir vartotų karų, visokių išdirbys- 
člų. $50 Iki $2000. Visi karai garantuoti, 
easli arba išmokėjimais.

713U 8. Halsted St. Triangle 0330

OVERLAND « cilinderių, 2 duri
mis sedan, balloon tajerai, $325 iš
mokėjimais. Deluxe Motor Sales, 
6937 S. Halsted st. Wenlworth 2222

Business Chances
...■ ui Biznlai________

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

EXSTRA bargenas biznieriams. 
Pardavimui grosernė su mūriniu na
mu ant kampo, 2 flatai po 5 kam
barius, Storas, gražiausioj apielinkėj 
Chicago Lawn ir geriausia vieta dėl 
biznio ir gyvenimo. Arti biznio nėra 
ir nebus. Savininkas. J. Zabelo, 
3459 W. 65 St. Chicago Lavvn. Tel. 
Republic 8528. Agentų nereikia.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma
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 marketų 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Pardubsiū už $35,000.

Galima pirkti farmą atskirai 
arba farmą 1 ir resortą sykiu. 
Bendra vertybė $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičių.

Geriausis pirkinys! Gali su
sidaryti kooperacija iš keletos 
žmonių ir visi turės pakanka
mai darbo ir įplaukų. Kreipki
tės greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

Didelė Naujiena
Ant kampo Cicero Avė, ir 20tos 

gatvės Ciceros mieste yra hudavoja- 
mas didelis ir labai gražus garadžius 
turintis tris biznius vienoj vieloj: 
Gasolino stotis, ant kampo, didelis 
salesruimis ir daug vietos dėl taisi- 
mo automobilių. Nepraleiskit pro
gos nusipirkti iš pirmų rankų pakol 
kaina tebera neiškelta. Kreipkitės 
pas mano agentą. Priimsiu mainais, 
lotus arba pigesnį budinką.

Stanko & Company 
5097 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036
P. S. Prieteliškas patarimas lietu

viams nuo John P. Stanko. Išticsų 
nesigailėsite kas nusipirks šitą ga- 
radžių, nes yra permatoma laba’ ge
ras biznis, o kur biznis tenai ir pi
nigai. Agentai yra kviečiami koope
ruoti.

JOHN P. STANKO.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu — 
• VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

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

6409 So. Kedzie Avenue

JEI norite greitų pasekmių, duo
kite mums pardavimui savo real 
estate. Perkame, parduodame arba 
priimame į mainus.

BURKE REALTY CO.
8053 So. Halsted St. 

Triangle 2794

'TURIU parduoti prašų modornUki} fl 
kambarių murini biingalovv, $.'1000 ca*h 
rrikiu.

At*išankito šiandie.
Suvininka*

6742 ho. Whinnlo St. 
Republic 8768

Bungalows 
už

Dyką
Nauji, mūriniai, modemiški bunga- 
low, $60 į mėnesj. Atsišaukit šian
die.

SALYER
4358 S. St. įouis Avė. Virginia 0420

FARMOS, UKftS
Nepraleisk zuikio, kurį mes paga

vom prieš Velykas ir norime Jums 
parodyti. Tikio zuikio dar niekas 
nematė. — 60 akrų ūkė geriausia 
žemė ir budiukai. Vyras mirė, naš
lė turi parduoti, verta $6700, imk 
už $1800.

325 AKRU dvaras, su gyv*uliafs, 
ladargais, 1 mylia į miestą, kaina 

312800. — 40 akrų geros žemės, 
Hidinkai maži, prie cementinio ke- 
io, $1200. — 158 akrų ūkė, 1 niy- 
ia į miestą, didelės barnės, 25 ak
rai sodno, $3900, įmokėti $1000.

P. I). Andrekus, Real Estate 
Pentwatcr, Mich.

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

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

4 kambarių namas .... $5300
5 kambarių namas .... $7300
6 kambarių namas .... $7500
7 kambarių namas .... $7950

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

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

Matykit savininką ir budavotoją

. J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

Bungalow už 
$1000

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

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

Carlson Construction 
Company

10838 S. Talman Avė.

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

Exchange—M
MAINAU du mediniu namus ant 

froserio, restauranto, biznio arba 
armos. Norintieji pamatyti tuos na

mus,kreipkitės pas
WM. GRITENAS, 

3241 S. Halsted St. Tel. Victory 5065

Real Estate For Sale
_____ Namąi-Žeinė Pardavimui_____

PARDAVIMUI arba mainui 
mūrinis kampinis bizniavus na
mas saliuno biznis galima už
imti biznį tuojaus, savininkas 
mainys ant farmos arba loto.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted Str.

Phone Yards 6751.

NEBUVO IR NEBUS
Jau tai dabar čia yra siūlymas; 

4 flatų namas Bridgeporto koloni
joj, tiktai už $4,500 — cash, ne ko
kių mainų. Slanko & Co., 5097 
Archer Avė. Lafayette 6036.

PARDAVI5ĮUI mūrinis namas su 
barberne 29y30, flatas užpakalyj, 
2 karų garažas, kaina $11,000. 5249 
S. Cicero avė., netoli Archer Avė.

BUNGALOW 5 kambarių, karštu 
vandeniu Šildoma, 1 metų senumo, 
7140 S. Campbell avė.

KAMPINIS lota*, pietrytini* kampa* 59 
St. ir Ro<-kwo)l, 58x125. geromis išlygomi*.

U642 S. Hulatcd St., Enelewooii 0291

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

WALTER J. PAUL, 
6601 S. Western Republic 4170
8236 W. 55th St. Hemlock 2389

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

ŠAUNUS BARGENAI
I

PARDAVIMUI mūrinis namas 4 
pagyvenimų po 5 kambarius, 4 karų 
garadžas, graži vieta, prie didelio 
Marųuette Parko, karu linijos ir mo
kyklų, 6616 ir 18 S. VVhipple St.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mū
rinis namas, visi po 4 kambarius, 
maudynės, elektra ir visi paranku- 
mai. Brighton Parke. 2880 W. 40 St.

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

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

i _________

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

_______
Jeigu Tamstos nepasirinksite iš 

musų šitų namų, tai mes turim lotų 
ir pabudavosini kokis Tamstai patiks.

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

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

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

D’ALESANDRE
3043Vž Armitage Avė. 

Spauuding 4266

BUNGAL0W UŽ $1500
Mes turime keletą bungalo\v 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 namą ant jūsų loto. Bun- 
galws randasi 3732 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

6244 So. St. Louis Avė.
Tel. Republic 7030

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

MC IX)NNELL, 
Tol. Triangle 4014.

PARSIDUODA 2 flatų naujas 
mūrinis namas, po G ir 6 kambarius, 
2 karų garadžius. Mainysiu ant se
nesnio namo. Namas gali būti ant 
Bridgeporto arba ant Town of Lake. 
Kas norite tokj namą mainyti.

Pašaukit
Lafayette 5107


